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Sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda och få förbättrade kunskaper om 

likställighetsprincipen inom kommunal lagstiftning. Uppsatsen är skriven utifrån ett 

kommunalrättsligt perspektiv eftersom principen är lagstadgad i kommunallagen. Att alla 

kommunmedlemmar ska behandlas lika låter självklart men vad har det för betydelse då 

paragrafen anger att det finns undantag. Huruvida kommunen får behandla sina medlemmar 

olika utgörs av ”sakliga skäl” som följer av principen och paragrafen. För att få svar på vad som 

utgör sakliga skäl har rättspraxis haft en väsentlig betydelse i arbetet. Tanken med uppsatsen 

har varit att redogöra för likställighetsprincipens innebörd och om den är tillräckligt tydlig. 
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Förord 

Denna uppsats behandlar likställighetsprincipen inom kommunalrätt. Mitt intresse för 

kommunalrätt växte fram under det första året på rättsvetenskapliga linjen. Kommunalrättens 

område var för mig lätt att relatera till, vilket senare gjorde ämnesvalet till examenarbetet enkelt. 

Trots att likställighetsprincipen omfattar alla kommunens medlemmar så är kunskapen på 

området väldigt varierande. 
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den hjälp jag fått, utan er hade det inte varit möjligt för mig att genomgå denna utbildning. 
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1. Inledning 

De flesta människor som befinner sig inom landets gränser är medlem i minst en av de 290 

kommunerna som förnärvarande finns i Sverige och därför är det många som berörs av den 

kommunala lagstiftningen. Likställighetsprincipen är en viktig princip inom den kommunala 

lagstiftningen och har betydelse när kommunen ska fatta beslut som påverkar medlemmarna. 

Utifrån ett juridiskt perspektiv är därför detta område intressant att lyfta fram. I 2:2§ KL regleras 

likställighetsprincipen och denna princip har satts på prov i ett flertal praxis. 

1.1 Syfte 

I kommunallagens andra kapitel regleras ett antal principer som begränsar kommuners 

beslutanderätt. Jag har valt att utreda den princip som regleras i 2:2§ KL ”Kommuner och 

landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat” 

En huvudfråga uppkommer således; vad innebär likställighetsprincipen inom kommunal 

lagstiftning? För att få svar på min huvudfråga tänker jag använda mig av tre stycken delfrågor 

och dessa ska beaktas i uppsatsen. 

 Hur ser den kommunala lagstiftningen ut? 

 Ska alla behandlas lika eller får man behandla olika?  

 Är paragrafen tillräckligt tydlig? 

1.2 Disposition 

Först kommer jag översiktligt redogöra för kommuner i allmänhet, centrala begrepp och de 

kommunala organen. Dessa delar relaterar till den första delfrågan. Sedan kommer jag ingående 

redogöra för likställighetsprincipen, dess grund, tillämpningsområde, praxis och vissa 

speciallagar. Dessa delar relaterar till den andra delfrågan. Då rätten att överklaga kommunala 

beslut utgör en viktig del kring likställighetsprincipen så kommer laglighetsprövning i 

kommunallagens tionde kapitel att behandlas. I slutet av arbetet behandlas en kommunallag för 

framtiden samt en frågeställning om likställighetsprincipen som skickats till juridiskt insatta 

personer i Skellefteå, Luleå och Bodens kommun. Dessa delar relaterat till den sista delfrågan. 

1.3 Metod 

För att nå syfte med min uppsats kommer jag använda mig av en rättsdogmatisk metod. Denna 

metod syftar till att analysera rättskällor såsom lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Då 

likställighetsprincipen mestadels är behandlad och utvecklad genom doktrin och praxis så är 

dessa källor primära i uppsatsen.  Det finns en hel del praxis på området så jag har därav valt 

att använda mig av den praxis som utmärkts i doktrin. 
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2. Kommuner och landsting 

2.1 Inledning  

Den första kommunallagen i Sverige tillkom år 1953, den ersattes senare med 1977 års 

kommunallag som gällde för både kommuner och landsting. Sveriges nuvarande kommunallag 

tillkom år 1991 och har gällt sedan 1 januari 1992. Kommunallagen innehåller en gemensam 

reglering för kommuner och landsting. Då kommunala nämnder betraktas som 

förvaltningsmyndigheter ska dem i sin verksamhet inte bara tillämpa kommunallagens regler 

utan även reglerna i förvaltningslagen.1 

I Sverige finns det 290 kommuner och dessa styrs genom politiska församlingar. Kommunernas 

självstyrelse markeras redan i 1:1§ RF. Ansvaret gällande samhällsutvecklingen och 

medborgarnas trygghet och välfärd vilar dock i det stora hela på staten. Det är riksdagen och 

regeringen som sätter ramarna för den kommunala verksamheten, de anger nämligen mål och 

riktlinjer på olika områden.2 Kommunallagen är en ramlag för att riksdagen sätter ett minimum 

av regler som de anser ska gälla när kommuner och landsting arbetar samt organisera sina 

verksamheter. Förutom de minimum av regler som riksdagen sätter krävs även fler riktlinjer. 

Kommuner och landsting fastställer dessa riktlinjer själva inom ramen för kommunallagen och 

anpassar dessa till de lokala förhållanden som råder i kommunen och landstinget.3 

 

2.2 Allmänna befogenheter 

Kommuner och landsting ska på den kommunala självstyrelsens grund sköta det som 

kommunallagen och andra författningar föreskriver. Det betyder att kommunerna själva får fatta 

beslut när de kommer till angelägenheter som rör deras egna områden och som inte ska handhas 

av annan, exempelvis staten.4  

Andra kapitlet i kommunallagen reglerar idag kommunerna och landstingens allmänna 

befogenheter. De äldre kommunallagarna gav inte kommunerna och landstingen några konkreta 

besked om deras ställning i det svenska samhället eller vilka uppgifter som de hade rätt att 

befatta sig med i egenskap av kommun eller landsting.5 I de äldre kommunallagarna fanns 

däremot en allmänt hållen kompetensregel som angav att kommuner och landsting ”själva” 

ägde ”vårda sina angelägenheter”. Denna kompetensregeln var medvetet en generalklausul 

eftersom de kommunala befogenheterna löpande skulle anpassas och ändras i takt med den 

utvecklingen som skedde i samhället. Praxis fick därav en stor roll för rättsbildningen på 

området. Regeringsrätten som den högsta instansen kallades då, utbildade ett antal 

grundläggande principer för den kommunala lagstiftningen exempelvis likställighetsprincipen 

i 2:2§ KL.6  

 

                                                           
1 Bohlin, A. Kommunalrättensgrunder, s.17  
2 Häggroth, S. Peterson, C-G. Kommunalkunskap, s.29 
3 Fredriksson, Ö. Kommunallagen - en handbok, s.11 
4 Fredriksson, Ö. Kommunallagen – en handbok, s.15 
5 Lindquist, U. Losman, S. Kommunallagen i lydelse den 1mars 2009, s.16 
6 Bohlin, A. Kommunalrättensgrunder, s.87 
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Enligt propositionen till 1991 års kommunallag skulle den nya lagen utformas så att den gav en 

bättre överblick över kommunerna och landstingens sysselsättning än vad den tidigare lagen 

angav. Viktiga principer för den kommunala verksamheten skulle utläsas ur lagen. För att 

åstadkomma en bättre överblick lagstadgades de kommunrättsliga grundprinciperna om den 

kommunala kompetensen genom införandet av ett särskilt kapitel om allmänna befogenheter, 

nämligen det andra kapitlet där likställighetsprincipen idag regleras.7  

 

2.3 Kommuner 

1:1§ KL anger att Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins 

och den kommunala självstyrelsen grund de angelägenheter som anges i kommunallagen eller 

i särskilda föreskrifter. Kommuner är ett slags samfund som utgörs av kommunens medlemmar. 

Kommuner och landsting är juridiska personer. Det innebär att de kan äga tillgångar, inneha 

fordringar eller skulder, sluta avtal, köpa och sälja fastigheter, uppträda som part i domstol och 

åläggas att utge skadestånd eller återbetala uttagna avgifter.8 Nedan uttrycker Björkman och 

Lundin deras syn på kommunen 

På många sätt är kommunen idag, även den allra minsta, konstruerad som en spegelbild 

av staten. De folkvalda församlingarna, riksdagen respektive fullmäktigen, bestämmer på 

respektive nivå om budget och medelsanvändning och generella regler för befolkningen 

samt fattar viktigare politiska beslut. Den högsta myndigheten, regeringen respektive 

kommunstyrelsen, bereder och verkställer den folkvalda församlingens beslut samt har 

ett övergripande ansvar för den administration som krävs för uppgiften, nämligen 

förvaltningsmyndigheter som i kommunerna utgörs av nämnderna och deras kanslier.9 

 

2.4 Det kommunala medlemskapet 

Enligt 1:4§ första stycket KL kan det kommunala medlemskapet uppfyllas genom tre olika 

omständigheter. Medlem av en kommun, är den som antingen är folkbokförd i kommunen, äger 

fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt. Medlem i ett landsting är den 

som är medlem av en kommun inom landstingets område detta följs av 1:4§ andra stycket KL. 

Ett medlemskap inträder automatiskt utan något särskilt beslut, om någon av de tre angivna 

medlemsgrunderna föreligger.  

Enligt reglerna kan en person inneha medlemskap i en eller flera kommuner. Exempelvis så 

kan en person vara folkbokförda på en adress i en kommun, men även vara ägare av en fjällstuga 

i en annan kommun och i båda fall skulle personen erhålla medlemskap. Genom medlemskapet 

i en kommun följer en viktig del nämligen klagorätten. Det innebär att en kommunmedlem kan 

få pröva lagligheten av ett beslut som kommunen eller landstinget fattat enligt 10:1§ KL.10 

Enligt propositionen till 1991 års kommunallag har medlemskapet ett principiellt samband med 

                                                           
7 Prop. 1990/91:117 s.28 
8 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.19 
9 Björkman, U. Lundin, O. Kommunen & lagen, s.25  
10 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.21  
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rätten att anföra kommunalbesvär. Det kommunala medlemskapet som begrepp anknyter även 

till kommunalrättsliga grundprinciper såsom likställighetsprincipen.11  

 

2.5 Den kommunala självstyrelsen 

Kommunernas och landstingens särskilda ställning markeras redan i regeringsformen. Detta 

kan tydligt ses genom tre aspekter, kommunala indelningens struktur, den kommunala 

självstyrelsen och den förenade beskattningsrätten samt formerna för den kommunala 

verksamheten. 12 

Den kommunala självstyrelsen nämns i 1 kap 1§ RF den offentliga makten skall utgå från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Den 

förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 

självstyrelse. Enligt äldre förarbeten har den kommunala självstyrelsen en stor betydelse för 

den svenska demokratin. Genom den kan demokratins idé om människors medinflytande på 

angelägenheter som berör dem förverkligas i vid omfattning.13  

1 kap. 7–8§§ RF anger, att det finns kommuner på lokal och regional nivå och kommunala 

förvaltningsmyndigheter för den offentliga förvaltningen. 1 kap 9§ RF reglerar objektivitet och 

likhetsprincipen, den anger att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet. 

I propositionen till 2010 års grundlagsändring ville regeringen markera kommuner och 

landstings särskilda ställning genom att inför ett nytt kapitel i RF. Regeringen ville att det nya 

kapitlet skulle reglera förhållanden som rörde kommunerna och kunde anses specifika för den 

kommunala sektorn. Utredningen föreslog att nya kapitlet skulle innehålla bestämmelser som 

stadgades i RF rörande den kommunala självstyrelsen, den kommunala beskattningsrätten samt 

beslutanderätten i kommunerna och den kommunala ledningen.14  

Den 1 januari 2011 trädde grundlagsändringen i kraft och markerade kommunernas särskilda 

ställning genom ett 14:e kapitel i RF. Att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda 

församlingar framkommer av 14:1§ RF. 14:2§ RF anger att den lokala självstyrelsen utgör 

grunden för de lokala och regionala angelägenheterna av allmänt intresse som kommunerna 

sköter. ”Härigenom har riksdagen slagit fast principen om en självständig och inom vissa ramar 

fri bestämmanderätt för kommunerna”.15  

14:3§ RF anger en inskränkning, den lokala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Propositionen till kommunallagen anger att 

självstyrelsen aldrig kan vara total. RF ger genom lag stöd åt riksdagen att bestämma om 

kommunernas befogenheter och åligganden. Graden av självstyre avgörs ytterst beroende av 

                                                           
11 Prop. 1990/91:117 s.24 
12 Lindquist, U. Kommunala befogenheter, s.17 
13 Prop. 1973:90 s.188 
14 Prop. 2009/10:80 s.208 
15 Lindquist, U. Kommunala befogenheter, s.18  
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formen för samverkan mellan staten och den kommunala sektorn.16 Kommunal självstyrelse 

som begrepp har inte närmare definierats eller preciserats i vaken RF eller KL. Bohlin tänker 

sig att den kommunala självstyrelsen är en slags princip som anger relationen mellan stat och 

kommun. Självstyrelsen är avsedd att ge kommuner en självständig och inom vissa gränser fri 

bestämmanderätt.17 

 

3. De Kommunala organen 

3.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är en beslutande politisk församling och det främsta kommunala organet 

som utövar kommunens beslutanderätt. 14:1§ RF anger att beslutanderätten i kommunerna 

utövas av valda församlingar. Det tredje kapitlet i KL reglerar kommunernas och landstingens 

organisationer och verksamhetsformer. I varje kommun och i varje landsting finns det en 

beslutande församling nämligen fullmäktige 3:1§ KL. Kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare väljs enligt 4:2–3§§ KL genom röstberättigande kommunmedlemmar vart fjärde år till 

de antal som bestäms inom fullmäktigens ramar i 5:1§ KL. Fullmäktigen ska tillsätta 

kommunstyrelse enligt 3:2§ KL. Utöver styrelsen så får fullmäktige tillsätta de nämnder som 

behövs för att kunna fullgöra kommunen och landstingens uppgifter enligt särskilda 

författningar och för verksamheten i övrigt 3:3§ KL. 

Fullmäktigens uppgifter enligt 3:9§ KL är att besluta i ärenden som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I denna paragraf regleras ett antal 

punkter exempelvis 1. mål och riktlinjer för verksamheten och 2.budget, skatt och andra viktiga 

ekonomiska frågor. Fullmäktigen kan även delegera viss beslutanderätt till nämnderna men av 

principer för kompetensfördelning så får inte nämnder besluta i ärenden där fullmäktigen har 

beslutanderätt.18 Enligt 3:10§ KL får delegation till en nämnd endast ske om det inte står i strid 

med lag eller annan författning eller det faktum att fullmäktigen själv ska avgöra ärendet.  

Enligt 3:8§ KL ska det, för granskning av verksamheten som bedrivs inom en nämnds 

verksamhetsområde och av fullmäktigeberedningen, finnas revisorer. Dessa har som uppdrag 

att granska kommunens egna verksamhet. Det är fullmäktige som utser revisorer i början av 

varje ny mandatperiod. Enligt 9:1§ KL ska revisorer väljas för granskning i 4år framåt. 

Revisorerna ska som en del i uppdraget en gång per år återrapportera till fullmäktige en 

revisionsberättelse.19 

 

 

 

                                                           
16 Prop. 1990/91:117 s.23 
17 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.22 
18 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.38  
19 Björkman, U. Lundin, O. Kommunen & lagen, s.105 
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3.2 Nämnder 

I en kommun ska det finnas en styrelse, hur det i övrigt ser ut i nämndorganisationen bestämmer 

fullmäktigen själv.20 Det är fullmäktige som tillsätter styrelsen enligt 3:2§ KL och de nämnder 

utöver styrelsen som behövs enligt 3:3§ KL. Styrelsen räknas som en nämnd och i förhållandet 

till de övriga nämnderna så har dem uppsikt över deras verksamhet. Nämndernas uppgifter 

regleras i 3:13-15§§ KL.  Enligt 3:13§ KL ska nämnderna besluta i frågor som rör förvaltningen 

och i frågor som de enligt lag eller annan förordning ska handha. Nämnderna får även besluta i 

frågor som fullmäktige delegerat till dem. Enligt 3:14§ KL så bereder nämnderna fullmäktiges 

ärenden och ansvara för att besluten verkställs. När nämnderna vidtar verkställande åtgärder är 

dem inte helt osjälvständiga gentemot fullmäktigen.21 Enligt 10:2§ KL undantas rätten att 

överklaga nämndbeslut som är av rent förberedande eller av verkställande art. Nämnderna ska 

till fullmäktigen redovisa, hur dem har fullgjort de uppdrag som fullmäktigen lämnat till dem 

enligt 3:15§ KL. När ärendena återredovisas får fullmäktigen en kontroll över hur nämnderna 

använt sig av delegeringen och det ger också ett underlag för framtida delegationer. När 

nämnderna ska redovisa sina uppdrag betyder inte att de måste återredovisa hur enskilda 

ärenden har handlagts, redovisningen ska hellre visa hur beslut gällande verksamheten har 

efterlevts. Hur denna redovisningen går till ankommer på fullmäktigen.22  Beslutsbefogenheten 

för styrelsen och nämnder kan även grundas på stadgande i 6:4–5§§ KL om den ekonomiska 

förvaltningen eller på bestämmelser i annan författning ”speciallag” exempelvis SoL och PBL. 

Beslut som tas genom föreskrifter i speciallagar innebär oftast myndighetsutövning och vid 

dessa fall agerar nämnderna självständigt gentemot fullmäktige.23 Enligt 12:2§ RF förbjuds en 

kommuns beslutande organ att bestämma i hur en förvaltningsmyndighet skall besluta i ett 

ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. 

 

3.2.1 Förvaltningsmyndigheter 

För kommunala nämnder gäller inte bara kommunallagen utan även förvaltningslagen eftersom 

dessa är att betrakta som förvaltningsmyndigheter. Tanken med den nuvarande 1986 års 

lagstiftning var enligt propositionen att sträva efter en fördjupning. Man ville stärka 

rättssäkerhet och förbättra servicen. Viktiga inslag i lagen blev de nytillkomna regler om snabb 

och enkel handläggning, myndigheternas serviceskyldighet gentemot allmänheten, omröstning 

och reservationsrätt och enklare samt effektivare form av omprövning av felaktiga beslut.24 Den 

nuvarande förvaltningslagen gäller för alla förvaltningsmyndigheter. Den ska funka som en 

minimistandard för flera myndigheter. Kortfattat enkelt och lättöverskådligt blev nyckelorden 

för lagens utformning.25 De kommunala nämnderna ska iaktta FL:s regler gällande 

serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, allmänna krav på handläggningen av 

ärenden, tolk, ombud, biträde och inkommande handlingar enligt 4–10§§ FL. 

2§ FL anger att 31–33§§ FL begränsar lagens tillämpning i vissa myndigheters verksamhet. 

Enligt 31§ FL ska de kommunala nämnderna inte alltid använda sig av FL fullt ut, ärenden hos 

                                                           
20 Björkman, U. Lundin, O. Kommunen & lagen, s.67 
21 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.44 
22 Lindquist, U. Losman, S. Kommunallagen i lydelsen den 1 mars 2009, s.52–53 
23 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.46 
24 Prop. 1985/86:80 s.1 
25 Warling – Nerap, W. En introduktion till förvaltningsrätten, s.25 
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kommunala nämnder som kan överklagas genom laglighetsprövning i tionde kapitlet KL ska 

inte tillämpa 13–30§§ FL. Förvaltningsbesvär är en slags överklagan och gäller vid beslut som 

är fattade av statliga myndigheter och kommunala myndigheter. Statliga myndigheters beslut 

är uteslutande förvaltningsbesvär men när det kommer till kommunala myndigheters beslut så 

kan detta variera. I 10:3§ KL anges regler om laglighetsprövning och dessa gäller om de inte 

finns någon särskild föreskrift om överklagande i annan författning.26 Eftersom 

likställighetsprincipen regleras i 2:2§ KL och överklagan kan ske enligt 10:3§ KL så är 

förvaltningsbesvär inte tillämpbart. 

 

4. Likställighetsprincipen 

4.1 Inledning  

När kommunen verkar inom ramen för sin kompetens begränsas deras handlingsfrihet av en 

kommunrättslig princip nämligen likställighetsprincipen. Kommuner ska behandla sina 

medlemmar på ett likvärdigt sätt om det inte finns sakliga skäl för annat. Innan 1991 år 

kommunallag fick principen sin utformning genom rättspraxis och genom tillämpningen av 

tidigare kommunallagars intagna prövningsgrund ”orättvis grund”.27 Idag är principen 

lagstadgad och inskriven som en del i det andra kapitlet om kommuners allmänna befogenheter.  

4.2 Likställighetsprincipens grund 

Det anses allmänt känt inom kommunalrätten att likställighetsprincipen begränsar 

kommunernas beslutanderätt inom ramen för den kommunala kompetensen. Lerwall menar att 

likställighetsprincipen inte tilldelar kommunen någon kompetens, utan styr deras beslutanderätt 

och handlingsutrymme inom de områden där de redan har kompetens.28 Likställighetsprincipen 

grundar sig på en slags tanke om ekonomisk rättvisa. Alla kommunmedlemmar ska få ta del av 

gemensamma medel på lika villkor och lika stor omfattning.29 Kommunmedlemmarna ska vara 

likställda gentemot kommunen när det kommer till såväl rättigheter samt skyldigheter och en 

kommunmedlem får inte gynnas eller missgynnas i förhållande till någon annan 

kommunmedlem.30 Likställighetsprincipen har tillkommit för att definiera avgränsningen för 

den kommunala kompetensen men också för att kommuner och landsting ska dimensionera sina 

resurser till sin egna medlemmarnas behov. Principen ska säkerställa likabehandling av 

kommunens medlemmar.31  

Likställighetsprincipen grundar sig i ett associationsrättsligt tänkande nämligen rösträtten. På 

1800-talet var det bara de besuttna som var berättigade att rösta enligt principen ” Endast de 

som hade en sådan ekonomisk ställning att de erlade skatt kunde ha ett intresse i de 

gemensamma kommunala angelägenheterna”. Den som betalade mer skatt hade och skulle ha 

större inflytande. Det besuttna borgerskapet blev oroliga när nya grupper av personer skulle få 

erhålla rösträtt, därför ställde dem nya krav på avlastning ifråga om beskattning. De nya 

                                                           
26 Warling – Nerap, W. En introduktion till förvaltningsrätten, s.64 
27 Bohlin, A. Kommunalrättens grunde, s.123 
28 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.167  
29 Björkman, U. Lundin, O. Kommunen & lagen, s.57 
30 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.123 
31 SOU 2007:72 s.70 
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grupperna skulle i lika mån vara delaktiga och alla medborgarna skulle vara likställda gentemot 

varandra32  

I 1862 års kommunalförordning fanns en allmän likhetsgrundsats. Den skulle främst ha 

medverkat till att utjämna olikheter i kommunmedlemmars skyldighet att betala skatt till 

kommunen. Under den här tiden utgick det ett flertal specialskatter som endast erlades av vissa 

kommunmedlemmar. Genom likställighetsöverenskommelser så avvecklades dessa 

skyldigheter under den senare delen av 1800-talet. Likställighetsprincipen var efter detta 

förhållandevis undanskymd ända fram till 1950-talet, först då blev det allt vanligare att 

kommunens medlemmar åberopade besvärsgrunden ”orättvis grund” i kommunala 

besvärsmål.33   

Innan den nuvarande 1991 års kommunallag så var inte likställighetsprincipen lagstadgad i 

någon paragraf. Likställighetsprincipen fick sin framväxt genom rättspraxis i över ett sekel 

innan den blev lagstadgad. I äldre rättspraxis har man förklarat att principen innebär att det inte 

är tillåtet för kommuner och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper 

av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund.34 Principen hade dock ett indirekt 

författningsstöd i både 1953 års och 1977 års kommunallag. En av besvärsgrunderna som 

angavs i de båda kommunallagarna innebar att besvär kunde föras över kommunala beslut som 

annars vilade på ”orättvis grund”. Någon närmare beskrivning av likställighetsprincipens 

tillämpningsområde eller innebörd kunde inte utläsas ur någon av lagarna. Den som ville veta 

mera fick studera rättspraxis.35  

Kommunallagskommittén år 1990 föreslog att principen skulle lagstadgas i kommunallagen 

och ha följande lydelse ”Kommuner och Landsting får inte särbehandla någon medlem utan 

lagstöd eller annan särskild grund”.36 Regeringen betonade att kravet på objektiv grund och 

rättvisa skulle klart komma till uttryck i lagtexten för att kommuner skulle kunna särbehandla 

vissa kommunmedlemmar. ”Det kan uttryckas som att rationella skäl eller sakliga 

överväganden krävs som grund för att kommunmedlemmar behandlas olika eller att kommunen 

respektive landstinget på saklig grund varit behörig att handla så”.37 Regeringen valde att ändra 

kommunallagskommitténs formulering ”annan särskild grund” till formuleringen ”sakliga 

skäl”. Syftet med förändringen var att markera kravet på objektivitet vid bedömningen av de 

skäl som kunde tänkas motivera en särbehandling av kommunmedlemmar. Kommuner och 

landsting måste kunna motivera en särbehandling av kommunalmedlem både sakligt och 

objektivt om det inte finns uttryckligt lagstöd för en sådan behandling.38 Det krävs således att 

kommunerna och landstingen ska iaktta objektivitet och rättvisa i sin behandling av 

kommunmedlemmarna och innebörden av detta kan variera inom olika verksamhetsområden.39. 

Likställighetsprincipen kodifierades i 1991 års kommunallag med följande lydelse ”Kommuner 

och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

Ett utmärkande drag för likställighetsprincipen är att den inte medger någon exakthet i 

tillämpningen, i praxis har den därför behandlats som en allmän målsättningsprincip.40 Någon 

                                                           
32 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.164 
33 Lavin, R. Den kommunala likställighetsprincipen i nyare rättspraxis, s.283 
34 SOU 1990:24 s.170 
35 Lavin, R. Den kommunala likställighetsprincipen i nyare rättspraxis, s.282 
36 SOU 1990:24 s.16 
37 Prop. 1990/91:117 s.29 
38 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.166 
39 Prop. 1990/91:117 s.149 
40 Prop. 1990/91:117 s.27 
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närmare innebörd om hur en likhetsbedömning går till eller hur den ska ske framkommer inte 

av varken förarbeten eller propositioner. 

 

4.3 Likställighetsprincipens tillämpningsområde 

Likställighetsprincipen är en begränsningsprincip som ska tillämpas i de flesta beslut som 

kommunen fattar. Principen har en särskild betydelse när kommunfullmäktige fastställer 

avgifter för kommunala prestationer.41 Med prestation menas kommunala avgifter och dessa 

kan exempelvis vara renhållningsavgifter i 27:e kapitlet MB, avgifter för stöd och hjälpinsatser 

i åttonde kapitlet SoL eller avgifter inom skolväsendet i åttonde kapitlet SkolL.42 

Likställighetsprincipen gäller enbart i förhållandet mellan kommunen och dess medlemmar 

däremot är principen inte tillämpbar när kommunen eller landstinget anställer personal, gör 

upphandling eller köper och säljer fastigheter. Vid dessa fall ska kommunen se till vad som är 

bäst för effektiviteten och ekonomin i den kommunala organisationen.43  

 Likställighetsprincipen kan aktualiseras när en kommun fattar beslut om till exempel 

upplåtelse av samlingslokal, bidrag till föreningar och organisationer, daghemsplatser med 

mera. Vid dessa fall uppkommer en fråga om beslutet innebär att medlemmar har behandlats 

rättvist eller snarare vilar särbehandlingen på saklig grund.  Det finns ingen heltäckande regel 

om vad som anses sakligt, man får objektivt se vad som utgör godtagbara skäl för en 

särbehandling och detta avgörs primärt från fall till fall och från verksamhetsområde till 

verksamhetsområde. 44  

Bohlin tänker sig att innebörden av likställighetsprincipen kan sammanfattas som sådan;   

Att kommunens medlemmar ska behandlas lika, om de befinner sig i exakt samma situation. 

Att kommunens medlemmar ska behandlas olika, om de inte befinner sig i samma situation.  

Att kommunens medlemmar får behandlas olika, trots att de befinner sig i samma situation, 

men förutsättningen härför är att särbehandlingen ske på objektiv grund 45 

I vissa fall där det redan stått klart att det handlar om en särbehandling av en kommunmedlem 

eller kommunmedlemmar så har domstolen inte alltid behandlat frågan om de rört sig om lika 

eller olika typer av situationer. I dessa fall har domstolen direkt tittat på om det funnits sakliga 

skäl för en särbehandling. Denna uppdelning mellan bedömningen om det är lika eller olika 

situationer och om de finns sakliga skäl är i praxis inte helt tydlig.46  

För att få en bättre överblick av likställighetsprincipen och dess sakliga skäl får man se till den 

primära källan nämligen praxis. I avsnitten nedan kommer praxis gällande 

likställighetsprincipen att behandlas. 

 

                                                           
41 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.124 
42 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.180 
43 Lindquist, U. Losman, S. Kommunallagen i lydelse den 1 mars 2009, s.23 
44 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.124–125 
45 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.126 
46 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.173 
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4.3.1 Direkt kontakt 

Likställighetsprincipen gäller endast gentemot kommunen och landstingens egna medlemmar.47 

För att principen ska vara tillämpbar krävs det att kommunen eller landstinget träder i direkt 

kontakt med sina medlemmar.48 Detta sker antingen genom att kommunen tillhandahåller 

medlemmarna prestationer av olika slag eller genom att ta ut ekonomiska bidrag av dem.49 

Kommunmedlemmarna  måste vara direkt berörda av det kommunala beslutet, det räcker inte 

enligt praxis att det kommunala beslutet indirekt påverkar kommunens medlemmar.50  

I RÅ 1997 ref 47 hade en fråga väckts, om kommunens ekonomiska stöd till en stiftelse var 

förenlig med likställighetsprincipen. Den klagande ansåg att det stöd som kommunfullmäktige 

beslutat om gynnade vissa hyresgäster i förhållande till andra inom kommunens område och att 

detta inte var förenligt med likställighetsprincipen i 2:2§ KL.  I regeringsrätten ansåg man att 

stiftelsens verksamhet i sammanhanget kunde likställas med kommunens egna. 

Kommunfullmäktiges beslut om stöd till stiftelsen bör inte behandlas som en förmån till en 

kommunmedlem och att en jämförelse mellan stiftelsen och andra fastighetsägares ekonomiska 

villkor inte är relevant vid prövning av likställighetsprincipen i 2:2§ KL. Regeringsrätten fann 

inte av det som visats i målet att kommunfullmäktiges beslut stred mot likställighetsprincipen. 

Regeringsrätten anförde följande 

” Den omständigheten att de kommunmedlemmar som bor i stiftelsens fastigheter på grund av 

kommunens stöd till stiftelsen kan komma att indirekt få en hyressubvention som inte kommer 

andra hyresgäster till del utgör inte i sig tillräcklig grund för att anse stödet innefatta ett brott 

mot likställighetsprincipen” 

 

4.3.2 Lika avgift för lika prestation 

Att fullmäktigen ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt för kommunen, främst budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, framkommer i 

3:9§ andra punkten KL.51 Bohlin skriver att likställighetsprincipen är av särskild betydelse när 

fullmäktige fastställer avgifter för kommunala prestationer.  Det kan med viss förenkling sägas 

innebära, lika avgift för lika prestation; med andra ord ska lika förutsättningar ge lika avgifter.52  

I RÅ 1995 ref 24 hade en fråga väckts, om ett beslut gällande taxa stod i strid med 

likställighetsprincipen. Kommunfullmäktige hade tagit beslut om en ny avgiftstaxa för 

barnomsorgen. Taxan som utgjorde en enhetstaxa innebar att avgiften var densamma oberoende 

om barnomsorgen omfattade en heltid eller en deltid. Den klagande bestred detta genom att 

åberopa en annan dom från kammarrätten i Göteborg. ”Där hade en av kommunerna beslutat 

att barnomsorgstaxan skulle utgå ifrån en viss procent av föräldrarnas bruttoinkomst oavsett om 

utnyttjandet av barnomsorgen var begränsad och detta beslut ansågs vila på orättvis grund”. 

                                                           
47 Se grunder för medlemskap i 1:4§ KL, se avsnitt 2.4 Det kommunala medlemskapet 
48 Prop. 1990/91:117 s.150 
49 Paulsson, I. Riberdahl, C. Westerling, P. Kommunallagen, s.58 
50 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.169 
51 Se avsnitt 3.1 Kommunfullmäktige 
52 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.124 
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Regeringsrätten fann att beslutet som kommunfullmäktige antagit gällande ny taxa innebar att 

samma avgift togs ut oberoende den tid som barnet vistades inom barnomsorgen. Detta stred 

inte mot likställighetsprincipen i 2:2§ KL. I regeringsrätten domskäl anfördes följande 

” Härvid aktualiseras främst likställighetsprincipen som innebär att en kommun skall behandla 

sina medlemmar lika beträffande rättigheter och skyldigheter. I fråga om avgifter till kommunal 

service innebär principen att lika prestationer från kommunen skall föranleda lika avgifter från 

medlemmarna”. 

 

4.3.3 Främja rekrytering 

Med likställighetsprincipen menas att kommunmedlemmar ska vara likställda när det kommer 

till rättigheter och skyldigheter, det innebär att en kommunmedlem inte får gynnas eller 

missgynnas i förhållande till någon annan av kommunens medlemmar.53 Kravet på 

likabehandling av kommunmedlemmar är inte absolut. I 2:2§ KL framgår det att särbehandling 

är tillåtet om det finns sakliga skäl. När likställighetsprincipen skulle lagstadgas anförde 

kommunallagskommittén att paragrafen skulle innehålla följande lydelse ”annan särskild 

grund” men regeringen valde att ändra lydelsen till ”sakliga skäl”. Syftet var att markera 

objektivitet vid bedömningen av de skäl som kan motivera en särbehandling.54 Enligt praxis får 

kommunen endast särbehandla kommunmedlemmar om det finns sakliga skäl. 

I RÅ 1991 ref 19 hade en fråga väckts, om dagbarnvårdares rätt till förtur gällande kommunal 

barnomsorg av deras egna barn stod i strid med likställighetsprincipen. Kommunfullmäktige 

hade beslutat att dagbarnvårdare med barn som omfattade åldern 18 månader upp till 6år skulle 

ha förtur till barnomsorg av de nytillkomna 12 platserna. De klagande yrkade på att beslutet om 

förtur skulle upphävas. De klagande anförde att det 12 nya platserna endast skulle gynna vissa 

dagbarnvårdare, att förturen gynnade endast en viss yrkesgrupp och att detta stred mot 

likställighetsprincipen. Eftersom kommunen ville främja rekryteringen av dagbarnvårdare så 

var beslutet sakligt.  Regeringsrätten ansåg att beslutet inte vilade på någon orättvis grund och 

anförde följande  

”Det klandrade beslutet med det led däri som innebär att dagbarnvårdares egna barn får förtur 

till kommunal barnomsorg får anses ha motiverats av intresset att främja rekryteringen av 

dagbarnvårdare och på så sätt minska bristen på barnomsorgsplatser. Detta motiv för beslutet 

kan inte anses osakligt eller obehörigt”. 

 

 

 

 

                                                           
53 Björkman, U. Lundin, O. Kommunen & lagen, s.58 
54 Se avsnitt 4.2 Likställighetsprincipens grund 
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4.3.4 Särskilda skäl 

I RÅ 2009 ref 23 hade en fråga väckts, huruvida ett kommunalt beslut att inte stå för kostanden 

av en elevs gymnasieutbildning i en annan kommun var förenlig med likställighetsprincipen 

när dem tidigare stått för kostnaden åt en annan elev. Piteå kommun hade fattat beslut om att 

inte stå för kostnaden av elevs utbildning, vilket innebar att eleven inte togs emot som sökande 

i den kommun där skolan fanns. De klagande anförde att kommunen tidigare stått för kostnaden 

av en elevs utbildning och om kommunen nu bekostade undervisning för elever på 

specialutformade program så skulle alla elever bedömas lika. Något godtycke fick inte 

förekomma. De klagande anförde även att Piteå kommun borde ha redogjort för de särskilda 

skälen som innebar att de bekostade en tidigare elevs utbildning.  Piteå kommun anförde att de 

som praxis avslår ansökningar då motsvarande utbildning finns på hemorten. Den elev som 

beviljades att få utbildningen betald fick detta på grund av särskilda skäl. Eleven hade goda 

vitsord och en ansvarig för utbildningen var angelägen om att låta eleven genomgå 

utbildningen, då personen hade en mycket speciell begåvning. Regeringsrätten avslog 

överklagande och anförde följande  

”Det tidigare beslutet framstår som ett avsteg från vad som annars gäller inom kommunen och 

särskilda skäl har åberopats till stöd för detta. Mot den bakgrunden kan - som kammarrätten 

har funnit - det förhållandet att barn- och utbildningsnämnden i Piteå i ett fall åtagit sig att stå 

för kostnaderna för en elevs utbildning i Skara inte medföra att alla andra elever också skall 

beviljas finansiering för motsvarande studier (jfr RÅ 1977 Ab 433). Beslutet att inte stå för 

kostnaderna för H.G: s utbildning i Skara kan därmed inte anses strida mot 

likställighetsprincipen. Det är således inte visat att beslutet strider mot lag. 

 

4.3.5 Differentierad taxa  

Som det framgår i 2:2§ KL får en särbehandling av kommunmedlemmar endast ske om det 

finns sakliga skäl.  Om kommunen inte kan motivera en särbehandling det vill säga ange sakliga 

skäl så upphävs det kommunala beslutet. 

I RÅ 1996 ref 9 hade en fråga väckts, om en rabatterad taxa stod i strid mot 

likställighetsprincipen då den endast gällde de folkbokförda kommunmedlemmarna på ön Ven. 

Kommunfullmäktige hade begärt fastställelse av ett beslut om att låta folkbokförda 

kommunmedlemmar boende på ön Ven få utnyttja båttrafiken till en lägre taxa än de övriga 

trafikanterna. Den klagande yrkade på att beslutet skulle upphävas då den rabatterade taxan 

endast omfattade kommunmedlemmar som var folkbokförda på ön. Andra personer som inte 

var folkbokförda på ön men som var husägare, lägenhetsinnehavare eller kommunmedlemmar 

omfattades inte av den rabatterade taxan och detta var direkt diskriminerande och orättfärdigt. 

Kommunen åberopade som motiv för särbehandlingen att Venbor som önskade besöka andra 

delar av kommunen hade högre resekostnader än andra. Regeringsrätten upphävde 

kommunfullmäktiges beslut då kommunens resonemang underkändes. I regeringsrätten 

domskäl anfördes följande  

”Regeringsrätten finner således inte visat att det föreligger sakliga skäl för att differentiera 

taxan för färjetrafiken till nackdel för kommunmedlemmar som inte är bosatta på Ven, och att 

det överklagade beslutet följaktligen strider mot den i 2:2§ kommunallagen angivna 



13 
 

likställighetsprincipen. Beslutet skall därför enligt 10 kap. 8 § första stycket 4. kommunallagen 

upphävas” 

 

4.3.6 Differentierad båtplatsavgift  

Likställighetsprincipens tillämpningsområde avser enbart kommunens relation till sina egna 

medlemmar, som det stadgas i 2:2§ KL. I och med principens begränsning i tillämplighet är de 

möjligt för en kommun att särbehandla personer som inte är medlemmar i kommunen, 

exempelvis genom att ta ut högre avgifter av dessa än sina egna medlemmar.55  

I Rå 1987 ref 17 hade en fråga väckts, om kommunen var behörig att differentiera avgifter för 

båtplatser av kommunmedlemmar och icke kommunmedlemmar. De klagande besvärade sig 

över   kommunfullmäktiges beslut och angav att den särskilda båtplatsavgiften skulle upphävas. 

De klagande anförde att friluftsanläggningen var uppförd med hjälp av statsmedel och var 

därför tillgänglig för alla. Statsbidraget utgavs under vissa villkor som blanda annat var att 

allmänheten skulle få ta del av anläggningen oavsett medlemskap eller hemhörighet i en viss 

kommun. Kommunfullmäktige menade att beslutet om att ta en högre avgift av en icke 

kommunmedlem inte åsidosatte likställighetsprincipen. Regeringsrätten beslutade om att inte 

bifalla besvären och anförde följande i sitt domskäl 

 

”Den i besvären åberopade kommunala likställighetsprincipen innebär att kommunen inte får 

särbehandla vissa kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Principen gäller således 

endast i förhållande till kommunens egna medlemmar i den betydelse begreppet har i 1 kap 3§ 

kommunallagen (1:4§ KL). Däremot utgör likställighetsprincipen inte något hinder för 

kommunen att särbehandla icke kommunmedlemmar. Enligt likställighetsprincipen har 

kommunfullmäktige således varit behöriga att ta ut en högre båtplatsavgift av icke 

kommunmedlemmar än av kommunens egna medlemmar”.  

 

4.3.7 Personlig grund 

Likställighetsprincipen begränsar kommunens handlingsfrihet när det kommer till avgiftsrätten 

och principen har normerande verkan för hur avgiftsuttaget ska fördelas mellan 

kommunmedlemmarna. En taxa kan föreskriva eller utgöra en olikställighet när avgifterna ska 

fördelas. En avgiftsdifferentiering som endast grundar sig på avgiftsskyldigas personliga 

förhållanden så som förmögenhetsställning eller viss samhällstillhörighet är inte förenlig med 

likställighetsprincipen, om inget annat särskilt är stadgat. Ett kommunalt beslut om 

avgiftsdifferentiering ska vila på saklig grund och inte på personlig grund.56  

I Rå 1980 AB 86 hade en fråga väckts, om kommunfullmäktiges beslut gällande fastställande 

av båtplatsavgifter missgynnade båtsportsutövare gentemot andra idrottsutövare i kommunen. 

De klagande besvärade sig över beslutet och menade att det vilade på orättvis grund. De 

                                                           
55 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.127 
56 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.178 
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klagande anförde att kommunen vid fastställande av båtplatsavgifter tillämpade principen om 

full kostnadstäckning, vilket i sin tur innebar en höjning av kostnader för båtsportsutövare. 

Kommunen menade att båtsporten inte hade försats i sämre läge än andra sporter eftersom dessa 

har samma möjlighet till att söka bidrag som andra fritidsgrenar i kommunen. 

Kommunfullmäktige ansågs inte ha överskridit sin befogenhet när de fattade beslutet.  Beslutet 

ansågs inte ha kränkt någons enskilda rätt då det tillkommit i laga ordning och inte stred mot 

lag. Länsstyrelsen lämnade besvären utan bifall och anförde följande i domskälet 

 ”I förevarande fall är det fråga om uttagande av avgift för upplåtelse av enskilda båtplatser 

och i det hänseendet har kommunen inte gjort någon särbehandling av de olika innehavarna 

av båtplatser utan låtit avgiftshöjningen drabba samtliga. Att principen om full 

kostnadstäckning har tillämpats beträffande båtplatserna har betingats av att det här 

uteslutande varit fråga om avgift för upplåtelse av enskild plats, vilken princip inte varit möjlig 

att tillämpa beträffande andra fritidsgrenar. Den differentiering som enligt klagandena har 

gjorts i förhållande till andra idrottsutövare i kommunen, har således skett efter saklig och inte 

personlig grund”. 

De klagande fullföljde sedan även sin talan hos regeringsrätten men domstolen gjorde ingen 

ändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4.4 Likställighetsprincipen och jämförelser 

Det finns ingen exakthet i hur domstolen ska döma i mål som prövar likställighetsprincipen. 

Att en särbehandling får ske framkommer i 2:2§ KL, däremot anger inte paragrafen hur 

bedömningen ska gå till. I en del rättsfall där domstolen har bedömt att en särbehandling är 

objektiv och sakligt grundad har ingen motivering framkommit, Lerwall tydliggöra delar som 

hon anser är viktiga när det kommer till själva likabehandlingsbedömningen.  

Lerwall delar upp likabehandlingsbedömningen i val av jämförelser. Det första ledet i 

likställighetsprincipen innebär att en jämförelse mellan olika kommunmedlemmar ska göras. 

En fråga uppkommer således, vilka jämförelser som ska göras och mellan vilka 

jämförelseobjekt? Detta behöver dock inte påverka att situationen är oförenlig med 

likställighetsprincipen. Det kan vara så att olika jämförelser leder till samma slutsats däremot 

kan jämförelsen påverka argumentationen ifråga om vad som är saklig särbehandling eller 

inte.57 Lerwall beskriver sedan jämförelse av den konkreta situationen. I en del praxis 

framkommer det inte av domen vilken jämförelse som domstolen gjort. När domstolarna enbart 

har fokuserat på om ett beslut vilat på orättvis grund så framkommer det inte helt säkert vilken 

jämförelse som gjorts i det aktuella fallet.58 Lerwall beskriver till sist valet av jämförelseobjekt. 

En fråga uppkommer således. Inom vilken krets av personer ska jämförelsen göras? I praxis har 

valet av jämförelseobjekt haft betydelse. Det kan direkt påverka frågan om det förelegat ett 

brott mot likställighetsprincipen eller inte. Jämförelsen kan alltså ha en avgörande betydelse 

och det är av största vikt för rättssäkerheten att det framgår i praxis hur 

likabehandlingsbedömningen går till vid tillämpningen av likställighetsprincipen.59 

Lerwall tänker sig att det vore rimligt att tillämpa likställighetsprincipen i alla situationer som 

kan påverka kommunens medlemmar, både direkt och indirekt. Det skulle innebära ett tvång 

på jämförelser mellan olika kommunmedlemmar för att kunna fastställa om det föreligger en 

särbehandling. Utgången hade nödvändigtvis inte blivit annorlunda med det skulle medföra att 

en särbehandling måste motiveras, vilket inte behövdes i Rå 1997 ref 47. 60 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.174–175  
58 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s. 176–177 
59 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.180–183 
60 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.172–173 
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4.5 Likställighetsprincipens beröringspunkt med objektivitetsprincipen 

Kommunen och staten utgör tillsammans en del av begreppet ”det allmänna” som uttrycks i 

RF. Kommunen är ett offentligrättsligt subjekt och därav har likställighetsprincipen stora 

likheter med objektivitetsprincipen i 1:9§ RF.61 1:9§ RF anger att domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

När kommuner och landsting med stöd av lag bedriver myndighetsutövning är 

objektivitetsprincipen av särskild betydelse. Denna princip gäller vid alla relationer till andra 

oavsett medlemskap i kommun eller landsting eller ej. Myndighetsutövning innebär att man 

med stöd av speciallag får bestämma om förmån, rättighet och skyldighet och liknande för den 

enskilde. Dessa beslut ger oftast uttryck för samhällets maktbefogenheter mot eller till förmån 

för en enskild. Likställighetsprincipen däremot avser relationen mellan kommuner eller 

landsting och deras medlemmar.62 Saklighet i 1:9§ RF kan innebära fler hänseende, exempelvis 

kan de omfatta krav på likhet inför lagen samt att beslut inte får avgöras på andra intressen än 

de som ligger inom ramen för bestämmelsen.63 
 

Att likställighetsprincipen har flera beröringspunkter med objektivitetsprincipen kan utläsas i 

propositionen, dock ansågs det inte aktuellt att ge uttryck för objektivitetsprincipen i 

kommunallagen då den inte var speciell för kommuner och landsting.64  

 

Kommunala förvaltningsmyndigheter ska iaktta kravet på allas likhet inför lagen, det innebär 

att lagstiftningen ska användas lika på alla. Kommunala förvaltningsmyndigheter får inte göra 

skillnad om inte något följer av lag. I 2:2§ KL så får kommunen göra skillnad mellan 

kommunens medlemmar så länge de är sakligt, vilket ger lagstöd för en särbehandling. 1:9§ RF 

tillför därför inte något ytterligt krav, det vill säga att objektivitetsprincipen inte tillför 

likställighetsprincipen något i detta fall. Objektivitetsprincipen i 1:9§ RF omfattar inte 

kommunal normgivning utan bara rättstillämpning medans likställighetsprincipen i 2:2§ KL 

innebär både rättstillämpning och normgivning.65 

När kommunen har agerat utanför likställighetsprincipen tillämpningsområde har 

objektivitetsprincipen kommit väl till pass. Det har nämligen förekommit att kommuner har 

utnyttjat sin beslutanderätt genom att främja vissa oväsentliga ändamål det vill säga gynnat och 

missgynnat exempelvis en viss åsiktsriktning. I dessa fall har besluten upphävts efter 

överklagan då detta godtycke ansetts som illojal maktanvändning och ett överskridande av 

befogenhet. Kravet på saklighet och opartiskhet som följer av 1:9§ RF förbjuder varje form av 

godtycke vid beslutsfattande66 

 

 

                                                           
61 Björkman, U. Lundin, O. Kommunen & lagen, s.58 
62 Lindquist, U. Losman, S. Kommunallagen i lydelse den 1 mars 2009, s.21–22 
63 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.193 
64 Prop. 1990/91:117 s.29 
65 Lerwall, L. Den kommunala likställighetsprincipen, Iustus. s.192–193 
66 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.129–130 
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5. Speciallagstiftning 

2:4 KL anger att kommuner och landstings befogenheter och skyldigheter på vissa områden 

finns i särskilda föreskrifter. Det innebär att likställighetsprincipens tillämpningsområde kan 

inskränkas genom lagstiftning. Lavin menar att det finns specialförfattningar som innehåller 

regler om vissa förmåner eller vissa skyldigheter för kommunens medlemmar.67  

Speciallagstiftning kännetecknas oftast som statliga befallningar om vad kommuner och 

landsting ska göra, samt hur det ska göras.68 Speciallagstiftningen medför vissa skyldigheter 

för kommunerna att svara för verksamhet beträffande exempelvis planväsendet, 

byggnadsväsendet, socialtjänsten, skolväsendet och räddningstjänsten. För både kommuner och 

landsting finns bestämmelser för exempelvis sjukvård och kollektivtrafik. Ett flertal av de lagar 

som skapar förpliktelser för kommuner och landsting innehåller även bestämmelser om vissa 

kommunala befogenheter. Det innebär att de flesta lagar som på något sätt riktar sig mot 

kommuner och landsting har betydelse när det kommer till allmänna kommunala 

befogenheter.69  

Enligt 1:1§ lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ger denna lag kommuner och 

landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som följer av kommunallagen. Detta ger 

kommunen möjlighet att ägna sig åt verksamhet utanför deras allmänna kompetens i 

kommunallagen. Från statens sida har de ansetts angeläget att utvidga den kommunala 

kompetensen.70 

Exempelvis anger 2:7§ KBefL att kommuner får utan föregående individuell behovsbedömning 

tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67år. Med servicetjänster avses tjänster som 

är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig vård. Dessa 

tjänster kan exempelvis omfatta lampbyte i en armatur. Kommunen får själv avgöra vilka 

tjänster som ska tillhandahållas. För utförd tjänst får kommunen även ta ut en skälig taxa 2:8 

KBefL71 När kommunen bestämmer vilka tjänster som ska erbjudas måste dem beakta 

likställighetsprincipen. Alla medlemmar i kommunen över en viss ålder har rätt att nyttja 

tjänsten på lika villkor oavsett var personen är bosatt.72 

Ett annat exempel på speciallag är Socialtjänstlag (2001:453). Den innehåller 

kompetensutvidgade regler som ger kommunen rätt att tillhandahålla individuellt anpassade 

insatser för enskilda. Enligt 2:1§ SoL så ska varje kommun svara för socialtjänsten inom sitt 

område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Enligt 

2:4§ SoL så fullgörs kommunens uppgifter av den eller de nämnder som kommunfullmäktige 

bestämmer. I det åttonde kapitlet SoL regleras avgifter. Enligt 8:2§ SoL så får kommunen ta ut 

skäliga avgifter för sociala tjänster som exempelvis familjerådgivning och föräldrautbildning 

inför adoption. Dessa avgifter får dock inte överstiga kommunens självkostnader det vill säga 

att kommunen inte får utföra tjänsterna i vinstsyfte. Kommunen har rätt att anpassa 

avgiftsuttaget utifrån den enskildes betalningsförmåga, däremot måste likställighetsprincipen 

beaktas. 

                                                           
67 Lavin, R. Den kommunala likställighetsprincipen i nyare praxis, s.283  
68 Lindquist, U. Kommunala befogenheter, s.37  
69 Lindquist, U. Kommunala befogenheter, s.38 
70 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.136 
71 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.145 
72 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.146 
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”Likställighetsprincipen medför att det inte får förekomma någon dold behovsbedömning som 

stänger ute kommunmedlemmar som söker sig till verksamheter, som ska vara tillgängliga för 

alla utan biståndsbeslut. Även om insatserna skulle rikta sig till alla kommunmedlemmar skulle 

det kunna strida mot likställighetsprincipen för kommunen att inkomstrelatera avgiftsuttaget 

för dessa insatser, eftersom principen innebär att lika avgift ska utgå för lika prestation”.73 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation inom socialtjänst, s.78–79 
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6. Laglighetsprövning  

Om en kommunmedlem anser att ett kommunalt beslut strider mot likställighetsprincipen så 

kan medlemmen besvära sig över detta. En förutsättning för prövning är att de finns ett 

kommunalt beslut. Laglighetsprövning regleras i tionde kapitlet KL och kallades tidigare 

kommunalbesvär vilket de ofta kallas även idag. Själva ordet laglighetsprövning beskriver vad 

domstolen gör vid prövning, nämligen prövar lagligheten i ett kommunalt beslut.  

Enligt 10:1§ KL har varje medlem av en kommun eller ett landsting rätt att få lagligheten av ett 

beslut prövat hos förvaltningsrätten. Det är det kommunala medlemskapet som styr rätten att 

använda sig av institutet laglighetsprövning. Den som överklagar måste inte bevisa sitt 

medlemskap i kommunen, men om de begärs måste personen kunna styrka det. En klagoinstans 

är däremot är inte skyldig att pröva om en klagande är medlem, om det inte finns någon särskild 

anledning74 

Kommunmedlemmarnas exklusiva rätt till laglighetsprövning ger uttryck för att kommuner och 

landsting är personsammanslutningar, liknande som ekonomiska föreningar. Rätten att 

överklaga kommunala beslut liknar de speciella talerätter som föreningsmedlemmar har i en 

ekonomisk förening. Överklagan är ett slags tillvägagångsätt för uppgörelse inför 

förvaltningsdomstol mellan kommunen och kommunens medlemmar. Kommunmedlemmarna 

kan genom laglighetsprövning hävda sina speciella intressen i domstol, exempelvis 

likabehandling.75  

Den som för kommunens eller landstingets talan i domstol är oftast styrelsen eller ett ombud. 

Det gäller även om laglighetsprövningen sker över ett beslut som har fattats av 

kommunfullmäktige.76 Enligt 6:6§ KL får styrelsen själv eller genom ombud föra kommunens 

eller landstingets talan i alla mål och ärenden om inte annat följer av lag eller beslut av 

fullmäktige. 

Beslut som fattats av fullmäktige och nämnderna är överklagbara enligt 10:1–2§§ KL. Ett beslut 

ska överklagas skriftligt och lämnas till förvaltningsrätten enligt 10:4–5§§ KL.  Klagomålet ska 

innehålla vilket beslut eller vilken omständighet som personen stödjer sitt överklagande på. När 

en kommun eller ett landsting har tillkännagivit sitt beslut i fråga och det justerade protokollet 

blir offentligt på deras anslagstavla så uppkommer en tre veckors tidsfrist, nämligen klagotid 

enligt 10:6§ KL. 10:8§ första stycket KL anger grunder för laglighetsprövning. När en 

kommunmedlem vill besvära sig över ett beslut som strider mot 2:2§ KL så är det fjärde punkten 

i 10:8§ första stycket KL som blir tillämpbart. Den anger att ett överklagat beslut ska upphävas 

om det som strider mot lag eller annan författning. 

Det är vanligt att den överklagande hänvisar till den relaterade prövningsgrunden, men det är 

inte nödvändigt eftersom den klagande inte behöver uttrycka sig i juridiska termer.77 Det 

avgörande är att den klagande anger en omständighet som visar på att beslutet är olagligt. 

10:10§ KL anger att en prövning av överklagandet endast får ske på omständigheter som den 

klagade hänvisat till före klagotidens utgång. Det innebär att den klagande inte får åberopa nya 

                                                           
74 Lindquist, U. Losman, S. Kommunallagen i lydelse den 1 mars 2009, s.220 
75 Lindquist, U. Losman, S. Kommunallagen i lydelse den 1 mars 2009, s.219 
76 Lindquist, U. Losman, S. Kommunallagen i lydelse den 1mars 2009, s.220 
77 Lindquist, U. Kommunala befogenheter, s.59 
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omständigheter när tidsfristen löpt ut. En domstol är dock inte bunden till den klagandes 

prövningsgrund, dessa kan själva avgöra vilken omständighet som ska åberopas.78 

En laglighetsprövning kan endast utmynna i att ett beslut fastställs eller avslås. Överinstansen 

kan inte ersätta ett beslut med något annat beslut. Överklagandeinstitutet är därav inget 

rättsmedel utan snarare ett slags instrument för medborgarkontroll över den kommunala 

förvaltningen.79 Enligt 10:14a§ KL så kan ett beslut verkställas innan det vunnit laga kraft om 

inte särskilda skäl talar emot. Men i dessa fall inträder rättelseskyldighet enligt 10:15§ KL, det 

innebär att de organ som fattat beslutet ska se till att en rättelse sker i den utsträckning som är 

möjlig och utan oskäligt dröjsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Bohlin, A. Kommunalrättens grunder, s.282 
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7. En ny kommunallag  

Då rätten är i ständig förändring så kan lagar reformeras, lagar kan tillkomma och vissa kan tas 

bort. Att en ny kommunallag kan aktualiseras i framtiden är inte helt otänkbart. Den 11 oktober 

2012 gav nämligen regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att ge förslag till en 

modernisering av den nuvarande kommunallagen (1991:900). Tanken med utredning var att 

utge ett förslag till en ny kommunallag. Genom utredningen har ett nytt förlag på kommunallag 

tillkommit nämligen Kommunallag (2017:000).80  

Av utredning framkommer ingen förändring av likställighetsprincipens uttryck i paragrafen, 

däremot har en omplacering skett från 2:2§ till (2:4§).81  En större förändringarna är att 

medborgare det vill säga kommunens medlemmar har fått ett eget kapitel, nämligen åttonde 

som kallas Medborgarna.  

I det nya kapitlet om medborgare ska bestämmelser om medborgarnas möjligheter att påverka 

samlas, exempelvis regler om medlemskap, rättigheter, rösträtt, medborgarförslag med mera.82  

Det nya kapitlet har tillsatt paragrafer som rör själva medlemskapet i en kommun. Paragrafen 

(8:3§) som anger medlemmarnas rättigheter hänvisar till likställighetsprincipen i (2:4§).83 

Kapitlet laglighetsprövning har fått en del förändringar. Laglighetsprövning har flyttats från 

tionde till det 13:e kapitlet. I det nya kapitlet om laglighetsprövning ska alla bestämmelserna 

om laglighetsprövning samlas, även de som berör gemensam nämnd och kommunalförbund. I 

princip har alla rubrikerna i kapitlet ändrats för att göra bestämmelserna mer lättillgängliga ur 

ett medborgarperspektiv. Bestämmelserna har främst justerats språkligt och redaktionellt.84 

I den nuvarande kommunallag regleras Grunder för laglighetsprövning i 10:8§ KL, i det nya 

kapitlet har man valt att ändra lydelsen till Grunder för upphävande av beslut (13:8§).85 Den 

anger liknande kriterier som den nuvarande paragrafen men lydelsen har fått viss förändring, 

främst ett modernare språk.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 SOU 2015:24   
81 SOU 2015:24 s.37 
82 SOU 2015:24. s.703 
83 SOU 2015:24 s.74 
84 SOU 2015:24. s.707–708 
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8. Frågor om likställighetsprincipen 

Under arbetets gång väcktes en tanke om att ställa juridiska frågor om likställighetsprincipen 

till personer med juridiska kunskaper inom närliggande kommuner i norr och Västerbotten. Jag 

fick kontakt med tre personer från olika kommuner nämligen Skellefteå, Luleå och Boden.  

 

 

Skellefteå kommun 
 

Här fick jag kontakt med en oppositionspolitiker som sitter i både kommunfullmäktige samt 

kommunstyrelsen, denna person svarade som sådant 

 

Hur säkerställer ni att principen om likställighet råder vid handläggning och 

beslutsfattande? För det första handlar det om att beslut ska följa gällande lagar och riktlinjer. 

I beslutsunderlagen finns det alltid en redogörelse för vilka bestämmelser som är tillämpbara i 

det aktuella fallet. För det andra så är själva beslutsfattandet väldigt fokuserat på att ta fram 

olika policys, riktlinjer, program och strategier. Vi har exempelvis fattat beslut om en 

evenemangstrategi. Den innehåller en poängsättningsmall som tjänstepersonerna ska använda 

när de bereder en bidragsansökan om evenemangsstöd. Så när stadsfesten eller matfesten 

kommer in med sina ansökningar ska de bedömas utifrån en oberoende måttstock. Jag skulle 

dock inte vilja hävda att kommunen fullt ut kan säkerställa att likställighetsprincipen följs. Allt 

beslutsfattande påverkas av människors känslor och tyckande i stunden. Dock kan beslut om 

övergripande principer undanröja många avarter som kan uppkomma när beslut ska fattas i 

enskilda fall. 

 

Upplever ni att kommunens medlemmar förstår innebörden av principen i 2:2§ 

Kommunallagen? Ja, det skulle jag säga. Men i knepiga lägen uppstår alltid en önskan om 

undantag. Denna önskan är inte minst utbredd hos oss politiker. Ett exempel kan vara behovet 

av busskort för nyanlända. Många nyanlända bor en bra bit utanför stan. kommunen vill gärna 

att dessa personer ska stanna kvar här om de får asyl. För att stimulera detta skulle busskort 

under asyltiden kunna vara en bra åtgärd. Den som kan resa i kommunen och börja känna sig 

hemmastadd kan säkert se större fördelar med att bo kvar än den som blir isolerad i ett litet 

samhälle som Jörn eller Boliden. Att dela ut busskort till asylsökande skulle dock troligen vara 

ett brott mot likställighetsprincipen. 

 

Anser ni att 2:2§ Kommunallagen är tillräckligt tydlig? 

Ja! I vissa lägen kan man önska att den vore tydligare, men det finns en fara i det också. Ju 

tydligare bestämmelsen blir desto fler gränsdragningsfrågor skulle kunna uppstå. Dessutom är 

kommunallagen av den arten att den inte biter så hårt mot kommunerna. Det vill säga beslut 

som strider mot kommunallagen kan överklagas, men det är bara om de överklagas som lagen 

de facto utgör en begränsning för kommunens verksamheter. Om den blir väldigt tydlig finns 

risken att den dels skulle behöva bli mer detaljerad men också att den inte skulle lyckas fånga 

in oväntade frågor som kan uppstå i en kommun. En något mer allmän formulering upplever 

jag som en fördel här, då är det fler ärenden som kan prövas mot lagen. 
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Luleå kommun 

 

Här fick jag kontakt med en av juristerna som innehar en tjänst på kommunen och personen 

svarade som sådant 

Kommunen är stor och du skulle säkert få olika svar beroende på vilka du ställer frågorna till. 

Hur säkerställer ni att principen om likställighet råder vid handläggning och 

beslutsfattande? Genom att följa lag, riktlinjer och policydokument. Utbilda medarbetare och 

nya chefer om kommunallagen. 

Upplever ni att kommunens medlemmar förstår innebörden av principen i 2:2§ 

Kommunallagen? Jag upplever att likställighetsprincipen är känd, däremot är det inte givet 

vad som kan vara sakliga skäl. 

Anser ni att 2:2§ Kommunallagen är tillräckligt tydlig? Nej, det ger ett väldigt stort 

tolkningsutrymme 

 

Boden kommun 

Här fick jag kontakt med en av juristerna som innehar en tjänst på kommunen och personen 

svarade som sådant 

Det är ganska svåra frågor som du ställer. Jag tycker inte att man pratar om 

likställighetsprincipen så ofta, även om jag tror att politiker och tjänstemän känner till den. 

Mycket av det som sker i kommunen är lagstyrt, till exempel skola, socialtjänst, bygglov och 

så vidare. Då handlar det mycket om att kommunen ska fatta beslut enligt lagar eller 

tillhandahålla den service som staten har bestämt. 

 

Frågan ställs på sin spets om någon skulle överklaga ett beslut och påstå att det strider mot 

likställighetsprincipen, men jag kan inte påminna mig om det har hänt under de år som jag har 

jobbat. Om det skulle ske så får kommunen argumentera för att det finns sakliga skäl för att 

inte behandla sina medlemmar lika. Jag minns att en journalist ringde om att 

kommunen subventionerade busskort för studenter som bor i Boden och läser på LTU. Det kan 

vara en sådan fråga som är tveksam med hänsyn till likställighetsprincipen, men det var ingen 

som hade överklagat det så det har inte blivit prövat. 

 

Hur säkerställer ni att principen om likställighet råder vid handläggning och 

beslutsfattande? Vi arbetar för att ha bra handläggningsrutiner, så att kommunens medlemmar 

får det de har rätt till och även behandlas lika. Vi har ingen särskild rutin för att granska taxor, 

men vi tittar naturligtvis på taxorna om någon skulle ifrågasätta dem utifrån 

likställighetsprincipen. 

 

Upplever ni att kommunens medlemmar förstår innebörden av principen i 2:2§ 

Kommunallagen? Jag vet inte hur kommunens medlemmar förstår likställighetsprincipen. 

 

Anser ni att 2:2§ Kommunallagen är tillräckligt tydlig? Jag tycker att 2:2 kommunallagen 

är tillräcklig tydlig. Lagtexten är enkel, vilket jag tror är bra. Om man vill vet mer specifikt vad 

den innebär kan man läsa förarbeten och praxis. 
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9. Analys och slutsats 

 

9.1 Analys 

Syftet med denna uppsats har varit att studera likställighetsprincipen och dess innebörd inom 

kommunal lagstiftningen. Denna princip begränsar kommunens beslutanderätt och 

handlingsutrymme inom deras kompetensområde. Likställighetsprincipen regleras i 2:2§ KL 

”Kommuner och landsting ska behandla alla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 

skäl för något annat” Att kommunen är en del av den offentliga makten framkommer i 1:1§ 

RF genom uttrycket kommunal självstyrelse. Denna självstyrelse utgör grunden för de lokala 

och regionala angelägenheterna som kommunen sköter. Det innebär att självständigheten inom 

vissa ramar ger kommunen en fri bestämmande rätt. I kommunen finns kommunfullmäktige 

som är det högsta beslutande organet och dessa beslutar i viktigare ärenden som är av principiell 

beskaffenhet, exempelvis budget och skatt. Kommunstyrelsen är den högsta nämnden i 

kommunen och dessa har en övergripande uppsikt över de övriga nämnderna. 

Det är främst när kommunen ska fastställa prestationer som likställighetsprincipen har 

betydelse. Principen begränsar kommunen och utgör ett hinder för kommunen att använda sin 

makt. Att kommunens medlemmar ska behandlas lika framkommer i 2:2§ KL, dock anges ett 

undantag, ”sakliga skäl” och det medför att kommunen kan göra skillnad mellan sina 

medlemmar. Särbehandling är möjligt men det måste ske på objektiv och saklig grund. 

Kommuner ska behandla alla sina medlemmar lika men de kan även behandla medlemmar 

olika, allt beroende på situationen.  

Bohlin sammanfattar likställighetsprincipen genom dessa tre delar, Kommunen ska behandla 

medlemmar lika vid samma situation, kommunen ska behandla medlemmar olika vid olika 

situationer, men kommunen kan även behandla medlemmar olika trots samma situation men en 

förutsättning är att särbehandlingen sker på objektiv grund. Sakliga skäl kan främst utläsas 

genom praxis. 

Likställighetsprincipen har prövats i ett flertal praxis. Lerwall anser att det vore bra att tillämpa 

likställighetsprincipen i alla kommunala beslut som påverkar kommunmedlemmarna. Det 

skulle innebära ett tvång för beslutsfattare att göra jämförelser mellan olika 

kommunmedlemmar för att fastställa om det föreligger en särbehandling. Detta skulle medföra 

att en eventuell särbehandling måste motiveras med sakliga skäl. Hennes tankar om olika 

jämförelser, konkreta situationer samt jämförelseobjekt är mycket intressant. 

Om 2:2§ KL är tillräckligt tydlig kan ses från olika perspektiv. Paragrafen ger inget uttryck för 

vad sakliga skäl innebär, men öppnar upp för fler prövningsgrunder. I utredningen för en ny 

kommunallag har inte någon förändring av lydelsen i paragrafen skett. Av den frågeställning 

som framkommer i åttonde kapitlet så har två av de tre tillfrågande juridiska personerna ansett 

att paragrafen är tillräckligt tydlig.  
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9.2 Slutsats 

2:2§ KL stadgar att ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 

finns sakliga skäl för något annat” men vad innebär likställighetsprincipen inom kommunal 

lagstiftning? När jag inledde arbetet med denna uppsats hade jag viss kunskap om denna 

kommunalrättsliga princip. Jag visste att kommunens medlemmar ska behandlas lika men att 

det också fanns vissa undantag. Genom de tre delfrågorna som jag valt att använda mig av i 

arbetet har jag fått en djupare kunskap och fått bättre svar på vad likställighetsprincipen innebär 

inom kommunal lagstiftning.  

Hur ser den kommunala lagstiftningen ut? I den första delen av arbetet får man en grundlig bild 

över hur kommunen ser ut och hur den är uppbyggd. Det är viktigt att man förstår att kommunen 

till stor del är självständig och har en fri bestämmanderätt, men det betyder inte att en kommun 

får agera precis som dem vill och behandla sina medlemmar hur som helst. Huvudregeln i 2:2§ 

KL är att kommunens medlemmar ska behandlas lika men man får också behandla olika, vad 

som kan tänkas utgör undantag från huvudregeln får avgöras från fall till fall.  

Ska alla behandlas lika eller får man behandla olika? I den andra delen får man en överblick 

om hur likabehandlingen går till. Som arbetet har visat så kan speciallagar och omständigheter 

inskränka likställighetsprincipen och därav är det godtagbart för kommunen att i vissa fall 

behandla sina medlemmar olika. I arbetet har jag använt mig av främst praxis och doktrin, tyvärr 

kan jag tycka att principen inte riktigt lyfts fram ordentligt i en del doktrin. Vissa författare 

behandlar principen väldigt kort och ger ingen större kunskap på området, det finns så klart 

undantag och det är främst mer ingående doktrin som jag försökt använda mig av i arbetet. 

Doktrin och praxis har visat sig vara de primära källorna när man studerar 

likställighetsprincipen. Dessa källor ger en bra förståelse om hur principen ska tillämpas och 

vad som kan tänkas utgör objektiv, saklig grund för undantag.  

Är paragrafen tillräckligt tydlig? I slutet av arbetet har jag kommit till den slutsatsen att 

likställighetsprincipens paragraf är tillräckligt tydlig och ingen förändring bör ske på detta plan. 

Att paragrafen i sin lydelse inte beskriver vad som utgör sakliga skäl öppnar upp för fler 

möjligheter att överklaga kommunala beslut, vilket jag anser som positivt. Om paragrafen 

skulle reformeras och tydliggöra vad som utgör sakliga skäl skulle möjligheten till överklagan 

rejält förminskas, vilket jag skulle anse vara väldigt negativt för kommunens medlemmar. Då 

rätten är i ständig förändring så finns det möjlighet att reformer principen om det i framtiden 

skulle anses behövas. För att sammanfatta det hela så innebär likställighetsprincipen inom 

kommunal lagstiftning att medlemmar får behandlas lika men kommunen får också behandla 

medlemmar olika. För en godtagbar särbehandling krävs objektiv och saklig grund eller 

speciallag. Jag tycker att rättsläget kring likställighetsprincipen är hyfsat klart. Paragrafen är 

tillräckligt tydlig som den är och jag anser att den inte behöver någon reformering i nuläget. Jag 

håller dock med Lerwall om att det vore bra att dela upp likhetsbedömningen i jämförelsedelar, 

det borde ge en bättre struktur i bedömningen vilket förmodligen skulle ge bättre kunskap på 

området och ge ett klarare rättsläge. 
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10. Källförteckning  

 

Offentliga tryck 

Proposition 1973:90, Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1973 

Proposition 1985/86:80, Förslag till förvaltningslag 

Proposition 1990/91:117, Om en ny kommunallag 

Proposition 2009/10:80, En reformerad grundlag 

SOU 1990:24, Ny kommunallag betänkande 

SOU 2007:72, Kommunal Kompetens i utveckling 

SOU 2015:24, En kommunallag för framtiden 

 

Rättsfall 

RÅ 1987 AB 86 

RÅ 1991 ref 19 

RÅ 1995 ref 24  

RÅ 1996 ref 9 

RÅ 1997 ref 47 

RÅ 2009 ref 23 
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