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Sammanfattning 

Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande 

förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln 

och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd. Det har genom praxis 

fastställts tre undantag, dvs. tre principer för återkallelse. Uppsatsen syftar till att utreda 

huruvida ytterligare en princip är under framväxt i svensk rätt samt hur en sådan skulle 

påverka rättsläget. För att besvara denna frågeställning har en rättsdogmatisk utredning av 

gällande rätt företagits. De erkända rättskällorna har omsorgsfullt granskats för att finna de 

tendenser som tyder på utveckling av en ny princip. Den framväxande principen hänför sig till 

situationer där de förutsättningar som låg till grund för beslutet i väsentlig grad har ändrats, 

vilket då skulle motivera en återkallelse. Möjligheten att återkalla beslut anses enbart vara 

tillämplig på beslut utan tidsbegränsning, s.k. “eviga beslut”. Principen är strikt till sin 

karaktär och bör även fortsättningsvis inta denna ställning. 
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1. Inledning 
Inom den svenska förvaltningen fattas det ständigt mängder av förvaltningsbeslut. Besluten är 

av vidsträckt karaktär och det kan röra sig om såväl gynnande, betungande som avslagsbeslut. 

Den huvudsakliga lagstiftningen på området är Förvaltningslagen (1986:223), men det finns 

även flera olika specialområden med egen reglering, såsom Miljöbalken (1998:808) på 

miljörättens område och Socialtjänstlagen (2001:453) på socialrättens område. Förutom den 

lagstadgade regleringen styrs området till stor del av allmänna rättsprinciper och praxis. 

 

När en enskild har erhållit ett beslut från en förvaltningsmyndighet är det, ur ett 

trygghetsperspektiv, av vikt att detta inte ändras till nackdel för den enskilde. Därför kan 

gynnande beslut enligt huvudregeln inte ändras i negativ riktning. Detta brukar kallas att 

beslutet har negativ rättskraft och därmed kan beslutet inte omprövas. I praxis har tre 

undantag över tid vuxit fram och de är idag att anse som vedertagna principer. Dessa tre 

bryter således principen om gynnande besluts oåterkallelighet. Ett gynnande beslut kan, i 

enlighet med gällande rätt, återkallas antingen om det finns ett återkallelseförbehåll, om 

tvingande säkerhetsskäl kräver det eller då beslutet är grundat på vilseledande uppgifter från 

den enskilde. Ett betydelsefullt avgörande från RegR som fastställdes år 2000 har givit 

indikationer, som tyder på framväxten av en ny allmän princip för återkallelse av gynnande 

beslut. Den här uppsatsen kommer att kartlägga och analysera rättsläget. För att kunna se 

utvecklingen i en större kontext kommer både de tre allmänna principerna och områden inom 

den speciella förvaltningsrätten att behandlas.  

 

För att kunna redogöra för de lege lata kommer utredningen att göras i överensstämmelse 

med rättskälleläran. Genom att beakta varje enskild rättskälla och därigenom undersöka om 

det går att finna tendenser som kan stärka principens existens kommer ett helhetsperspektiv 

att presenteras.  

 

1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda huruvida en ny allmän princip är 

under utveckling i svensk förvaltningsrätt med tidsmässig utgångspunkt vid millennieskiftet. 

Uppsatsen syftar således till att på nytt uppmärksamma frågan om återkallelse av gynnande 

beslut. Vidare kommer även att redogöras för hur en sådan princip är avsedd att tillämpas 

samt vilka förutsättningar som därtill ska gälla. Uppsatsen kommer dessutom att belysa hur en 

sådan princip skulle påverka rättsläget inom den allmänna förvaltningsrätten. Utredningen är 

härvid ett försök till en deskription av hur rättsläget borde se ut avseende återkallelse av 

gynnande beslut, dvs. de lege ferenda. 

  

För att besvara syftet har utredningen gjorts med utgångspunkt i följande frågeställningar:  

● Är en fjärde princip för återkallelse av gynnande beslut under framväxt? 

● För de fall principen kan anses vara legitim, hur skulle den vara utformad och under 

vilka förutsättningar skulle den vara tillämpbar? 
 

1.2 Metod 

Vid arbetet med denna uppsats har en rättsdogmatisk metod tillämpats för att beskriva 

gällande rätt. Med rättsdogmatisk metod avses här en utredning av de erkända rättskällorna, 

vilka tillsammans utgör rättskälleläran.1 Fokus har främst lagts på praxis men även 

lagstiftning, förarbeten och doktrin har givits utrymme. Uppsatsen har utformats med 

                                                 
1 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur AB, 2013, s. 21.  
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utgångspunkt i den klassiska rättskälleläran och där de erkända rättskällorna var för sig fått en 

grundlig utredning. 

 

1.3 Material 

Det material som legat till grund för denna rättsdogmatiska utredning är de erkända källorna 

enligt rättskälleläran. Med de erkända rättskällorna avses lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin. Samtliga källor har använts om än i skild omfattning. Det material som har legat till 

grund för uppsatsen har inhämtats från tillgängliga databaser, i synnerhet Karnov samt från 

Luleå universitetsbibliotek. Den doktrin som använts har till största delen bestått av litteratur 

skriven av välkända jurister på det förvaltningsrättsliga området samt artiklar hämtade ur 

Förvaltningsrättslig tidskrift och Svensk Juristtidning.  
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2. Inledande presentation 
 

2.1  Bakgrund till förvaltningsrätten 

Förvaltningslagen är det grundläggande regelverket för den offentliga verksamheten, vilken 

utgörs av förvaltningsmyndigheter på såväl statlig som kommunal nivå.2 Lagen berör hela den 

svenska förvaltningen och det är därför av vikt att den är tydlig och generellt utformad då den 

tillämpas av tjänstemän och berör medborgarna.  

 

Förvaltningsmyndigheter åtnjuter en möjlighet att utöva makt gentemot enskilda. Det är 

därför av väsentlig betydelse att FL tillförsäkrar de enskilda en rättssäker handläggning.3 

Förvaltningsmyndigheters arbete kan delas upp i handläggning samt s.k. faktisk verksamhet. 

För att tydliggöra skillnaden dem emellan kan ett exempel hämtas från utbildningssektorn. 

När en professor föreläser vid ett universitet ägnar han eller hon sig åt faktisk verksamhet men 

vid betygssättning rör det sig däremot om handläggning. I FL finns tre bestämmelser, 4-6§§, 

som reglerar all verksamhet inom förvaltningen medan lagens resterande bestämmelser enbart 

avser handläggning.4  
 

När förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden rör det sig om myndighetsutövning. I FL 

återfinns ingen legaldefinition av begreppet myndighetsutövning men i doktrin har försök 

gjorts för att precisera dess innebörd. I 3§ i den äldre Förvaltningslagen (1971:290) fanns 

begreppet definierat som “utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, 

rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”. Wiweka 

Warnling-Nerep, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet5, ger i sin bok En 

introduktion till förvaltningsrätten en snarlik beskrivning av begreppets nuvarande innebörd, 

trots att den i nuvarande FL är utesluten.6 Myndighetsutövningen kan utmynna i antingen ett 

för den enskilde gynnande eller betungande beslut.7 
 

I lagens 3§ beskrivs dess subsidiaritet, vilket innebär att speciallagstiftning ska användas i den 

mån det finns. FL:s subsidiära karaktär både visar på och är nödvändig för förvaltningsrättens 

bredd. Som exempel på speciallagstiftning kan nämnas MB och SoL, vilka är tillämpliga 

parallellt med FL.  

 

2.2  Rättskraft och dess verkan (omprövning) 

På förvaltningsrättens område har begreppet rättskraft en central betydelse. Här bör 

inledningsvis poängteras att rättskraft inom förvaltningsrätten har en annan betydelse än den 

som avses inom processrätten. Rättskraft ska här förstås som den ställning ett beslut intar 

beroende av dess karaktär.8  
 

Beslut kan kategoriseras som antingen gynnande eller betungande, vilket är av betydelse för 

dess rättskraft. Med gynnande beslut avses sådana beslut genom vilka den enskilde tillerkänns 

en rättighet eller förmån. Betungande beslut får generellt anses utgöra det motsatta. För den 

enskilde kan det stundom vara svårt att sätta sig in i hur denna juridiska terminologi faktiskt 

                                                 
2 Warnling-Nerep, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, 11. uppl., Norstedts Juridik AB, 2014, s. 3. 
3 Bohlin, Alf, Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, 2007, s. 

12-13. 
4 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 61.  
5 Stockholms universitet. http://www.su.se/profiles/warnl-1.183947. 
6 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s. 29.  
7 Ibid, s. 27.  
8 Westerberg, Ole, Om rättskraft i förvaltningsrätten, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1951, s. 87-88. 

http://www.su.se/profiles/warnl-1.183947
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ska förstås. Det kan emellanåt uppfattas som betungande att få ett beslut som inte motsvarar 

det förväntade trots att det de facto rör sig om ett gynnande beslut.9 Som exempel kan nämnas 

att ett delvis avslag på ett ansökt bidrag kan uppfattas som betungande i sin helhet medan det i 

själva verket enligt förvaltningsmyndighetens uppfattning rör sig om ett gynnande beslut i 

kombination med ett betungande beslut.  

 

En del beslut tillmäts s.k. negativ rättskraft. Detta innebär att beslutet inte är överklagbart och 

att det således inte kan ändras av förvaltningsmyndigheten. Gynnande beslut erhåller som 

huvudregel alltid negativ rättskraft.10 Däremot saknar betungande beslut alltid negativ 

rättskraft och är således överklagbara vilket medför en möjlighet för den beslutande 

förvaltningsmyndigheten att ändra beslutet.11 Det är värt att notera att termen positiv rättskraft 

inte kan användas för att beskriva att ett beslut saknar negativ rättskraft, begreppen är således 

inte varandras motsats. Positiv rättskraft har en annan betydelse inom förvaltningsrätten, som 

här inte är relevant att utreda vidare.12  

 

Huvudregeln om gynnande besluts oåterkallelighet är inte oinskränkt utan det finns tre 

undantag från den. Dessa har utvecklats i praxis och är numera att anse som allmänna 

rättsprinciper. I propositionen till nuvarande FL fastslås att de tre undantagen är 1) 

återkallelseförbehåll, 2) tvingande säkerhetsskäl och 3) vilseledande uppgifter från den 

enskilde.13  

 

En grundläggande rättighet inom förvaltningsrätten är att en missnöjd part har möjlighet att 

överklaga sitt beslut. En förutsättning för att man ska kunna göra detta är att beslutet har 

expedierats. Begreppet expediera beskriver den procedur då förvaltningsmyndigheten 

kommunicerar beslutet med berörd part varvid det blir en allmän handling. Frågan om 

möjligheten att överklaga uppkommer således efter den tidpunkt då beslutet har expedierats.14 

I FL finns reglering avseende möjligheten att överklaga betungande beslut - dock saknas 

motsvarande reglering för gynnande beslut.15 Som nämnts har gynnande beslut negativ 

rättskraft med undantag för de tre principerna som utvecklats i praxis. Den beslutande 

förvaltningsmyndigheten har därmed rätt att ompröva gynnande beslut, i de fall där någon av 

de tre principerna kan anses vara tillämpliga.   
 

En överklagan ska inges skriftligen till den beslutande förvaltningsmyndigheten, innehålla en 

besvärsmotivering samt önskad ändring.16 När en överklagan har inkommit till den beslutande 

förvaltningsmyndigheten åligger det förvaltningsmyndigheten att företa två olika prövningar. 

Den första är en s.k. rättidsprövning. Vid en sådan prövning kontrolleras det att handlingen 

inkommit i tid, dvs. inom klagofristen. Har handlingen inkommit för sent ska den avvisas.17 

Den andra prövningen som åligger förvaltningsmyndigheten är en s.k. omprövning. Vid en 

omprövning ska beslutet ändras om förvaltningsmyndigheten finner det uppenbart felaktigt 

samt om ändringen kan ske snabbt, enkelt och utan att den sker till nackdel för den enskilde.  

                                                 
9 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 48.  
10 Ibid, s. 171.  
11 Ibid, s. 56.  
12 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s. 57. 
13 Prop. 1985/86:80 s. 39. 
14 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 170.  
15 22§ FL. 
16 23§ FL. 
17 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 166.  
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Omprövning kan även föranledas på initiativ av myndigheten själv och det kallas då att 

förvaltningsmyndigheten agerar ex officio.18 Det bör uppmärksammas att begreppet 

omprövning går under flera benämningar såsom rättelse, ändring eller självrättelse. I denna 

uppsats kommer förfarandet fortsättningsvis att benämnas omprövning.19 
 

Om den beslutande förvaltningsmyndigheten ändrar beslutet i enlighet med den klagande 

partens vilja faller överklagan, men om förvaltningsmyndigheten inte finner skäl att ändra 

beslutet åligger det den att skicka handlingarna till högre instans för överprövning.20  

Möjligheten för den enskilde att kunna begära en ny prövning av ett ärende i flera steg anses 

utgöra en rättssäkerhetsgaranti.21  

 

2.3 Tre fastslagna principer 

Det finns som tidigare nämnts tre fastslagna undantag från principen om gynnande besluts 

oåterkallelighet. De tre principerna har vuxit fram i praxis och utgör grunder för omprövning. 

 

2.3.1 Återkallelseförbehåll 

Det är möjligt för den beslutande förvaltningsmyndigheten att ändra ett gynnande beslut om 

det är kombinerat med ett återkallelseförbehåll. Ett sådant förbehåll ska antingen uttryckligen 

skrivas med i beslutet eller ha stöd i den för beslutet gällande lagstiftningen.22 I sin 

ämbetsberättelse från 2005/06 betonar JO att det är av vikt att återkallelseförbehåll är explicit 

uttryckta i givna beslut.23 Exempel på ett lagstiftat återkallelseförbehåll återfinns i 

Studiestödslagen (1999:1395) där det anges att studerande är berättigade till studiestöd endast 

under förutsättning att de uppfyller de krav som lagen uppställer. Om man inte längre 

uppfyller kraven har förvaltningsmyndigheten rätt att med stöd av lagen återkalla beslutet. 
  
För att tydliggöra lagstadgade återkallelseförbehålls verkan kan ett rättsfall från år 1995 tjäna. 

I fallet som togs upp av RegR hade den berörda parten blivit beviljad ett fortlöpande beslut 

innebärande rätt att arrangera automatspel på ett flertal spelautomater.24 Beslutet var fattat av 

kommunen och var förenat med villkor för återkallelse.25 Tre år senare företogs en 

omprövning av kommunen som, med hänvisning till ändrade bestämmelser i 

automatspelslagen, partiellt ändrade det först utgivna beslutet och ersatte detta med ett nytt, i 

enlighet med de nya bestämmelserna.26 RegR fann att det inte var möjligt att återkalla beslutet 

endast av den anledningen att det kommit nya, striktare bestämmelser avseende utgivande av 

sådana tillstånd. Grunden för återkallelse i det aktuella målet skulle i så fall ha hänförts till de 

i den nya automatspelslagen uppställda kraven.27 Kontentan av fallet är att det inte går att 

använda nytillkommen lagstiftning som ett återkallelseförbehåll; det går dock att återkalla ett 

beslut om det tagits in nya grunder för återkallelse i den nya lagstiftningen.  

 

2.3.2 Tvingande säkerhetsskäl  

Tvingande säkerhetsskäl föreligger exempelvis vid hälsofara, trafikfara eller brandrisk. I de 

fall där ett besluts fortsatta giltighet kan ge upphov till ett sådant tvingande säkerhetsskäl 

                                                 
18 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 185.  
19 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s. 56.  
20 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 26. uppl., Liber AB, 2014, s. 171.  
21 Strömberg, Lundell, Allmän förvaltningsrätt, s. 170. 
22 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 174. 
23 JO 2005/06 s. 287. 
24 RÅ 1995 ref. 10, s. 1. 
25 Ibid, s. 2.  
26 RÅ 1995 ref. 10, s. 1. 
27 Ibid, s. 4.  
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förefaller det motiverat för förvaltningsmyndigheten att återkalla beslutet, trots att det har 

negativ rättskraft. Återkallelsen sker då oberoende av om det medför nackdel för den 

enskilde.28 JO har gjort åtskilliga uttalanden som visar på att principen om tvingande 

säkerhetsskäl får anses utgöra en legitim grund för återkallelse av gynnande beslut.29   

 

Ett fall som togs upp till KamR visar att återkallelse av gynnande beslut är möjligt när det 

föreligger tvingande säkerhetsskäl trots att följden blir till nackdel för den enskilde. Fallet 

berörde en man, intagen på anstalten Salberga. Den intagne hade blivit beviljad ett 

telefontillstånd till sin syster men i samband med detta blivit nekad telefonkontakt med sin 

fru. Den intagne misskötte telefonkontakten med systern på så sätt att han ändå fick kontakt 

med sin fru. Kriminalvården ansåg, att beslutet avseende den intagnas telefontillstånd borde 

återkallas, då tillståndet utgjorde ett väsentligt säkerhetsskäl, eftersom den intagne dömts för 

grova brott gentemot sin fru, hennes barn samt deras gemensamma barn. KamR kom således 

fram till att det i fallet förelåg tvingande säkerhetsskäl, som kunde läggas till grund för att 

återkalla det gynnande beslutet.30 

 

2.3.3 Vilseledande uppgifter från den enskilde 

I fall där ett gynnande beslut har blivit felaktigt genom att den enskilde har lämnat 

vilseledande uppgifter till förvaltningsmyndigheten saknar beslutet negativ rättskraft och kan 

därmed återkallas. Principen om vilseledande inkluderar utelämnande av uppgifter såväl som 

lämnande av falska uppgifter. JO har vid ett flertal tillfällen tillstyrkt principen som en giltig 

grund för omprövning för att kunna återkalla felaktiga beslut.31 Det är även av central 

betydelse att vilseledandet varit avgörande för beslutets utgång. Det faller därmed utanför 

principens tillämpningsområde att återkalla ett beslut, som fått ett felaktigt innehåll till följd 

av att förvaltningsmyndigheten själv missbedömt angivna uppgifter och därav fattat ett 

felaktigt beslut.32 

 

I ett rättsfall gällande tillsättandet av två lärartjänster har principen tillämpats. I båda fallen 

hade de kvinnor, som sedermera anställdes, förtigit att de var gravida, varpå de följaktligen 

skulle vara frånvarande från tjänsten till följd av föräldraledighet. Grundat på denna 

omständighet avsåg de berörda arbetsgivarna att upphäva besluten om att anställa kvinnorna.  

I det ena fallet kom RegR fram till att det inte fanns skäl att upphäva beslutet. Detta 

grundades på att det rörde sig om en fast och icke tidsbegränsad lärartjänst och den aktuella 

kvinnan var den mest meriterade av de sökande; kvinnan skulle därför ha blivit tilldelad 

tjänsten oavsett om hon varit gravid eller inte. I det här fallet var kvinnans förtigande således 

inte av avgörande betydelse för beslutet. 
 

I det andra fallet rörde det sig däremot om en tidsbegränsad tjänst under en termin och den 

kvinna som anställdes för tjänsten saknade dessutom lärarutbildning. Hon skulle vara 

frånvarande under större delen av den tid som anställningen avsåg och medgav sedermera att 

hon sökt tjänsten enbart för att kunna erhålla föräldraförsäkring. Majoriteten av RegR fann, 

med beaktande av dessa omständigheter, att det hade funnits skäl för att återkalla beslutet om 

anställning. Vilseledandet var i det här fallet avgörande för beslutet.33 

  

                                                 
28 Prop. 1985/86:80 s. 39. 
29 JO 1996/97 s. 114; 1987/88 s. 258. 
30 KamR 4453-13. 
31 JO 1980/81 s. 439; 1989/90 s. 239. 
32 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 176. 
33 RÅ 1968 ref. 78 I-II. 
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3. Hypotes: En ny princip under framväxt? 

 
De tre ovan angivna grunderna för omprövning är sedan länge att anse som gällande rätt trots 

att de inte är uttryckta i lagstiftningen. Dessa tre principer får ändock anses ha blivit tilldelade 

allmän giltighet. Stöd för detta återfinns inom såväl den lagstiftande som den dömande 

verksamheten. Principerna för återkallelse av gynnande beslut utgör en möjlighet att ompröva 

beslut, som i enlighet med principen om rättskraft egentligen inte är överklagbara. 

 

Sedan en omvälvande dom från RegR år 2000 har indikationer uppkommit som tyder på att 

ytterligare en princip för omprövning håller på att utvecklas. Principen innebär att det finns en 

möjlighet att återkalla gynnande beslut då de förutsättningar som låg till grund för beslutet, 

har ändrats i väsentlig grad. Principen riktar sig främst mot fortlöpande beslut, s.k. eviga 

beslut. Vid bedömningen av principens tillämplighet är det av stor vikt att den förändring som 

skett är koncentrerad till de förutsättningar som beslutet är motiverat med. Det här ska förstås 

på så sätt att beslutet inte hade resulterat i ett gynnande beslut om förutsättningarna sett 

annorlunda ut. Det är dessutom viktigt för rättssäkerheten att det enbart är väsentliga 

förändringar som får föranleda en omprövning, då den enskilde ska kunna förlita sig på att 

beslut står fast. Den nya principen öppnar gränserna för möjligheten att ompröva och 

tillhandahåller ytterligare en grund för omprövning. 
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4. Lagstiftning och förarbeten 

 
I FL tillhandahålls ingen vägledning avseende rättskraft och därmed finns inga bestämmelser 

om vilka beslut som är överklagbara eller möjliga att ändra. För att redogöra för 

förvaltningsrättens bredd kommer två områden inom den speciella förvaltningsrätten att här 

presenteras för att påvisa skillnader och likheter. 

 

4.1 Proposition 1985/86:80 Om ny förvaltningslag 

Den nuvarande FL tillkom år 1986 efter det att riksdagen antagit den proposition, i vilken 

regeringen föreslog en rad ändringar i den förvaltningsrättsliga regleringen främst till förmån 

för ökad rättssäkerhet och förbättrad service.34 Propositionen utgår från intentionen att 

lagstiftningen ska vara enkel, klar och kort, eftersom lagen utgör grunden för hela 

förvaltningsrätten och därmed kommer att användas av tjänstemän inom många olika 

områden.35 I propositionen anges att stora delar av ÄFL ska behållas men att en del 

justeringar är påkallade. Utredaren berömmer ÄFL:s tillvägagångssätt för att förstärka den 

enskildes rättssäkerhet, bl.a. i att förvaltningsmyndigheternas opartiskhet är en betydande 

faktor.36 För att ytterligare stärka rättssäkerheten bör ändringar ske avseende regleringen av 

hur förvaltningsmyndigheter ska bemöta enskilda. En större rättssäkerhet skulle uppnås om 

exempelvis förfarandet vid ansökningar och besluts formuleringar var tydligare och enklare 

samt om handläggningstiden i största möjliga mån förkortades. I propositionen föreslås därför 

en reform avseende förvaltningsmyndigheternas serviceskyldighet gentemot enskilda. För att 

få större möjlighet att ingripa på en nivå närmare allmänheten anges dessutom att makt bör 

hänskjutas nedåt i instansordningen.37  
  
I propositionen berörs ingående förvaltningsmyndigheters utökade möjlighet till omprövning. 

Enligt utredaren bör den beslutande förvaltningsmyndigheten ges större rätt än tidigare att 

kunna ompröva sitt beslut såväl vid en överklagan som ex officio. En viktig aspekt är att detta 

kan ske utan att det leder till nackdel för den enskilde.38 En nyhet som infördes i den nya FL 

var således en skyldighet för den beslutande förvaltningsmyndigheten att ompröva ett beslut 

om det blivit överklagat. Numera ska en enskild, som vill besvära sig över ett beslut, inge sin 

överklagan till den beslutande förvaltningsmyndigheten, istället för att som tidigare inge den 

till en högre instans. Detta är ett steg närmare målsättningen att bevara beslutsfattandet nära 

medborgarna.39  

 

Skyldigheten för förvaltningsmyndigheten att ompröva beslut uppstår om det, efter att 

beslutet har expedierats, har framkommit nya omständigheter som talar för att beslutet borde 

se annorlunda ut. Omprövningen ska vid sådana situationer företas både när en överklagan har 

inkommit eller om förvaltningsmyndigheten tar upp ärendet ex officio.40 Den beslutande 

förvaltningsmyndigheten har möjlighet att ompröva sitt beslut så länge överklagan finns 

tillgänglig. När överklagan lämnats till en högre besvärsinstans är det inte längre tillåtet att 

ändra beslutet.  
 

                                                 
34 Prop. 1985/86:80, s. 1. 
35 Ibid, s. 14. 
36 Ibid, s. 11. 
37 Ibid, s. 11-13. 
38 Ibid, s. 37.  
39 Ibid, s. 37. 
40 Ibid, s. 38.  
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Den nya FL och den därtill hörande propositionen innehåller ingen ändring avseende 

möjligheten till omprövning av gynnande beslut. Det fastslås att det inom vissa 

förvaltningsområden finns speciallagstiftning som reglerar tillvägagångssätt för att ompröva 

fattade beslut, såväl betungande som gynnande. För den allmänna förvaltningsrätten ska även 

fortsättningsvis de tre principer som har blivit etablerade i praxis gälla. Utredaren uttryckte 

sig på följande sätt i propositionen avseende gynnande beslut:  

 
 

“Gynnande beslut kan i regel inte återkallas. En myndighet som har meddelat ett tillstånd, 

beviljat ett statsbidrag, tillsatt en offentlig funktionär osv. får alltså i regel inte rätta beslutet 

till den enskildes nackdel. Tre viktiga undantag gäller dock: 

  

1. Ett beslut kan återkallas med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i den författning som 

ligger till grund för beslutet. Det förtjänar att påpekas att myndigheter under vissa 

förutsättningar anses kunna förse sina beslut med återkallelseförbehåll även utan uttryckligt 

författningsstöd. 

2. Återkallelse av ett gynnande beslut anses också möjlig av hänsyn till en hälsofara, 

brandfara, trafikfara eller av andra sådana säkerhetsskäl. 

3. Återkallelse kan ske, om den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom 

vilseledande uppgifter.”41 
 

 

Det företogs således ingen ändring avseende de tre principerna utan de utgör även framöver 

undantag från principen om negativ rättskraft. Principerna får genom propositionsuttalandet 

anses ha erhållit allmän giltighet, trots att de inte förts in i lagstiftningen. När det gäller 

betungande beslut, av karaktären förbud, föreläggande eller dylikt, fastslås däremot att 

ändring är möjligt, såväl i förmildrande som skärpt riktning.42  
 

Anledningen till att man valt att utelämna reglering av besluts rättskraft från lagstiftningen är 

den, att detta skulle utmynna i alltför vaga bestämmelser. Därmed menar man i propositionen 

att det inte är möjligt att utforma en princip som täcker in samtliga förvaltningsrättsliga 

områden och att en sådan lagregel därför skulle bli öppen och intetsägande. Sålunda slås fast 

att lagregeln inte skulle fylla någon funktion. För att få en så ändamålsenlig lagstiftning som 

möjligt bör reglering ske inom respektive förvaltningsområde.43 

 

4.2 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag  

År 2010 framlades en utredning med förslag till en ny förvaltningslag. Av relevans för 

uppsatsens frågeställningar är att man då utredde frågan om de tre i praxis etablerade 

principerna. Utredningen visar på en acceptans av principerna såsom gällande rätt.44 

Nämnvärt är också att man i utredningen beaktade att det finns vissa tendenser till en fjärde 

princip i praxis, speciellt när det gäller s.k. eviga beslut.45  

 

I SOU:n framförs en redogörelse för hur man historiskt sett har behandlat frågan om ändring 

av gynnande beslut. Redan i SOU 1981:46, som ligger till grund för nuvarande FL, gav FRU i 

ett av sina delbetänkanden ett förslag till en lydelse av en tänkt 35§ FL där förutsättningar för 

                                                 
41 Prop. 1985/86:80, s. 39. 
42 Ibid, s. 39. 
43 Ibid, s. 41. 
44 SOU 2010:29, s. 564.  
45 Ibid, s. 564. 
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ändring av gynnande beslut diskuterades. Där framhölls det att de tre allmänna principerna 

borde finnas lagstadgade i FL.46  
 

I 2010 års SOU pekar man på flertalet olika anledningar för och emot en sådan lagstiftning 

avseende möjligheten för förvaltningsmyndigheten att återkalla eller ändra sina beslut. Även i 

en SOU från år 196847 fördes en diskussion av Justitiedepartementet om besluts orubblighet 

och huruvida detta borde vara lagstadgat. Där uttalades bl.a. att en sådan lagstiftning skulle 

utmynna i allt för generella bestämmelser, vilka således inte skulle ge någon vidare 

vägledning samt att tillämpligheten ändå skulle skilja sig från fall till fall till följd av 

förvaltningsrättens bredd. Man kom fram till att FL borde behålla sin karaktär av en 

lagstiftning enbart bestående av de mest väsentliga bestämmelserna.48  

 

Det framhålls även i 2010 års SOU att ett flertal av de remissinstanser, som var med och 

utarbetade den nuvarande FL uttalade, att förvaltningsmyndigheter borde vara berättigade att i 

somliga fall ha möjlighet att ompröva sina beslut, även till nackdel för en enskild. Det fanns 

dock de remissinstanser som var emot förslaget då de ansåg att en sådan rätt för 

förvaltningsmyndigheter skulle äventyra rättssäkerheten på det förvaltningsrättsliga 

området.49  

 

Utredarna i 2010 års SOU var av den uppfattningen att lagstiftaren borde föra in de fastslagna 

principerna i FL och lade därför fram ett förslag till hur en sådan bestämmelse borde vara 

utformad. Förslaget skulle resultera i en 32§ FL och falla in under rubriken “Rättelse av andra 

skäl”.50  

 

”Rättelse av andra skäl 
32 § Anser en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, på grund av 

att nya omständigheter tillkommit eller av någon annan anledning är felaktigt, får 

myndigheten rätta beslutet. Är beslutet till sin karaktär gynnande för någon enskild part får 

dock rättelse endast ske 
      
1. om det av beslutet eller de föreskrifter enligt vilka det meddelats framgår att det under 

vissa förutsättningar får återkallas,      
2. om tvingande säkerhetsskäl kräver en omedelbar rättelse, eller     
3. om beslutet blivit felaktigt till följd av att part lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 
Är de i första stycket angivna förutsättningarna för rättelse uppfyllda och anser myndigheten 

att beslutet är uppenbart oriktigt i något väsentligt hänseende, ska beslutet rättas, om det kan 

ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.”51 
 

 

Man föreslår även en terminologisk ändring av begreppet “omprövning” för att istället 

benämna förfarandet “rättelse”. Detta motiveras med att det senare ordet, enligt utredarna, 

skulle vara mer ändamålsenligt eftersom förfarandet sker hos den beslutande 

förvaltningsmyndigheten. Användningen av begreppet omprövning indikerar att en 

överprövning ska företas när det egentligen rör sig om att den beslutande 

                                                 
46 SOU 2010:29, s. 575.  
47 SOU 1968:27. 
48 SOU 2010:29, s. 572.  
49 Ibid, s. 577. 
50 Ibid, s. 593.  
51 SOU 2010:29, s. 597. 
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förvaltningsmyndigheten tar upp beslutet på nytt. Begreppet rättelse ska användas 

genomgående, oavsett om det rör sig om att den beslutande förvaltningsmyndigheten ska 

ändra, återkalla eller stå fast vid sitt beslut.52 

 

4.3 Speciell förvaltningsrätt  

 

4.3.1 Miljörätt 

Miljörätten är ett område inom den speciella förvaltningsrätten som utmärks av att det är ett 

rättsområde där rättsreglerna måste samexistera med miljön. Eftersom miljön är i ständig 

förändring kan rättsreglernas tillämpning inte vara alltför snäv utan de två måste kongruera. 

Miljörätt är ett rättsområde med stor internationell influens - globalt - men framförallt inom 

EU.53 Den viktigaste nationella lagstiftningen på området utgörs av MB som har som främsta 

ändamål att verka för en hållbar utveckling.54 Beslut enligt MB resulterar vanligtvis i tillstånd 

eller dispenser för verksamhetsutövare.55  

 

I 2 kap. 1§ MB anges balkens tillämpningsområde. Där anges att den verksamhetsutövare som 

avser att bedriva, bedriver eller har bedrivit verksamhet eller vidtagit åtgärd åläggs en 

skyldighet att följa de i balken uppställda reglerna. Här görs en avgränsning innebärande att 

åtgärder av försumbar betydelse inte åläggs skyldigheter enligt balken.  

Vid tillståndsprövningar är det av central betydelse att beakta de s.k. hänsynsreglerna, vilka 

även de återfinns i 2 kap. MB. Hänsynsreglerna är de kriterier som ett kommande beslut ska 

grundas på och dessa måste därför beaktas av såväl verksamhetsutövare som av den 

beslutande förvaltningsmyndigheten.56 I 2-6§§ återfinns de s.k. försiktighetsmåtten som är en 

del av hänsynsreglerna och som har uppställts i syfte att förverkliga miljöbalkens mål.57 

Kunskapskravet är ett försiktighetsmått, som innebär att alla som avser att bedriva en 

verksamhet måste inhämta den kunskap, som får anses vara nödvändig för att undvika skador 

på hälsa och miljö. Vidare ska verksamhetsutövare vidta alla de åtgärder som krävs för att 

förebygga att olägenheter uppstår. Här kan även poängteras att val av bästa möjliga teknik är 

ett sådant försiktighetsmått vid professionell verksamhet. Produktvalskravet ger hänvisning 

om att alternativa produkter bör väljas framför kemiska och biotekniska produkter. Man bör 

även hushålla med de råvaror som finns och återanvända tillgångar i största möjliga mån. 

Detta försiktighetsmått kallas för hushållningskravet.  
 

Slutligen ska i denna uppräkning nämnas, att val av plats för verksamheten är av stor 

betydelse enligt lokaliseringskravet.58 I 7§ återfinns en proportionalitetsprincip, med 

innebörden att försiktighetsmåtten inte får ställas orimligt högt.59 Ytterligare en hänsynsregel 

är den reparativa ansvarsregeln. Underliggande denna regel finner vi principen “förorenaren 

betalar”.60 Hänsynsreglerna innehåller även en stoppregel och en regel om regeringsdispens; 

dessa regler kommer inte vidare att utredas här.61  

 

                                                 
52 SOU 2010:29, s. 583-584. 
53 Lerwall, Lotta, Makt, myndighet, människa, 2. uppl., Iustus Förlag, 2016, s. 230. 
54 Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, 3. uppl., Iustus Förlag, 2012, s. 22. 
55 Lerwall, Makt, myndighet, människa, s. 256.  
56 Lerwall, Makt, myndighet, människa, s. 245.  
57 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 107.  
58 Ibid, s. 108-122. 
59 Ibid, s. 126. 
60 Ibid, s. 130. 
61 Ibid, s. 131, 135.  
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När en förvaltningsmyndighet ger ett tillstånd, förenas detta vanligtvis med ett antal villkor, 

som man skulle kunna likställa med ett återkallelseförbehåll. I dessa villkor preciseras den 

avvägning som förvaltningsmyndigheten företagit med utgångspunkt i hänsynsreglerna. Med 

hjälp av uppställda villkor i tillståndet kan myndigheten, vid avvikelse från dessa, ändra eller 

återkalla tillståndet.62 Ett tillstånd är till sin grund gynnande men kan till viss del uppfattas 

betungande genom de angivna villkorens omfattning.  
 

I 24 kap. MB finns regler om omprövning av tillstånd och här har lagstiftaren valt att implicit 

utesluta principen om negativ rättskraft. I 24 kap. 3§ MB fastställs under vilka förutsättningar 

en förvaltningsmyndighet har rätt att ändra ett beslut, oberoende av om det har karaktär av ett 

gynnande eller betungande beslut. De tre allmänna principerna inom förvaltningsrätten för 

återkallelse av gynnande beslut finns lagstadgade tillsammans med en rad andra grunder för 

omprövning. Av intresse här är att även den nya principen om ändrade förutsättningar 

återfinns i uppräkningen av när en förvaltningsmyndighet kan återkalla tillstånd, dispens eller 

andra beslut. Principen har formulerats på så sätt att de förutsättningar, som låg till grund för 

beslutet ska ha förändrats i väsentlig grad samt att dessa förutsättningar inte gick att förutse 

vid beslutsfattandet.63 I förarbetena till MB uttryckte regeringen en vilja att tydliggöra 

möjligheten att återkalla eller ompröva tillstånd. Man förespråkade att de framtida tillstånden i 

allt större utsträckning borde vara tidsbegränsade. De tillstånd som tidsbegränsats, kommer då 

att kontinuerligt omprövas och moderniseras samt därmed följa med i utvecklingen i enlighet 

med den miljöpolitiska visionen.64  
 

Redogörelsen av miljörättens förvaltningsområde visar således att det i MB, till skillnad från 

inom den allmänna förvaltningsrätten, har uppställts en rad olika lagstadgade grunder för 

omprövning och bland dessa går den nya principen att urskilja. 

 

4.3.2 Socialrätt 

Socialrätten är ett rättsområde som i allra högsta grad berör individer i deras livsföring. Det 

bör framhållas att socialrätt utgör ett brett rättsområde med en mängd olika lagar. I den här 

framställningen av socialrätten kommer störst fokus dock att läggas på hur rättsområdet ser ut 

enligt SoL. Lagens målsättning är att verka för ett jämlikt samhälle där alla har lika 

möjligheter till ett bra liv. Socialtjänstens arbete syftar främst till att hjälpa och ge stöd till 

individer som inte själva klarar av att föra ett fungerande vardagsliv.65  
 

SoL tillhandahåller utförliga bestämmelser om arbetssättet hos berörda 

förvaltningsmyndigheter och vägledning vid ärendehandläggning; härvid kan nämnas 

skyldigheten att inleda utredning enligt 11 kap. 1§ SoL.66 SoL har karaktär av en ramlag 

vilket innebär att lagen till sin helhet består av övergripande bestämmelser.67 I vissa 

situationer ger inte SoL några konkreta svar och vägledning bör därmed hämtas från annan 

lagstiftning.  
 

Då möjligheten till omprövning inte är reglerad i SoL ska istället FL:s regler tillämpas, 

eftersom FL utgör grunden för förvaltningsmyndigheter, som arbetar med socialrätt såväl som 

förvaltningsmyndigheter inom andra förvaltningsområden. Avseende betungande beslut har 

                                                 
62 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 50. 
63 24 kap. 3§ p.3 MB. 
64 Prop. 1997/98:45, s. 344-345; Prop. 2004/05:129 s. 65. 
65 Bergstrand, Bengt Olof, Socialtjänstlagen - 2016, Komlitt AB, 2016, s. 12.  
66 Lerwall, Makt, myndighet, människa, s. 137. 
67 Clevesköld, Lagkommentar, 1§ SoL. 
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förvaltningsmyndigheten en skyldighet att ompröva i enlighet med 27§ FL. Vid gynnande 

beslut är huvudregeln att dessa beslut inte går att ompröva.68 
 

Inom socialtjänsten har fyra förutsättningar för att återkalla gynnande beslut vunnit allmän 

giltighet. Tre av förutsättningarna är de i praxis fastställda principerna som anses legitima 

inom hela förvaltningsrättens område. Författaren Bengt Olof Bergstrand uttrycker dessutom, 

i sin bok Socialtjänstlagen - 2016, giltighet för även en fjärde princip på det socialrättsliga 

området. Han anser att när det är fråga om fortlöpande beslut och förutsättningarna har 

ändrats kan detta utgöra en grund för omprövning. Detta motiveras med att beslut inom 

socialtjänsten vanligtvis är grundade utifrån enskildas behov och att dessa beslut föregås av en 

individuell utredning. Därmed är det inte ändamålsenligt att beslutet står kvar om behovet har 

ändrats.69  
 

För att belysa socialrättens breda omfattning ska här specifikt redogöras för färdtjänst, vilken 

utgör en del av socialtjänsten men som har specialreglerats i lag.70 I Lag (1997:736) om 

färdtjänst anges att tillstånd till färdtjänst enbart får ges efter en individuell bedömning av 

sökandes behov. Den som har fått ett tillstånd enligt lagen, har erhållit ett gynnande beslut. I 

12§ samma lag återfinns en möjlighet att återkalla ett tillstånd om förutsättningarna har 

ändrats och behovet inte längre finns. Detta överensstämmer med den fjärde principen och 

visar på ännu ett rättsområde förutom miljörätten där man valt att lagstifta. Av intresse här är 

att de tre i praxis fastslagna principerna inte är lagstadgade.  

 

4.3.3 Den kommunala likställighetsprincipen 

En kommun är en tvingande sammanslutning, vilken man tillhör om man antingen är 

folkbokförd, taxerad till kommunalskatt eller äger fast egendom i kommunen.71 Då 

kommunalrätten ligger i nära anslutning till förvaltningsrätten är det av intresse att belysa hur 

den kommunala likställighetsprincipen förhåller sig gentemot den nya förvaltningsrättsliga 

principen. 
 

I 2 kap. Kommunallag (1991:900) återfinns de förhållningsregler som gäller för kommuner, 

den s.k. kommunala kompetensen. Däribland finner man likställighetsprincipen.72 

Likställighetsprincipen innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika. Härmed ska 

förstås att kommunmedlemmar i lika situationer ska bedömas utifrån samma grunder och 

motsatsvis ska olika bedömas olika.73 Denna princip blir tillämplig i alla situationer då 

kommunen agerar gentemot sina medlemmar. 
  
En del av den svenska förvaltningen sker på kommunal nivå, genom kommunala 

förvaltningsmyndigheter.74 Därigenom är kommunen skyldig att förhålla sig till såväl FL som 

KomL, samt eventuellt även annan speciallagstiftning. Det problematiska i en sådan situation 

uppkommer vid det förvaltningsrättsliga hindret mot att ompröva gynnande beslut. Detta 

förhindrar att likställighetsprincipen efterlevs till fullo. Då vissa beslut aldrig kommer att 

ändras, med stöd av rättskraftens verkan, kommer inte alla bedömas utifrån gällande normer. 

                                                 
68 Clevesköld, Lars, Lundgren, Lars, Thunved, Anders, Handläggning inom socialtjänsten, 16. uppl., Norstedts 

Juridik AB, 2012, s. 269. 
69 Bergstrand, Socialtjänstlagen - 2016, s. 52-53. 
70 Fahlberg, Gunnar, Larsson, Monica, Socialtjänstlagarna, 14. uppl., Liber AB, 2016, s. 86. 
71 Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 7. uppl., Norstedts Juridik AB, 2016, s. 23. 
72 2 kap. 2§ KomL. 
73 Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 141.  
74 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 25.  
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Detta kan ge ett sken av att kommunmedlemmar behandlas olika och att kommunen därmed 

agerar i strid mot likställighetsprincipen. 

  



15 

 

5. Praxis 

 
De tre etablerade principerna har utvecklats i praxis. Det är även i praxis som det går att 

skönja det första tecknet på den nya, fjärde, principen.  

 

5.1 RÅ 2000 ref. 16 

Ett signifikant viktigt mål är det s.k. städhjälpsmålet, vilket kan ses som startskottet för den 

fjärde principen. Målet är från år 2000 och berör frågan om bistånd enligt den äldre 

socialtjänstlagen. Bakgrunden till målet är den att en kvinna hade blivit beviljad hemtjänst i 

form av städning varannan vecka. Det gynnande beslutet var inte tidsbegränsat och inte heller 

försett med något återkallelseförbehåll. Två år senare ändrade kommunen beslutet genom att 

fatta ett nytt. Av det nya beslutet framgick att städning hädanefter istället skulle ske var tredje 

vecka. Kommunens motivering till det ändrade beslutet grundade sig på att kommunens 

ekonomiska förutsättningar hade förändrats och att man därmed hade ändrat sina interna 

normer för vad som ansågs utgöra en skälig levnadsnivå. Kvinnan överklagade det nya 

beslutet.75 

 

I underrätterna underkändes det nya beslutet och kvinnan fick rätt, varpå kommunen 

överklagade till RegR, som meddelade prövningstillstånd.76 Som skäl för sin överklagan 

anförde kommunen att kvinnan även fortsatt var tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom 

erhållande av serviceinsatsen var tredje vecka istället för varannan. Enligt kommunens 

mening ansågs ändamålet med socialtjänstlagen vara att enskilda skulle tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå men man påvisade även att kommunerna givits behörighet att själva besluta om 

vad detta innebär. I propositionen till socialtjänstlagen angavs att bistånd ska bedömas utifrån 

den tid som den hjälpsökande lever i. Kommunen ansåg därför att kvinnans levnadsstandard 

inte hade förändrats utan att beslutet enbart ändrats i kongruens med samhällsutvecklingen.77  

 

Socialstyrelsen yttrade sig på begäran av RegR. Socialstyrelsen ansåg att när det rör sig om en 

sådan lagstadgad rättighet som hemtjänst bör den inte göras beroende av sådana 

omständigheter som kommunens ekonomi. Det behov som har legat till grund för beslutet, 

och som har föregåtts av en individuell prövning, kvarstår i det aktuella målet. Därför 

föreligger det, enligt Socialstyrelsens mening, inte skäl för att minska insatsen. 

Socialstyrelsen instämmer med underinstanserna om att man i detta fall inte kan återkalla det 

gynnande beslutet.78  

 

Även Svenska kommunförbundet gavs tillfälle att yttra sig i målet. De ansåg att kommuner 

ska ges möjlighet att i vissa fall återkalla gynnande beslut och att denna möjlighet även borde 

finnas i det aktuella målet. Argumentet grundades på det faktum att det i FL inte är tydligt 

reglerat när gynnande beslut får återkallas. Kommuner har genom KomL och 

Regeringsformen (1974:152) givits ett ansvar, den kommunala självstyrelsen, att själva 

besluta i vissa frågor och däribland ingår vad som ska anses utgöra en skälig levnadsnivå. 

Kommunförbundet ansåg därför att kommunens ekonomi hade relevans både vid 

beslutsfattandet likaväl som vid återkallelsen; således bör man i det aktuella målet ha rätt att 

ändra beslutet.79  

 

                                                 
75 RÅ 2000 ref. 16, s. 1. 
76 Ibid, s. 3. 
77 Ibid, s. 3. 
78 Ibid, s. 3-4. 
79 RÅ 2000 ref. 16, s. 4. 
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RegR redogjorde i sitt domskäl för hur gällande rätt såg ut på området och framhöll de tre 

fastslagna principerna. Diskussion fördes även om att det är av stor vikt för en individs 

rättssäkerhet att gynnande beslut till sin grund är orubbliga. RegR ansåg att ingen av de 

allmänna principerna var tillämpbara i det aktuella målet och frågan blev därför om det fanns 

en ytterligare möjlighet att återkalla gynnande beslut till nackdel för den enskilde. RegR fann 

att det kan vara påkallat att kunna ändra ett gynnande beslut vid flera situationer än de som är 

accepterade enligt praxis. Vissa beslut har en karaktär som gör det mer angeläget att företa en 

omprövning p.g.a. att förutsättningarna ändrats, däribland återfinns bistånd som är baserade 

på biståndstagarens behov. Denna möjlighet till återkallelse bör enbart innefatta fortlöpande 

beslut och således exkluderas tidsbegränsade beslut. I det aktuella målet var det dock 

kommunens omständigheter som hade ändrats vilket RegR:s majoritet inte ansåg motiverade 

en omprövning och det fanns därmed inte möjlighet att återkalla det gynnande beslutet. RegR 

fastställde underrätternas dom.80   

 

5.1.1 Ändrade förutsättningar 

I det aktuella målet redogör RegR för gällande rätt avseende de förutsättningar som ska ha 

ändrats för att ett gynnande beslut ska vara möjligt att återkalla. Slutsatsen av RegR:s 

argumentation i städhjälpsmålet får anses utgöra grund för den nya principen för återkallelse 

av gynnande beslut och hänför sig enbart till fortlöpande beslut utan begränsning i tiden. 

Denna grund för omprövning är motiverad med att det vid sådana beslut finns en större 

möjlighet att de förutsättningar som låg till grund för beslutet har ändrats. Det är då påfordrat 

att kunna återkalla eller ändra ett sådant beslut så att detta stämmer överens med de i 

dagsläget faktiska förutsättningarna. 

 

När det gäller beslut som rör bistånd är det brukligt att detta föregås av en individuell 

prövning. De omständigheter som då beaktas är de som beslutet sedermera grundas på. I fall 

med bistånd är det även vanligt förekommande att den förutsättning som motiverar en insats 

över tid har ändrats, t.ex. att en sjuk person tillfrisknar. Om denna person p.g.a. sin sjukdom 

blivit beviljad sjukpenning från Försäkringskassan har han eller hon erhållit ett gynnande 

beslut. Det skulle emellertid förefalla oriktigt om denne person fortsatte att erhålla ersättning 

efter ett tillfrisknande. Detta utgör grunden för den princip som RegR initierat i 

städhjälpsmålet. Det kan också vara så att ett fortlöpande beslut efter en tid kan förefalla 

föråldrat, om den samhälleliga utvecklingen på området har tagit en annan riktning än den 

som beslutet grundades på. I dessa situationer kan det vara påkallat att ändra beslutet så att det 

stämmer överens med samtiden. De förändringar som påkallar en omprövning bör vara av 

väsentlig betydelse. 

 

RegR diskuterar även om det rent utav är så att fortlöpande beslut innehåller ett underförstått 

förbehåll, vilket skulle rättfärdiga en omprövning för de fall där förutsättningarna har ändrats.  

Ett motargument till att det skulle vara så, återfinns dock i övergångsbestämmelserna till lag 

om färdtjänst. I den nya lagstiftningen intogs en lagregel som reglerade möjligheten att 

ompröva beslut p.g.a. ändrade förutsättningar. Övergångsbestämmelserna angav dock att de 

som fått ett gynnande beslut om färdtjänst enligt socialtjänstlagen, vilket var den lagstiftning 

som tidigare reglerade rätten till färdtjänst, även fortsatt skulle ha rätt till färdtjänst. Enligt 

dessa övergångsbestämmelser kunde gynnande beslut således inte ändras, trots att 

förutsättningarna hade förändrats. Detta visar på att fortlöpande beslut inte innehar ett implicit 

återkallelseförbehåll vilket resulterar i s.k. eviga beslut.  

 

                                                 
80 RÅ 2000 ref. 16, s. 4-5. 
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I sin bedömning har RegR gjort en avvägning mellan å ena sidan den enskildes trygghet av att 

ett fattat beslut kvarstår och å andra sidan möjligheten att kunna ompröva beslut som inte 

längre är motiverade. Rätten anser att det generellt inte bör vara möjligt att ompröva besluten 

annat än vid situationer då de fastslagna principerna är tillämpliga. När det dock är fråga om 

fortlöpande beslut menar rätten att det kan vara fördelaktigt att öppna för en möjlighet att 

kunna ompröva gynnande beslut då förutsättningarna har ändrats. Det bör i denna situation 

inte uppställas ett absolut förbud mot omprövning.  
 

Tillämpligheten av den nya principen är sålunda beroende av vilka förutsättningar som har 

ändrats. I städhjälpsmålet fastställdes att de förutsättningar som är relevanta är de som låg till 

grund för bedömningen vid beslutsfattandet. Har dessa förutsättningar sedermera ändrats kan 

en omprövning företas. I det aktuella målet finner RegR att man inte har haft rätt att ändra det 

gynnande beslutet, eftersom den förutsättning som ändrats inte hänför sig till kvinnan, dvs. 

den enskilda, utan till förutsättningar på kommunens sida.81  

 

Det kan även nämnas att liknande omständigheter förelåg i ett mål som togs upp år 2013 i 

Mark- och Miljödomstolen. Målet berörde frågan om kommunen hade rätt att väsentligt höja 

en bygglovsavgift flera år efter det att fastighetsägarna redan skriftligen meddelats om det 

avsedda och betydligt lägre beloppet. Mark- och Miljödomstolen ansåg att den klagande 

fastighetsägaren i målet genom meddelandet ursprungligen hade erhållit ett gynnande beslut 

från kommunen. Beslutet kunde inte ändras enbart på den grunden att den rådande 

lågkonjunkturen ledde till ekonomiska problem för kommunen som därför ville höja 

avgiften.82 

 

5.1.2 Skiljaktiga  

I städhjälpsmålet var två av regeringsråden skiljaktiga och ansåg att överklagandet skulle 

bifallas främst på den grunden att kommunens nya beslut inte äventyrade eller ändrade den 

berörda kvinnans rätt till en skälig levnadsnivå. De framhöll att beslut som inte är bundna till 

en viss tid eller en särskild omständighet underförstått får anses inneha ett förbehåll enligt 

vilket man kan företa en återkallelse av beslutet. Man redogör för att det sedan långt tillbaka i 

doktrin varit accepterat att kunna återkalla gynnande beslut om det föreligger omständigheter 

som inte längre motiverar ett beviljat bistånd, främst när det rör sig om sociala bidrag.  

 

I likhet med majoriteten ansåg de skiljaktiga att det finns svårigheter när det gäller att 

lagreglera vid vilka situationer förvaltningsmyndigheter ska tilldelas möjlighet att ompröva 

gynnande beslut till nackdel för den enskilde. Detta eftersom det inte går att förutse vilka 

konsekvenser en sådan lagstiftning skulle medföra. Det skulle också vara nästintill omöjligt 

att bestämma vilka förvaltningsområden som skulle tilldelas sådan speciallagstiftning. 

Socialrätten, som utgör det aktuella rättsområdet i målet, finns specialreglerat i SoL. I det 

berörda målet, som rör en fråga om ett fortlöpande beslut, där reglering i speciallag finns, 

anser man att ett sådant beslut inte har ett underförstått återkallelseförbehåll. Dissidenterna 

anser därför att man, då det inte finns vägledning i dessa bestämmelser, måste förlita sig på 

vad som kan anses vara godtagbart enligt praxis. 

 

I den skiljaktiga åsikten belyses även vikten av att upprätthålla individers förtroende när det 

gäller gynnande besluts oåterkallelighet, enskilda ska kunna lita på att dessa beslut står fast. 

Man vill även poängtera att det är skillnad på olika sorters beslut, med hänvisning till dess 

påverkan hos enskilda individer. Dessutom anser man att rättssäkerhetsaspekten inte väger 

                                                 
81 RÅ 2000 ref. 16, s. 5. 
82 Målnummer TR P3012-12, s. 2-3. 
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lika tungt vid fortlöpande beslut som vid tidsbegränsade. Utifrån de framlagda argumenten 

kommer de skiljaktiga fram till att beslutet inte är av sådan karaktär att det skulle vara 

oåterkalleligt. Kommunen har alltså haft befogenhet att ändra det första beslutet genom att 

fatta ett nytt. Ytterligare en aspekt som de skiljaktiga tagit hänsyn till i sin bedömning är att 

medlemmar i kommunen ska behandlas lika oavsett om beslutet fattats nyligen eller grundar 

sig på ett äldre beslut, detta med beaktande av den kommunala likställighetsprincipen.83 

 

5.2 Skillnaden mellan fortlöpande och tidsbegränsade beslut 

I städhjälpsmålet framhålls att det inte borde finnas något absolut förbud mot att ompröva 

fortlöpande gynnande beslut. Denna frågeställning återkommer även i senare rättsfall. Det 

uttalande som gjordes av RegR ska förstås på så sätt, att det inte kan anses rimligt att 

uppställa ett totalförbud mot omprövning av gynnande beslut som löper på obestämd tid. 

Situationen blir dock annorlunda om det istället rör sig om ett tidsbestämt beslut; i berörda fall 

anses endast de i praxis fastställda principerna kunna läggas till grund för en omprövning.84   
 

Så sent som i augusti år 2016 avkunnades en dom från KamR där den fjärde principen, som 

uppkom i och med städhjälpsmålet, utgjorde bedömningsgrund.85 Målet belyser tydligt den 

skillnad som görs vid bedömningen beroende av om det är ett tidsbegränsat eller ett 

fortlöpande beslut. 
 

I det aktuella målet figurerar en flicka som hade fått ett gynnande beslut av kommunen genom 

att hon beviljats en plats på ett ungdomsboende för särskild service för barn och ungdomar 

enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det gymnasieprogram 

hon ville studera på krävde att man var bosatt på skolan, vilket var anledningen till att hon 

beviljades boendet. Efter en tid bytte flickan program men fortsatte studera på samma 

gymnasieskola. För det nya programmet fanns inget krav uppställt på att man skulle vara 

bosatt på skolan. Kommunen återkallade därför beslutet med motiveringen att 

förutsättningarna väsentligt förändrats. Flickan överklagade kommunens beslut.86 

 

Kommunen framhöll som skäl för sitt beslut att det nya programmet, som flickan valt att byta 

till inte krävde boende på skolan och därmed hade förutsättningarna för det första beslutet 

väsentligt förändrats. Som en alternativ lösning uppgav kommunen att det blivit möjligt för 

flickan att pendla till och från skolan.87 När fallet togs upp i KamR redogjordes inledningsvis 

för den princip som fastställdes i städhjälpsmålet. KamR betonade, i likhet med RegR:s 

tidigare uttalande, vikten av att det rör sig om väsentliga förändringar för att en omprövning 

ska bli aktuell.  

 

Den avgörande frågan i målet var dock huruvida kommunens första beslut skulle anses utgöra 

ett tidsbegränsat eller ett fortlöpande beslut. Detta var av vikt, eftersom den i städhjälpsmålet 

framlagda principen endast är tillämpbar på fortlöpande beslut.88 Rätten ansåg att beslutet var 

tidsbestämt, eftersom det avsåg flickans studietid och därmed kunde man inte använda den 

nya principen som skäl för omprövning. Vid tidsbegränsade gynnande beslut är det således 

enbart de tre etablerade principerna som utgör grund för omprövning. Eftersom ingen av 

                                                 
83 RÅ 2000 ref. 16, s. 6.  
84 Ibid, s. 5.  
85 Målnummer 3544-15, s. 4. 
86 Målnummer 3544-15, s. 2. 
87 Ibid, s. 2. 
88 Ibid, s. 3.  
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dessa etablerade principer var tillämplig i målet kom KamR fram till att beslutet om flickans 

boende inte kunde ändras till hennes nackdel.89 

 

5.3 Senare utveckling av den fjärde principen i praxis  

JO yttrade i sin årsberättelse 2003/04 att rättsläget avseende möjligheten att återkalla 

gynnande beslut var oklart innan domen i städhjälpsmålet avkunnades.90 Alltsedan dess har 

rättsläget utvecklats genom praxis och principens framväxt är mest framträdande på 

socialrättens område. Även om majoriteten av de avgörandena som tillerkänner principen 

giltighet inte har tagits upp till den prejudicerande instansen, finns det ändock tydliga 

indikationer på principens etablering genom underinstansernas godkännande.  
 

I det ovan refererade målet, där en intagen på en anstalt beviljats telefontillstånd till sin syster 

uttryckte FR en slags legitimitet för den fjärde principen. Enligt rätten var det nödvändigt att 

denna möjlighet till omprövning fanns att tillgå. I det aktuella målet ansåg rätten att den 

enskildes misskötsamhet av telefontillståndet utgjorde skäl för återkallelse och därmed dömde 

FR i enlighet med den fjärde principen. Det väsentliga vid en tillämpning av den här principen 

är att man enbart kan bedöma förändring av sådana förutsättningar som låg till grund för 

beslutet.91 

 

I en kammarrättsdom från år 2015 rörande boendestödsinsatser beaktades, med hänvisning till 

städhjälpsmålet, principen återigen och detta för att kunna bedöma frågan om huruvida 

förändrade förutsättningar kunde läggas till grund för omprövning. Rätten kom fram till att 

det rörde sig om ett fortlöpande beslut, varför principen var tillämplig men ansåg att de 

bakomliggande förutsättningarna inte förändrats i sådan grad att en omprövning skulle vara 

rättfärdigad.92  

 

I avgörandet HFD 2016 ref. 7 har underinstanserna belyst och bedömt utifrån den nya 

principen.93 Målet rörde ett gynnande beslut om insats enligt LSS, vilket var tidsbegränsat. 

Efter det att tiden löpt ut fortsatte kommunen dock att tillhandahålla insatsen. Kommunen 

omprövade beslutet sex år efter dess utgång, varvid man kom fram till att insatsen ej var 

berättigad. När målet togs upp i underinstanserna uppstod fråga om återkallelsen var befogad 

med stöd av den nya principen. Detta ansågs vara fallet, då beslutet enligt underinstanserna 

hade övergått i ett fortlöpande beslut samt att de ändrade förutsättningarna kunde hänföras till 

den enskilde och var av sådan väsentlig art att principen motiverade en återkallelse.94  

Även i HFD, som år 2011 bytte namn från RegR95, gjordes bedömningen att överklagandet 

skulle avslås - man grundade dock detta på andra förutsättningar. Man ansåg att beslutet 

aldrig fått karaktär av ett fortlöpande beslut och att det därför inte fanns något giltigt beslut att 

ompröva. Kommunen hade således varit fri att företa en helt ny prövning och eftersom den 

enskilde inte uppfyllde de uppställda förutsättningarna för insatsen var ett avslag 

rättfärdigat.96  

  

                                                 
89 Målnummer 3544-15, s. 4. 
90 JO 2003/04 s. 326. 
91 KamR 4453-13., s. 3-4. 
92 KamR 3731-14, s. 3-4. 
93 HFD 2016 ref. 7. 
94 Ibid, s. 3.  
95 Högsta Förvaltningsdomstolen, http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-

forvaltningsdomstolen/Historik/.  
96 HFD 2016 ref. 7, s. 2. 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Historik/
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Historik/
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6. Doktrin 

 
6.1 Rättskraft enligt Ole Westerberg 

I doktrin finns en lång historik av redogörelser för rättskraftens roll i juridiken. Den framlidne 

juristen Ole Westerberg97 har beskrivit rättskraften som ett begrepp som förekommer inom 

såväl straffrätten som förvaltningsrätten. Av vikt i denna uppsats är rättskraftens innebörd 

inom förvaltningsrätten. Westerberg utgav år 1951 sitt stora verk Om rättskraft i 

förvaltningsrätten, vilken blivit central på området. Rättskraften är i somliga fall lagstadgad 

genom specialreglering. I denna anges i förekommande fall under vilka förutsättningar ett 

beslut går att återkalla och således saknar rättskraft. Om det finns sådan lagstiftning, som 

reglerar under vilka förutsättningar ett beslut kan återkallas, ska en tolkning e contrario 

företas. Detta får då till följd att beslutet inte kan återkallas av andra skäl än de i lagen 

uppställda.98  

 

Där det saknas lagstiftning bör det, enligt Westerberg, eljest ligga “i sakens natur” att kunna 

återkalla gynnande beslut när förutsättningarna har ändrats. Detta ställningstagande är främst 

knutet till socialrättens område och inkluderar såväl fortlöpande som tidsbegränsade beslut.99 

Denna princip innebär en möjlighet att återkalla beslut med framåtsträvande verkan och 

således går det inte att återkräva redan givna bidrag.100 Socialrättsliga beslut grundar sig 

mestadels i ett individuellt behov hos den enskilde och det torde därför vara rättfärdigat att 

återkalla ett bidrag då behov inte längre föreligger. Detta har sin grund i att ett gynnande 

beslut är av benefik karaktär, eftersom det inte utgår någon direkt motprestation från den 

enskilde. Westerberg utgår i sin bok från det dåvarande begreppet fattigvård, men hans 

ställningstagande går även att applicera på dagens sociala bidrag.101  

 

I en artikel från år 1999 har Thomas Bull102 knutit an till den tanke som Westerberg uttryckte i 

sin bok på 50-talet. Artikeln berörde främst frågan om möjlighet att retroaktivt ändra 

gynnande beslut genom lagstiftning och Bull gav exempel utifrån lagstiftningen om färdtjänst. 

Enligt Bull bör man återigen aktualisera tanken om att det ligger i sakens natur att ett beslut 

som är behovsbaserat kan återkallas om förutsättningarna ändrats. Han anser att det inte är 

rimligt att staten eller kommuner ska utge förmåner trots att dessa inte längre är påkallade. 

Detta argument kan härledas från FRU:s diskussion om införande av fler grunder för 

omprövning i SOU 1983:73. Ändrade förutsättningar återfinns som en av grunderna i denna 

diskussion. Man valde dock från lagstiftarens sida att inte införa förslaget i nya FL. Bull 

framhåller att förändring och förtydligande av rättsläget är påkallat.103 

 

6.2 Kommentarer till RÅ 2000 ref. 16 

Domen i städhjälpsmålet väckte stort intresse hos aktiva jurister. Bo Malmqvist var tidig med 

att kommentera målet i Svensk Juristtidning och framhöll att detta fick anses vara startskottet 

för en ny princip inom den allmänna förvaltningsrätten. Genom att uttrycka att en ny princip 

för omprövning är under framväxt tillskriver han RegR:s resonemang giltighet.104 Den nya 

                                                 
97 Dagens nyheter. http://www.dn.se/arkiv/familj/dodsfall-ole-westerberg/. 
98 Westerberg, Om rättskraft i förvaltningsrätten, s. 379. 
99 Ibid, s. 380. 
100 Ibid, s. 379. 
101 Ibid, s. 269. 
102 Bull, Thomas, Färdtjänst för evigt. Om rättskraft och retroaktivitet i förvaltningsrätten, Förvaltningsrättslig 

tidskrift, 1999, s. 129. 
103 Bull, Färdtjänst för evigt. Om rättskraft och retroaktivitet i förvaltningsrätten, s. 130.  
104 Malmqvist, Bo, Aktuella frågor, Svensk Juristtidning, 2000, s. 732.  

http://www.dn.se/arkiv/familj/dodsfall-ole-westerberg/
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principens tillämplighet hänför sig till nytillkomna förutsättningar efter det att beslutet har 

fattats. Anledningen till att man i denna situation bör ha möjlighet att ompröva beslutet är för 

att de nya förutsättningarna får beslutet att bli oriktigt, då beslutet inte fått samma utgång om 

det hade fattats baserat på de nya förutsättningarna.105  
 

Malmqvist poängterar även vikten av att man vid en omprövning inte får beakta andra 

omständigheter än dem som utgjorde grunden för det första beslutet. Detta ska inte förväxlas 

med beslut som redan vid tidpunkten för beslutsfattandet blir felaktiga. Då 

förvaltningsmyndigheten fattat ett sådant felaktigt beslut erhåller det rättskraft med hänsyn till 

trygghetsaspekten för den enskilde. Ett stort mått av trygghet för den enskilde skulle gå 

förlorad om ändrade förhållanden hos den beslutande förvaltningsmyndigheten skulle godtas 

som en grund för omprövning.106 En viktig följd av städhjälpsmålet är den, att en tidigare 

oreglerad fråga i och med målet fick en lösning. Malmqvist uttrycker avslutningsvis en 

förhoppning om att rättsläget kommer att klargöras ytterligare genom antingen lagstiftning 

eller praxis.107 

 

I ytterligare en artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift har Thomas Bull givit en kommentar 

rörande städhjälpsmålet. Bull belyser att den möjlighet som svensk rätt har att erbjuda för att 

ändra gynnande beslut är mycket strängt reglerad. Denna strikta hållning kan vara att anse 

som fördelaktig och värd att bevara för att förhindra maktmissbruk. Trots att det ytterst sällan 

förekommer maktmissbruk inom den svenska förvaltningen är det ändock angeläget att inte 

öppna för en friare position för förvaltningsmyndigheterna att återkalla gynnande beslut. 

Detta är viktigt med tanke på att myndighetsutövning är en relativt ingripande åtgärd i 

enskildas liv.108 Med hänvisning till att det enligt gällande rätt vid tiden för målets avgörande 

fanns tre principer att tillgå för möjlighet att återkalla gynnande beslut hade rätten, enligt Bull, 

en förhållandevis enkel uppgift i att avgöra målet. Eftersom domstolen valde att mer utförligt 

redogöra för rättsläget har det dock blivit principiellt viktigt.109 Bull håller således med 

majoriteten av RegR och ställer sig positiv till att man öppnat för en ny princip.110 

 

I spridd förvaltningsrättslig doktrin har städhjälpsmålet på ett flertal ställen omnämnts, vilket i 

viss mån skänker principen större giltighet. Den doktrin som berör principen har författats av 

flera av landets mest framstående förvaltningsrättsliga experter. Det får således, åtminstone i 

doktrin, anses vara erkänt att det finns en fjärde princip, vilken är giltig för fortlöpande beslut 

vars förutsättningar väsentligt ändrats.111  

 

Wiweka Warnling-Nerep har vid ett flertal tillfällen beskrivit den fjärde princip som hänför 

sig till städhjälpsmålet. Enligt henne är den enda möjliga tolkningen av domen att RegR där 

gav uttryck för en ändring av praxis. Warnling-Nerep är således enig med Bull om att det är 

en “mer realistisk hållning” som RegR har intagit men att det kan förefalla något riskabelt att 

frångå väletablerad praxis. I och med den nya principen inskränks den trygghet som enskilda 

                                                 
105 Malmqvist, Aktuella frågor, s. 733. 
106 Ibid, s. 732.  
107 Ibid, s. 733. 
108 Bull, Thomas, Ny syn på gynnande förvaltningsbesluts rättskraft, Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 2, 2000, s. 

71. 
109 Bull, Ny syn på gynnande förvaltningsbesluts rättskraft, s. 72. 
110 Ibid, s. 75.  
111 Bohlin, Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 178; Strömberg, Lundell, Allmän förvaltningsrätt. s. 

79; Ragnemalm, Hans. Förvaltningsprocessens grunder. 10. uppl., Jure Förlag, 2014, s. 132; Staaf, Annika, 

Zanderin, Lars. Förvaltningsrätt - en introduktion för professionsutbildningar, 4. uppl., Liber AB, 2015, s. 124. 
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ges genom gynnande besluts negativa rättskraft.112 Den enskildes trygghet bör dock kunna 

vägas mot andra omständigheter för att utreda om det är rimligt att ett beslut står fast. I 

städhjälpsmålet ansåg man att kommunens ekonomi inte kunde läggas till grund för att ändra 

det gynnande beslutet. Warnling-Nerep anser att exempelvis kommunens ekonomi är en 

sådan faktisk omständighet som inte rimligen kan bortses från. Detta är motiverat med hänsyn 

till att kommuner har en budget att förhålla sig till och att det därmed inte är ändamålsenligt 

att utge medel där behov inte föreligger.113  
 

I städhjälpsmålet yttrar dissidenterna att man skulle kunna anse att fortlöpande beslut 

innehåller ett underförstått förbehåll om återkallelse. Detta utgör enligt Warnling-Nerep en 

alltför extensiv tolkning av fastställd praxis och hon förespråkar att tillkomsten av en ny, 

fjärde princip istället är att föredra.114 Avslutningsvis uttrycker hon sitt stöd för domslutet och 

en entusiasm för den fortsatta utvecklingen. Hon förutspår dock att kommunerna i och med 

städhjälpsmålets avgörande framledes kommer att inta en mer restriktiv hållning gentemot 

fortlöpande beslut och därigenom undvika den nya grunden för omprövning.115 

 

6.3 Principens utveckling i doktrin 

Den nya principen har även behandlats på miljörättens område. Jan Darpö, som är docent i 

miljörätt vid Uppsala universitet, redogör i sin artikel Ett evigt tillstånd? för möjligheten att 

återkalla gynnande beslut inom miljörätten.116 I artikeln berörs ett mål om dispens från 

sophämtning, vilket tagits upp i Miljööverdomstolen. 

 

Bakgrunden till målet var den att ett beslut om dispens från sophämtning hade blivit 

återkallat. Dispensen utgjorde ett fortlöpande beslut som var förenat med ett förbehåll, 

innebärande att återkallelse kunde ske “om olägenheter uppstod i samband med 

avfallshanteringen”. Beslutet, som meddelats år 1999, återkallades fyra år senare med 

hänvisning till att en ny kommunal föreskrift hade antagits. Den i målet berörda parten 

ansökte om ny dispens och erhöll sådan. Den nya dispensen var dock inte lika omfattande 

som den tidigare och därför överklagades beslutet.  

 

När målet togs upp i Miljödomstolen fann rätten att de bestämmelser om omprövning, som 

fanns att tillgå i MB inte var tillämpbara avseende dispenser från sophämtning och att en 

bedömning istället skulle göras utifrån allmänna förvaltningsrättsliga principer. Domstolen 

redogjorde för de tre etablerade principerna och tillade även att återkallelse är möjlig, om 

förutsättningarna väsentligt ändrats. I det aktuella målet var den fjärde principen inte 

tillämplig eftersom dispensen var förenad med ett återkallelseförbehåll. Domstolen fann att 

dispensen inte kunde återkallas med stöd av förbehållet, eftersom de däri angivna 

förutsättningarna inte var uppfyllda.  

 

Darpö anser, i likhet med Malmqvist, att ändrade omständigheter bör kunna utgöra grund för 

omprövning. Den nya, fjärde principen blir tillämplig om den förändring som skett kan 

härledas till antingen den enskildes förutsättningar eller det faktum att den samhälleliga 

utvecklingen får beslutet att framstå som föråldrat. När en ny värdering kan anses ha fått fäste 

                                                 
112 Warnling-Nerep, Wiweka, Frågan om omprövning av förvaltningsbeslut & förekomsten av negativ rättskraft, 

Förvaltningsrättslig tidskrift, nr. 2, 2008, s. 223; Bull, Ny syn på gynnande förvaltningsbesluts rättskraft, s. 73. 
113 Warnling-Nerep, Frågan om omprövning av förvaltningsbeslut & förekomsten av negativ rättskraft, s. 223-

224. 
114 Ibid, s. 224. 
115 Ibid, s. 226. 
116 Darpö, Jan, Ett evigt tillstånd?, JPMiljönet, 2005. 
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i samhället, bör ett beslut således kunna omprövas för att kunna kongruera med denna 

utveckling. Enligt Darpö bör sophämtningsdispensen, och liknande s.k. eviga beslut, kunna 

omprövas med stöd av den nya, fjärde principen.117  

 

JO uttalade under våren år 2013 att den fjärde principen är under framväxt i praxis och att 

denna utgör ytterligare en grund för omprövning, tillsammans med de tre etablerade 

principerna. Denna möjlighet ska dock användas restriktivt med hänsyn till enskildas 

trygghet.118  
 

JO berör även, som en eventuell femte princip, frågan om hur rättsläget ser ut avseende 

möjligheten för den enskilde att begära att förvaltningsmyndigheten återkallar ett för honom 

eller henne gällande beslut. Det ses av många som en självklarhet att man har rätt att råda 

över sitt eget beslut. JO anför att man i dessa situationer måste beakta de eventuella 

konsekvenser som en återkallelse kan få för tredje man men att det i övrigt torde vara tillåtet 

att återkalla sitt eget beslut.119 

  

                                                 
117 Darpö, Ett evigt tillstånd?. 
118 JO 2013/14 s. 485.  
119 Svensson, Annelie, Från JO april-juni, Förvaltningsrättslig tidskrift, nr. 4, 2013, s. 336.  
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7. Analys och avslutande diskussion 

 
Förvaltningsrätten utgörs av ett stort rättsområde med därtill hörande problematik. Det är ett 

dualistiskt område som innehåller både en allmän aspekt och flertalet specialområden. 

Avseende beslut finns även där en mängd olika bestämmelser, som blir tillämpbara beroende 

av beslutets karaktär och områdestillhörighet. En del av den problematik som uppstår på 

grund av rättsområdets omfattning är, att det inte är allmänt reglerat under vilka 

förutsättningar återkallelse av gynnande beslut får ske. Analysen av en eventuell fjärde 

princip syftar till att sammanfatta rättsläget samt att besvara frågeställningen om huruvida det 

i rättskällorna går att utläsa om det finns en samstämmighet, som talar för en ny princip. Ovan 

har redogjorts för de tendenser som finns i gällande rätt, utifrån vilka det går att skönja en ny 

princip. 

 

7.1 Rättssäkerhet ur flera perspektiv  

Rättssäkerhet, dvs. enskildas garanti för att lagarna efterföljs på objektiva grunder och 

utelämnar godtyckligt beslutsfattande, är av central vikt i ett demokratiskt samhälle. Det är av 

särskild vikt vid myndighetsutövning att beslut fattas på ett rättssäkert sätt. Rättssäkerheten 

utgörs inom förvaltningsrätten av principen om rättskraft, enligt vilken gynnande beslut inte 

kan ändras till nackdel för enskild medan betungande får omprövas. Det finns som tidigare 

redovisats för tre undantag från principen om rättskraft, som med hänsyn till sin etablering 

över tid utgör gällande rätt. Det är därför av vikt att de etablerade reglerna efterföljs för att 

upprätthålla rättssäkerheten. Bull pekar i sin artikel om städhjälpsmålet på att den strikta 

uppfattningen av principen om rättskraft, som tillämpas i svensk rätt, verkar för att förebygga 

maktmissbruk, vilket kan ses som en motsats till rättssäkerhet.  
 

Rättssäkerhet är otvivelaktigt av väsentlig betydelse för den enskilde, men som ovan 

redogjorts för finns det situationer där vissa beslut onekligen inte är motiverade. En 

tillämpning av den nya, fjärde, principen skulle föranleda en avvägning mellan å ena sidan 

den enskildes trygghet och å andra sidan möjligheten att återkalla beslut som visat sig 

oriktiga.  

 

En fråga som uppstår vid en tillämpning av den nya principen är hur väsentlig en ändring av 

förutsättningarna måste vara för att omprövning ska få ske. Eftersom en sådan skulle ge 

upphov till individuella bedömningar hos berörd beslutsfattare är det ur en 

rättssäkerhetsaspekt viktigt att förebygga att maktmissbruk uppstår. Förvaltningsmyndigheter 

bör tillämpa den nya principen restriktivt och endast i undantagsfall företa ändring och i 

sådana fall där det verkligen är motiverat. I fall där förutsättningarna ändrats i sådan väsentlig 

grad att den enskilde inte är i behov av beslutets fullgörelse bör således en omprövning vara 

möjlig. Såsom diskuterats av Bull kan det ifrågasättas om en sådan återkallelse faktiskt är till 

nackdel för den enskilde. Finns det inget behov bör följaktligen ingen skada uppstå av att 

beslutet inte kvarstår. Det finns inget uppställt förbud mot att återkalla ett beslut, som inte är 

till nackdel för den enskilde och därför strider det inte mot principen om rättskraft. Det 

skyddsvärda med principen om rättskraft är att den enskilde inte ska få gynnande beslut 

omprövade till sin nackdel och om behov av ett beslut saknas bör det följaktligen inte anses 

vara rättsosäkert för den enskilde. 

 

RegR förde i städhjälpsmålet en diskussion om huruvida fortlöpande beslut kan anses 

innehålla ett underförstått återkallelseförbehåll; deras svar på frågan får dock anses vara 

tvetydigt. Även om RegR:s bedömning är något oklar så kan ändock den slutsats dras att ett 

erkännande av den fjärde principen skulle vara att likställa med ett underförstått 
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återkallelseförbehåll när det gäller fortlöpande beslut. En tillämpning av den fjärde principen 

ska därmed förstås som ett uppställande av villkor, dvs. ändras förutsättningarna som ligger 

till grund för beslutet, så kan även beslutet ändras. Det är av väsentlig betydelse att de 

förutsättningar som påkallar en omprövning går att hänföra till dem som låg till grund för det 

ursprungliga beslutet. Det går därmed inte att ändra beslut i och med nytillkomna 

förutsättningar. Det är även fastställt att det inte heller är möjligt att återkalla gynnande beslut 

med stöd av den fjärde principen om förutsättningar för förvaltningsmyndigheten har ändrats. 

Detta skulle vara en alltför stor inskränkning av rättssäkerheten. 
 

De förutsättningar som får föranleda en omprövning utgörs således enbart av sådana som kan 

hänföras till den enskilde. Om andra förutsättningar eller nytillkomna förutsättningar ändras 

är det inte möjligt att återkalla beslut, eftersom detta skulle strida mot principen om rättskraft. 

Dessa fyra principer, de tre etablerade och den nya, är undantag från principen om rättskraft 

och de ska förstås som uteslutande, dvs. att dessa är de enda undantag som finns att tillgå.  

 

7.2 Fortlöpande beslut  

I städhjälpsmålet framlade RegR ett resonemang som talade för att skillnad bör göras mellan 

fortlöpande och tidsbegränsade beslut. RegR fann i städhjälpsmålet, att den nya principen var 

tillämpbar på fortlöpande beslut men att ändring av praxis inte var påkallat avseende 

tidsbegränsade beslut. I fall med tidsbegränsade beslut ska således även fortsättningsvis 

endast de tre etablerade principerna utgöra legitima undantag. Som argument för denna 

avgränsning anförde majoriteten av regeringsråden, att det skulle vara alldeles för ingripande i 

den enskildes trygghet att återkalla ett tidsbegränsat beslut. När det istället rör sig om 

fortlöpande beslut måste den enskildes trygghet kunna ge vika för det allmännas ovilja att 

fortsatt vara bunden av oriktiga eller omotiverade beslut. Det väsentliga för den åtskillnad 

som görs mellan de olika besluten är dess skilda konsekvenser. Det skulle medföra betydligt 

större konsekvenser för samhället att ha kvar ett omotiverat fortlöpande beslut än att stå kvar 

vid tidsbegränsade sådana. Det får exempelvis större konsekvenser att det inte ges möjlighet 

att återkalla ett fortlöpande beslut om ekonomiskt bistånd än att inte kunna återkalla ett 

tidsbegränsat sådant, trots att de båda är oriktiga och således kan ses som onödiga kostnader.  

 

RegR angav att en förutsättning som föranleder en omprövning kan vara att beslutet förefaller 

vara föråldrat och att det därför bör anpassas till den samhälleliga utvecklingen. Denna aspekt 

har större slagkraft vad gäller fortlöpande beslut, eftersom s.k. eviga beslut inte har samma 

möjlighet som tidsbegränsade att följa med i utvecklingen. Det är följaktligen av stor vikt att 

den nya principen är tillämpbar på fortlöpande beslut.  

 

7.3 Lagstiftning eller princip - vad är att föredra? 

Då de tre allmänna principerna länge varit etablerade i svensk rätt uppkommer frågan om 

varför man valt att inte lagstifta om dem. Det förekommer dock lagstiftning inom flera 

specialområden, som reglerar grunderna för omprövning av gynnande beslut. I vissa fall 

stämmer specialregleringen överens med de allmänna principerna, men det finns inom vissa 

områden även andra skäl för återkallelse, exempelvis inom miljörätten. 
  
Det har flertalet gånger i förvaltningsrättsliga förarbeten förts diskussioner om de för- och 

nackdelar som finns med ett införande av de allmänna principerna i FL. Ett återkommande 

argument mot ett införande är att en sådan lagstiftning skulle medföra alltför generella 

bestämmelser som därav skulle bli svåra att tillämpa. För det fall principerna skulle finnas 

lagstadgade skulle deras generella lydelse likväl ge upphov till ett brett tolkningsutrymme. 

Därmed skulle principerna ändock bli föremål för prövning i det enskilda fallet och således 
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även fortsättningsvis vara utformade av praxis. Följaktligen skulle lagstiftningen inte innebära 

någon ändring i sak och framstår således som onödig. 
 

En fördel med att lagstifta om principerna är att detta skulle tydliggöra området och ge 

vägledning till tjänstemännen vid förvaltningsmyndigheterna angående när det går att 

återkalla gynnande beslut. I och med större kunskap hos förvaltningsmyndigheterna skulle 

enskilda gynnas, då det skulle bli en tydligare och mer rättssäker handläggning och bättre 

information skulle tillhandahållas. Med beaktande av förvaltningsmyndigheternas 

serviceskyldighet skulle vetskapen om när återkallelse av gynnande beslut får ske bli mer 

utbredd hos allmänheten. Utanför den juridiska professionen är kunskapen om de andra 

rättskällorna, såsom praxis, begränsad och därmed kan lagstiftning förefalla bättre för 

tydlighetens skull.   

 

De allmänna principerna som idag utgör undantag från principen om rättskraft är styrda av 

praxis. Detta innebär att det finns ett större utrymme för flexibilitet än det skulle göra vid 

lagstiftning. Praxis styrs av den samhälleliga utvecklingen genom tjänstemän och domares 

yttranden och detta leder till att de allmänna principerna håller sig ajour med samtiden. Det är 

även en fördel att låta denna mindre bundna reglering kvarstå, eftersom rättsområdet är stort. 

I förvaltningsrättsliga mål har domaren att företa både en laglighets- och en 

lämplighetsbedömning som enligt svensk grundlag ska ske på objektiva grunder. De tre 

fastslagna principerna och även den nya, fjärde är undantag från huvudregeln om att 

gynnande beslut inte får återkallas till nackdel för den enskilde. Detta talar för att de ska 

tillämpas restriktivt. Det får anses berättigat att domare, vid en lämplighetsprövning, har dessa 

allmänna principer att tillgå för att låta gällande rätt spegla samhällsutvecklingen.  

 

7.4 Kommunala likställighetsprincipen 

Såsom redovisats i denna uppsats är den kommunala likställighetsprincipen viktig att beakta i 

samband med myndighetsutövning. Detta eftersom många förvaltningsmyndigheter är 

kommunala och därmed måste tillämpa såväl KomL som FL. Det uppstår en problematik när 

likställighetsprincipen hamnar i konflikt med principen om rättskraft. I städhjälpsmålet ansåg 

dissidenterna att likställighetsprincipen skulle iakttagas istället för principen om rättskraft och 

att kommunens beslut om ändring därmed skulle kvarstå. De argumenterade för att ett 

förbiseende av likställighetsprincipen skulle leda till olik behandling av kommunmedlemmar i 

samma situation.  
 

För sådana beslut, som det i städhjälpsmålet, som löper på obestämd tid kan det inte anses 

vara möjligt att uppfylla likställighetsprincipen, om förutsättningarna för givande av beslut 

sedermera har ändrats. Detta ska förstås på så sätt att den enskilde, med beaktande av 

likställighetsprincipen, bedöms utifrån de aktuella förutsättningarna vid givande av beslut. 

Det kan framstå som ett åsidosättande av likställighetsprincipen att ett beslut, fattat för flera år 

sedan, grundar sig på de förutsättningar som var gällande då och ett beslut som fattats nu 

bedöms utifrån nu gällande förutsättningar. Förutsättningar som gäller idag kan skilja sig i 

omfattning från dem som tidigare gällde. Syftet med likställighetsprincipen bör dock anses 

vara uppfyllt genom likabehandling av kommunmedlemmar i samma tid med beaktande av 

samma förutsättningar. 
 

Eftersom gynnande, fortlöpande beslut inte kan följa med i samhällsutvecklingen uppstår en 

konflikt med senare och på nya grunder fattade beslut. Därav lämpar sig tidsbegränsade beslut 

bättre i kommunalrättsliga sammanhang, eftersom likställighet för kommunmedlemmar då 

kan åstadkommas.  
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7.5 Städhjälpsmålets betydelse 

Städhjälpsmålet från år 2000 är unikt, eftersom RegR:s uttalande blev utgångspunkt för en ny 

vändning i förvaltningsrättslig praxis och målet har därmed ett principiellt värde. Frågan kan 

ställas om RegR hade för avsikt att bryta etablerad praxis genom att avkunna en dom, som 

lade grunden för en ny princip eller om deras avsikt endast var att klargöra det rådande 

rättsläget. Bull uttalar i sin kommentar till målet att RegR ställdes inför en relativt enkel 

uppgift; frågan i målet var möjlig att avgöra på grundval av den etablerade praxis som fanns. 

RegR valde istället att argumentera för ytterligare ett undantag från principen om gynnande 

besluts rättskraft, nämligen vid ändrade förutsättningar. Majoriteten ansåg att det i sådana fall 

inte borde finnas ett absolut förbud avseende återkallande av gynnande beslut. I och med 

denna uppfattning utformade man vägen för utvecklandet av en ny princip och redogjorde 

ingående för när principen är tillämplig samt under vilka förutsättningar det går att döma i 

enlighet med den. Det är anmärkningsvärt att RegR utförligt redogjorde för något som vid 

tiden gick emot den rådande uppfattningen och banade väg för en ny princip.  

 

Trots att städhjälpsmålet under senare tid har fått stor betydelse bör det uppmärksammas att 

det ursprungligen inte rör sig om ett starkt prejudikat, då det är en s.k. 3/2-dom. Detta innebär 

att två av regeringsråden var skiljaktiga. När en dom inte stöds av rättens majoritet i högsta 

instans anses det vedertaget att den inte tillmäts status som prejudikat. Städhjälpsmålet utgör 

således ett svagt prejudikat men det har ändå blivit beaktat i flertalet domskäl och doktrin. 

Den princip som kan härledas till städhjälpsmålet förekommer även i viss speciallagstiftning, 

t.ex. lag om färdtjänst. Genom att domen har tillerkänts status som prejudikat i flera 

rättskällor får det anses ha utvecklats till ett starkare prejudikat över tid. Som ovan redovisats 

har flera senare mål avgjorts med utgångspunkt i den princip som får anses följa av 

städhjälpsmålet. Hittills har inget avgörande resulterat i ett rättfärdigande av en återkallelse, 

utan i de mål som har avgjorts på grundval av den fjärde principen har man ansett att 

förutsättningarna för beslutet inte varit av sådan art att de kunnat föranleda en omprövning. 

Regeringsråden i städhjälpsmålet samt de som därefter kommenterat och kompletterat 

principen har tillsammans medverkat till att skapa en enhetlig bild av den nya allmänna 

principen på förvaltningsrättens område.   

 

Det har här framförts indikationer, som alltsedan millennieskiftet tyder på en ny vändning i 

praxis vad gäller den fjärde principen men trots detta har ingen fullständig giltighet givits. Det 

har gått sexton år sedan avgörandet i städhjälpsmålet och det har kontinuerligt framkommit 

nya tecken i rättskällorna vilka tyder på att principen fortfarande existerar och utvecklas. Det 

går svårligen att ge ett definitivt svar på varför det är så. Möjliga faktorer som kan ha bidragit 

till att det tar lång tid, är att praxis är en rättskälla, som tenderar att utvecklas under lång tid 

och som dessutom är beroende av överklaganden för att åstadkomma en samstämmighet. En 

utökad möjlighet att återkalla gynnande beslut kan ses som ett stort ingripande mot den 

enskilde, då detta äventyrar rättssäkerheten och får till följd att utvecklingen av principen 

hämmas. Det kan även tilläggas att svensk rätt ur ett historiskt perspektiv har intagit ett 

konservativt förhållningssätt, vilket i sin tur innebär att förändring sker gradvis över tid.  

 

7.6 Rättspolitisk diskussion 

Ytterligare en aspekt är viktig att beakta vid bedömningen av huruvida en ny princip växt 

fram och den är av rättspolitisk karaktär. Det är ett ogynnsamt förhållande för det allmänna 

att, kontinuerligt och utan möjlighet att undkomma sin skyldighet, behöva stå kvar vid s.k. 

eviga beslut. Mot bakgrund av att det är en omkostnad för det allmänna att tillhandahålla 

förmåner, kan det inte anses vara ändamålsenligt att utge bistånd eller liknande där behov 
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saknas. Detta problem går främst att hänföra till fortlöpande beslut. Tidsbegränsade beslut ger 

inte upphov till lika omfattande nackdelar för det allmänna eftersom det finns möjlighet att 

företa en ny individuell prövning då tiden löpt ut, vilket förhindrar att oriktiga beslut kvarstår.  

 

Det är motsägelsefullt att det inte går att återkalla beslut som inte längre är motiverade, om de 

förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre är uppfyllda. Det paradoxala hänför 

sig till det faktum att förutsättningarna måste vara uppfyllda vid beslutsfattandet men inte vid 

verkställandet av beslutet. 
 

De medel som det allmänna har att tillgå för att uppfylla sin skyldighet att utge de prestationer 

som följer av besluten, utgörs av skattemedel. Här måste ett ställningstagande göras för att 

utreda frågan om var rättssäkerheten bör ligga. Avseende de beslut som blivit oriktiga till 

följd av ändrade förutsättningar torde fokus inte skäligen läggas på den enskildes trygghet. 

Här bör istället tryggheten tillkomma allmänheten, skattebetalande såväl som dem som 

ansöker om ett liknande beslut. Den trygghet som enskilda ska kunna känna i att 

förvaltningsmyndigheter fattar objektiva och riktiga beslut, den trygghet ska även 

förvaltningsmyndigheter känna i utövandet av sin tjänst, då de ska kunna stå fast vid korrekta 

beslut och ges möjlighet att återkalla de felaktiga. Rättssäkerhetsaspekten är således att anse 

som betydelsefull åt båda håll, men en avvägning bör ske för att motivera en tillämpning av 

den nya principen. Det är väsentligt att upprätthålla en strikt hållning till principen om 

rättskraft och den bör således enbart kunna inskränkas under vissa förutsättningar.  

 

Den problematik som s.k. eviga beslut medför för det allmänna skulle kunna leda till att andra 

åtaganden inte erhåller sin avsedda prioritet. Det går inte att bortse från det faktum att både 

stat och kommuner handhar begränsade tillgångar och således måste fördela dessa på bästa 

möjliga sätt. Eftersom besluten ofta hänför sig till en lagstadgad rättighet finns ingen 

möjlighet för kommuner att prioritera andra projekt då besluten alltid har högsta prioritet. 

Denna uppsats har inte utrett frågan huruvida detta är ett faktiskt problem och i sådana fall i 

vilken omfattning utan uppsatsen behandlar enbart en teoretisk frågeställning. Med tanke på 

de hypotetiska problem som kan uppkomma, bör följaktligen den fjärde principen vara till 

gagn. 

 

Warnling-Nerep uttrycker i sin artikel att kommuner i och med avgörandet i städhjälpsmålet 

sannolikt kommer att förhålla sig mer restriktiva till utgivande av fortlöpande beslut. En 

möjlig slutsats härav är att det kommer bli färre tillfällen där den fjärde principen blir 

tillämpbar. För att undgå den problematik som kan uppstå med oriktiga gynnande beslut utan 

tidsbegränsning bör således möjligheten att företa omprövning med stöd av den fjärde 

principen finnas. Denna möjlighet bör avslutningsvis finnas att tillgå oberoende av dess 

eventuella tillämpning eller om så är påkallat för att fånga upp undantagsfall och göra dessa 

angripbara. Den fjärde principen bör således nästintill likställas med ett extraordinärt 

rättsmedel för att kunna återkalla beslut som är uppenbart felaktiga. Då man i lagstiftningen 

underlåtit att utforma ett heltäckande nät och istället lämnat luckor som försätter det allmänna 

i en hjälplös situation bör det finnas ett yttersta skydd så att detta inte utnyttjas. I denna 

situation får den enskildes trygghet sättas åt sidan för att upprätthålla rättssystemet. Det kan 

omöjligt ha varit lagstiftarens avsikt att lagstifta, så att felaktiga beslut inte kan angripas; det 

ger upphov till ett motsägelsefullt rättssystem.  
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8. Slutsats 

 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda om en ny, allmän princip är under utveckling 

inom den allmänna förvaltningsrätten. För att besvara denna frågeställning har en utredning 

av gällande rätt på området gjorts. I rättskällorna har det framkommit indikationer som tyder 

på principens existens och utveckling. 
 

Den slutsats som utredningen resulterar i är att det kan bli svårt att motivera existensen av en 

allmän princip som äger tillämplighet på hela det förvaltningsrättsliga området. Man kan 

däremot hävda att en allmän princip för återkallelse av fortlöpande gynnande beslut går att 

skönja. För principens tillämplighet ska det röra sig om beslut utan bestämning i tid samt att 

de förutsättningar som låg till grund för beslutet ska ha förändrats i sådan väsentlig grad, att 

det framstår som klart oriktigt att beslutet kvarstår. Principen bör dock användas restriktivt, 

dels då det till sin karaktär är ett undantag i förhållande till huvudregeln om negativ rättskraft 

och dels för att upprätthålla den enskildes trygghet. Principen bör således användas i rena 

undantagsfall och inte nyttjas som ett maktmedel som myndigheter har att tillgå för att 

godtyckligt ändra beslut som i ett senare skede visar sig vara felaktiga.  

 

Inom förvaltningsrätten är det viktigt att upprätthålla rättssäkerheten, eftersom det är ett 

rättsområde som på ett ingripande sätt berör enskilda. Det är väsentligt att principen används i 

undantagsfall och på de villkor som uppställts för att upprätthålla rättssäkerheten. Det bör 

därmed inte anses vara rättsosäkert att återkalla ett beslut för vilket det inte längre föreligger 

behov, utan rättssäkerhetsaspekten är vid och måste belysas utifrån flera olika perspektiv. 

Eftersom förvaltningsrätten berör ett vidsträckt område skulle en allmän lagstiftning inte 

fungera utan så som framkommit i uppsatsen skulle en sådan lagstiftning bli alltför generell. 

Detta talar för att de fyra undantagen även fortsättningsvis bör förbli allmänna rättsprinciper 

styrda av praxis.   

 

Sammanfattningsvis är det oundgängligt att instämma i Ole Westerbergs slutsats från 1950-

talet: Det får anses ligga i sakens natur att kunna återkalla gynnande beslut, som inte längre är 

motiverade. Därmed är den fjärde principen åtminstone att anse som de lege ferenda. 
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