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Nämndens plats i kommunens
organisation
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Kommunens organisation
• 3 kap. 1 § KL
I varje kommun och i varje region finns det en
beslutande församling, ett fullmäktige.
• 3 kap. 3 § KL
Fullmäktige ska tillsätta en styrelse.
• 3 kap. 4 § KL
Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver
styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller
regionens uppgifter enligt lag eller annan
författning och för övrig verksamhet.
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• Revisorer (3 kap. 10 § KL) måste finnas
• Obligatoriska nämnder i kommun: valnämnd (3 kap. 1 § vallagen),
överförmyndare/överförmyndarnämnd (19 kap. föräldrabalken)
• Därutöver de nämnder som behövs för att fullgöra uppgifter enligt
speciallagar, t.ex. en byggnadsnämnd (som kan heta något annat
eller som kan vara KS)
• Utskott 3 kap. 5 § KL:
Fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott
(reglemente)
Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv
bestämma att utskott ska finnas.
En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.
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Fullmäktige
5 kap. 1 § KL
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen eller regionen, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra
författningar.
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HFD: s praxis
Av Högsta förvaltningsdomstolens praxis
framgår att beslut att upplåta kommunalt ägda
lokaler till ett studieförbund utan krav på
ersättning och beslut om ny
förvaltningsorganisation i en region ansetts vara
sådana principiella och övergripande beslut som
det ankommer på fullmäktige att fatta (RÅ 1993
ref. 47 och HFD 2016 ref. 28).
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Även i vissa viktiga ekonomiska frågor ankommer det på
fullmäktige att fatta beslut. I förarbetena anges att
fullmäktige ska besluta i sådana ärenden som har
avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Det
kan t.ex. handla om graden av avgiftsfinansiering, beslut
om taxor och viktiga beslut om
förmögenhetstillgångarna. Begränsningen hindrar dock
inte att det finns ett visst utrymme för att delegera en del
uppgifter, som inte bedöms som så viktiga att de bör
förbehållas fullmäktige, som t.ex. viss upplåning eller
vissa fastighetsaffärer (prop. 1990/91:117 s. 48 och 158
f.). I ärenden som har en större ekonomisk betydelse för
kommunen får beslutanderätten således inte delegeras.
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Rättsläget taxor och avgifter –
vad får en nämnd göra?
•

•

•

Rättsläget är ingalunda klart när det gäller fullmäktiges möjligheter att delegera sin
beslutanderätt avseende privaträttsliga avgifter. Till "viktiga ekonomiska frågor" hör
generellt sett beslut om taxor och avgifter, varför fullmäktige således i princip utövar
avgiftsrätten. Beslut om taxor är ett exempel på en finansiell åtgärd som regelmässigt
har ansetts ha sådan kommunalekonomisk betydelse att det inte kan delegeras.
Det innebär dock inte att fullmäktige måste avgöra avgiftssättningen i varje enskilt
fall. Om fullmäktige har antagit riktlinjer för avgiftsuttagen bör det vara möjligt att
delegera frågan till en nämnd. Även sådana avgiftsuttag som inte har någon direkt
betydelse för kommunalekonomin i stort kan anses falla utanför gruppen ”viktiga
ekonomiska frågor”. Även om det enligt gällande rätt får antas föreligga ett visst
utrymme för delegation, är det oklart vilka typer av avgifter som kan fastställas av ett
förvaltningsorgan med stöd av ett bemyndigande från fullmäktige.
Möjligheten till delegation ska användas med försiktighet.
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HFD 2019 ref. 32
Genom det nu aktuella beslutet har ett tidsbegränsat avtal om reservation av
tomtmark för en förenings räkning godkänts. Avtalet innebär att föreningen
har rätt att köpa fastigheten och – under förutsättning att bygglov beviljas –
bebygga den med en moské. Beslutet kan, enligt Högsta
förvaltningsdomstolens mening, inte anses röra kommunens mål eller
riktlinjer för verksamheten eller av annan anledning vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det förhållandet att
beslutet väckt uppmärksamhet i media och till synes engagerat en större
grupp kommunmedlemmar medför inte att beslutet av den anledningen
borde ha fattats av kommunfullmäktige. Med beaktande av kommunens
storlek och det belopp som anges i avtalet – och då det inte har visats att
köpeskillingen inte är marknadsmässig – kan ärendet inte heller anses avse en
viktig ekonomisk fråga för kommunen.
Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är således beslutet att
godkänna reservationsavtalet inte ett sådant beslut som det ankommer på
kommunfullmäktige att fatta. Det finns därmed inget hinder i kommunallagen
mot att beslutet fattas av en nämnd.
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5 kap. 2 §
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1
§ första stycket eller som enligt lag eller annan
författning ska avgöras av fullmäktige får dock
inte delegeras till nämnderna.
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Reglementen
6 kap. 2 § KL
Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Fullmäktige får besluta
1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela kommunen eller
regionen,
2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av
kommunen eller regionen,
3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar, och
4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.
6 kap. 44 § KL
Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
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Att skriva ett reglemente
• Fullmäktige bestämmer - när den inrättar en
nämnd - vad den ska befatta sig med
• Steg 1 vid uppsättande av reglemente: vilka
uppgifter ska nämnden fullfölja, vilket ansvar ska
nämnden ha? Se till att ha täckning för
verksamhets-/ansvarsområdet
• Ansvarsområdena måste uppdateras när sådana
tillkommer eller avförs
• Steg 2: processuellt regelverk
• Se SKR:s förslag till reglementen
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Nämnder
6 kap. 3 §
Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de
enligt lag eller annan författning ska ha hand om.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till
dem.
6 kap. 4 §
Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att
fullmäktiges beslut verkställs.
6 kap. 5 §
Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och
4 §§.
Fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och
formerna för den.
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6 kap. 6 §
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet
med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.
Det innebär ett ansvar för de förtroendevalda från beredning av
ärendet till beslut och genomförande av beslutet. De
kommunalt anställda är rättsligt sett biträden åt nämnderna.
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Nämndutskott
• Fullmäktige får besluta att en nämnd ska ha ett eller
flera utskott.
• Om inte fullmäktige bestämt det à
6 kap. 42 § KL
En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och
ersättarna i nämnden.
• Anställda vid nämnden kan inte ingå i utskottet.
6 kap. 41 §
En nämnds beslutanderätt får enligt 37 § delegeras till ett
utskott. Ett utskott kan också ha till uppgift att bereda
nämndens ärenden.
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Presidiet
• Ordförande och vice ordförandena
• Numera tillåtet delegationsorgan
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Om delegation
Att skriva en delegationsordning
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Vad är delegation?
•
•
•

•
•
•
•

Delegering, eller delegation = befogenheten att fatta beslut överlämnas från
nämnden till delegaten.
Ett beslutsfattande delegeras, inte ansvaret som sådant
Delegaten har emellertid det fulla ansvaret för handläggning och beslutsfattande i
de ärenden som delegationen omfattar. Det innebär att delegaten tar det fulla
ansvaret för det konkreta beslutet och att den delegerande inte får gå in i ett
beslut som har fattats till följd av delegationen.
Den delegerande har kvar sitt övergripande ansvar för sakområdet och kan ta
tillbaka delegationen, också för ett enstaka ärende, och kan följa delegatens
hantering av sitt uppdrag genom återrapportering.
Skulle det uppstå en situation när delegaten av något skäl inte anser sig kunna
besluta i ärendet ska frågan hänskjutas till den som lämnat delegationen. Inte till
nästa nivå om det inte är fastlagt på det viset i delegationsordningen.
När nämnden delegerar sin beslutanderätt ska den klart ange vilken
beslutanderätt som delegeras och till vilken befattning beslutanderätten överlåts.
Detta kan lämpligen framgå av en delegationsordning.
Delegering kan också framgå av ett särskilt beslutsprotokoll.
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Delegation enligt
6 kap. 37 KL – 7 kap. 5 §
6 kap. 37 § KL förtroendevalda
37 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ En nämnd får
delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en
ledamot, en ersättare eller en automatiserad
beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att
besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
7 kap. 5 § KL anställda
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller
regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall
som avses i 6 kap. 38 §.
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Vilka beslut delegeras?
Beslut = alternativa lösningar, beslutsfattaren
måste göra vissa avväganden eller bedömningar
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Syfte delegation
• Kunna anpassa arbetsformer efter lokala
förutsättning
• Förtroendevalda avlastas ärenden av mer
rutinartad karaktär
• Förbättra service och effektivitet i förvaltningen
• Lämplig beslutsnivå: avvägning mellan vad som är
ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, lämpligt
med hänsyn till personalens kompetens och hur
ingripande besluten är för den enskilde
(observera begränsningar i lag)
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Delegation förbjuden
6 kap. 38 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Beslutanderätten får inte delegeras när det
gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när
det gäller
1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
3. ärenden om upphandling, eller
4. ärenden om valfrihetssystem.
Lag (2022:638).
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HFD 2019 ref. 32
Genom det nu aktuella beslutet har ett tidsbegränsat avtal om reservation av
tomtmark för en förenings räkning godkänts. Avtalet innebär att föreningen
har rätt att köpa fastigheten och – under förutsättning att bygglov beviljas –
bebygga den med en moské. Beslutet kan, enligt Högsta
förvaltningsdomstolens mening, inte anses röra kommunens mål eller
riktlinjer för verksamheten eller av annan anledning vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det förhållandet att
beslutet väckt uppmärksamhet i media och till synes engagerat en större
grupp kommunmedlemmar medför inte att beslutet av den anledningen
borde ha fattats av kommunfullmäktige. Med beaktande av kommunens
storlek och det belopp som anges i avtalet – och då det inte har visats att
köpeskillingen inte är marknadsmässig – kan ärendet inte heller anses avse en
viktig ekonomisk fråga för kommunen.
Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är således beslutet att
godkänna reservationsavtalet inte ett sådant beslut som det ankommer på
kommunfullmäktige att fatta. Det finns därmed inget hinder i kommunallagen
mot att beslutet fattas av en nämnd.
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Okej i nämnd – men utskott?
I detta fall är beslutet fattat av ett utskott inom kommunstyrelsen enligt gällande
delegationsordning. Syftet med att en nämnds beslutanderätt får delegeras har
historiskt sett varit att avlasta nämnden löpande rutinärenden och att nämnden ska
kunna ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av större betydelse (se prop.
1990/91:117 s. 102 och där gjorda hänvisningar). Delegationsmöjligheten har
successivt utvidgats genom åren och omfattar sedan 1992 även andra ärenden än
sådana som är rent rutinmässiga (se t.ex. prop. 1990/91:117 s. 103 och 203). En
nämnd kan när som helst återkalla en delegation.
En begränsning i delegationsmöjligheten finns emellertid beträffande bl.a. ärenden
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet (se punkt 11).
Sådana ärenden måste alltid hanteras av nämnden.
I förarbeten och rättspraxis har uttalats att rätten att delegera inte får utnyttjas på ett
sätt som kan rubba nämndernas övergripande ansvar för deras verksamheter, samt
att en nämnd i sin helhet måste fatta sådana beslut som har betydelse för
utformningen av kommunens politik inom nämndens verksamhetsområde (prop.
1990/91:117 s. 103 samt RÅ 1977 ref. 28 I och II, jfr även prop. 2016/17:171 s. 377).

24

HFD 2022 ref. 13
Det har varit tillåtet för en kommunal nämnd att
delegera beslutanderätten ifråga om återkallelse av
serveringstillstånd på grund av bristande ekonomisk
lämplighet.
Huruvida ett beslut ska betraktas som principiellt måste
avgöras utifrån kommunens synvinkel. Det förhållandet
att vad som är av större vikt förutsätts kunna skilja sig åt
mellan olika kommuner talar också för det. Enligt Högsta
förvaltningsdomstolens mening avser därför
delegationsförbudet normalt sådana ärenden som
utifrån kommunens synvinkel, och inte den enskildes, är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr
RÅ 1989 ref. 88 och RÅ 1994 ref. 67).
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En nämnd bör alltså kunna delegera beslutanderätten i
en viss typ av ärenden som från kommunens synvinkel får
betraktas som rutinärenden. Huruvida det är fråga om
rutinärenden måste avgöras med hänsyn till bl.a. hur
ofta en viss typ av ärenden förekommer i kommunen,
ärendenas komplexitet och vilken praxis som gäller för
tillämpningen av regelverket på det aktuella
ärendeområdet (RÅ 1994 ref. 67, jfr även RÅ 1991 ref.
60). Att det i författningskommentaren till 6 kap. 38 §
kommunallagen (prop. 2016/17:171 s. 378) utan närmare
motivering anges att beslut om återkallelse av tillstånd är
exempel på ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, föranleder ingen annan bedömning.
26

Beslutet att återkalla Golfrest Syds
serveringstillstånd har inte innefattat några
principiella ställningstaganden, t.ex. ståndpunkter
som binder kommunen för framtiden. Det har inte
heller gjorts gällande att beslutet utgör ett avsteg
från hittills tillämpad praxis. Beslutet har inte någon
större betydelse för eller inverkan på kommunala
intressen. Det har således varit tillåtet att delegera
beslutanderätten i ärendet till Arbetsmarknads- och
socialnämndens arbetsutskott i Malmö kommun.
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Ett betydande allmänintresse kan, enligt Högsta
förvaltningsdomstolens mening, i och för sig tala för att det kan vara
lämpligt att låta nämnden fatta beslut i ärendet. Något krav på att
nämnden i sin helhet fattar beslut i alla sådana ärenden kan dock inte
utläsas ur lagtexten eller förarbetena.
25. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening har det aktuella
beslutet inte någon direkt påverkan på kommunstyrelsens nuvarande
eller framtida verksamhet. Det har t.ex. inte kommit fram att avtalet
om att reservera mark riskerar att hindra framtida exploatering för
bebyggelse eller fritidsändamål. Inte heller har det kommit fram att
avtalet på något annat sätt kan förväntas medföra några sådana
verkningar för kommunstyrelsens arbete som riskerar att medföra att
kommunstyrelsens övergripande ansvar för sin verksamhet rubbas.
Beslutet kan därmed inte anses röra verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet.
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Ingen delegation av
rena verkställighetsbeslut –
beslut av rent förberedande karaktär
Ren verkställighet (inga alternativa lösningar, ingen bedömning) ankommer på de
anställda enligt arbetsordning/-fördelning
Exempel:
”Mekaniska” beslut
- avgiftsdebitering enligt fastställd taxa
- finns klara styrdokument/målsättningar tagna av politiken à mer kan hänföras till
ren verkställighet (även om det finns ett visst mått av självständigt
ställningstagande)
Mycket uppstyrda beslut (inget stort intresse hos medborgaren att överklaga)
- interna frågor om inköp
- fastighetsförvaltning
- personaladministration
Rena verkställighetsbeslut är inte överklagbara!
•
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Rättsfall kring ren verkställighet
• RÅ 1979 AB 145
KF fattade beslut om konsumentverksamheten i
kommunen, bl.a. att KS skulle utse
konsumentvägledaren.
KS beslut överklagades.
HFD: KS beslut visserligen verkställighet av KFbeslutet, men det innehöll ett av KS självständigt
träffat val av konsumentvägledare à inte rent
verkställande
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• Att anställa lärare inte ren verkställighet
Av vikt, självständig bedömning,
Se JO 2004/05 s. 353, JO 2012/13 s. 430
Om ingen delegationsordning finns à nämndnivå
• JO 1995/96 s. 412: chefsöverläkare tagit ett
”verkställighetsbeslut” att flytta 5 timmars
mottagningstid till en vårdcentral i annan ort
= inte ren verkställighet, av för principiell betydelse
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Följande ska inte finnas med i en
delegationsordning.
• Faktiskt handlande (inget beslutsfattande)=
anställda
• Nämndsbeslut
• Förvaltningsbeslut
• Beslut av verkställande karaktär
• Beslut av förberedande karaktär
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Delegering utanför kommunen?
Delegering kan i princip inte ske till någon
utanför en kommunal organisation. Det innebär
t.ex. att en anställd på ett bemanningsföretag
som under viss tid arbetar inom kommun eller
region inte kan erhålla delegation av nämnden.
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Delegering till tjänsteperson i annan kommun?
Delegering till tjänsteman i annan kommun
förutsätter lagstöd eller avtal mellan de två
kommunerna gällande den uppgift kring vilken
man vill samverka (huvudmannaskapet lämnas
inte över)
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Avtalssamverkan
9 kap. 37 § KL
En kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun
eller en annan region (avtalssamverkan). Sådan
avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på
anknytning till kommunens eller regionens område eller dess
medlemmar.
Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan,
med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma
överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen
eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller
regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. I så fall tillämpas 7 kap. 4-8 §§.
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Delegation enligt 6 kap. 39 § KL
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en
annan ledamot som nämnden har utsett, att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.
En sådan delegation kan villkoras genom att samråd
ska hållas med t.ex. minoritetsföreträdare.
Se JO 2005/06 s. 251, måste verkligen vara
brådskande utan att kommunen hade möjlighet att
planera
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Delegation i praktiken
• Moment av politik viktiga att identifiera
• Den politiska beslutsfattaren – ej delegation
Remisser, planer, styrdokument, allt som
innehåller politiska värderingsfrågor, principiell
betydelse
• Myndighetsutövaren – delegation av
rutinärenden till tjänsteman
• Den interna arbetsgivaren – störst möjlighet
till delegation
37

Att skriva en delegationsordning
• Steg 1: hitta alla delegationsbeslut
Skala bort ren verkställighet, förberedande
beslut// noggranna överväganden även med
hänsyn till överklagandeintresset
• Steg 2: Din nämnds speciallagstiftning – gå
genom lagtexten och leta efter beslut
(huvudmannen, nämnden .. beslutar)
• GDPR/Ekonomi/HR
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Vidaredelegation 7 kap. 6 § KL
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt
en annan anställd inom kommunen eller regionen
att fatta beslutet.
7 kap. 8 § KL
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5
och 6 §§ ska anmälas till den.
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Anmälan
6 kap. 40 § KL
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag
enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om
beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
1. Det ska fattas ett formellt beslut av nämnden om vilka delegationsbeslut som ska
anmälas. Kan med fördel göras i samband med delegationsordningen.
2. Om inte beslut om anmälan finns, särskild protokollföring bara av de beslut som
överklagas enl. KL, beslut som överklagas enligt FL behöver inte anmälas
7 kap. 8 § KL
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av
uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13. kap.
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•

Såvida nämnden beslutat om anmälningsskyldighet föreligger den oavsett om
beslutet kan överklagas genom förvaltningsrättsligt överklagande eller genom
laglighetsprövning.

•

Åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening utan är av rent förberedande
eller rent verkställande art omfattas däremot inte av anmälningsskyldigheten.

•

Nämnden bestämmer själv om , när och hur anmälan ska ske. Det kan ske på många
sätt, t.ex. genom att skriva ut listor där varje delegationsbeslut redovisas särskilt eller
genom att ställa fram besluten i pärmar vid nämndens sammanträde.

•

Det viktiga är att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje
delegationsbeslut för att det ska kunna överklagas.

•

Tidpunkten för protokollsanslag avs. det sammanträde dit besluten anmälts tas som
utgångspunkt för beräkning av överklagandefristen.
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Överskridande av delegation
Beslut utan delegation
• Om en anställd överskridit sin delegation kan domstol
upphäva beslutet. Därefter kan kommun eller region
ersätta det upphävda beslutet genom att fatta ett nytt
beslut på rätt nivå.
• Om en anställd däremot agerat helt utan delegation
betraktas beslutet ofta som en nullitet, dvs. det blir
helt verkningslöst och kan inte heller överklagas.
• Det kan dock tänkas att beslutet har civilrättsliga
verkningar.
• Påkalla granskning av revisorer/JO möjlig
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Omprövning av delegerade beslut
• Nämnden är fri att agera fram till dess att
beslutet är fattat
• Beslut fattat: expedierat eller på annat sätt
tillkännagivet adressaten/protokollsjustering
därefter – ingen inblandning från nämndens
sida möjlig
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Var slutar ett ärende?
• Fullmäktige: resonemang kring principfrågor,
moment av politik, mer genomgripande
ändringar i organisationsstrukturen (kommunens
storlek av betydelse), större ekonomisk påverkan
• Fullmäktigepresidiet ges uppgifter i en
arbetsordning
• Nämnden: av principiell betydelse inom ramen
för nämndens verksamhet och
myndighetsutövning mot enskilda
• Delegater
44

Några kommunalprocessuella
regler
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Nämnderna
Tidpunkt för sammanträden
6 kap. 23 §
Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden.
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
I KL finns inte någon reglering av hur nämndledamöter ska kallas till ett
sammanträde. Detta får beslutas i respektive nämnds reglemente. Lagen
förutsätter givetvis ett korrekt kallelseförfarande. Har någon eller några av
nämndens ledamöter inte kallats till sammanträdet, kan då fattade beslut
komma att upphävas efter överklagande. Nämnden och dess ordförande bör
även i övrigt se till att ledamöterna ges praktiska möjligheter att delta i
sammanträdet, se RÅ 84 2:51.
Fraga: Om ledamot valts in efter att kallelse gått ut. Beslut om tillträde visst
datum.
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Vem bestämmer om tidpunkter
för sammanträde?
• Nämnden antar en sammanträdesplan för året
• Nämndsammanträde när minst en tredjedel
av ledamöterna begär det
• När ordföranden anser att det behövs
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Vem ska kalla?
• För nämnderna saknas regler om
tillkännagivande
• Se reglemente
Ansvar för kallelse: Oftast ordf, vid förfall vice
ordf, vid förfall äldstepresident, men inte
lagreglerat)
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Kallelse och föredragningslista
Enligt SKR:s förslag till reglemente för styrelsen och
övriga nämnder ska i reglementet anges att
ordförande ansvarar för kallelsen till
sammanträdet. Det ska också anges vilka tidsfrister
som ska gälla för kallelsen. Enligt förslaget till
reglemente bör kallelsen åtföljas av en
föredragningslista med tillhörande handlingar.
Enligt reglementet ska det också i första hand vara
ordförande som råder över det beredningsunderlag
som styrelsen eller nämnden ska få.
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Kallelse till vem?
• Ledamöter och ersättare
Se 6 kap. 17 § andra stycket KL
Ersättarna ska underrättas om tid och plats för
sammanträdena. Även ersättare som inte
tjänstgör får närvara vid sammanträdena.
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• Förtroendevald som av kf medgivits närvarorätt
4 kap. 28 § KL
Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som
inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska
få närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningar men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde
ska ha rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
• Reglemente, särskilt beslut, viss nämnd, vissa
ärenden, endast avse viss tid
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Den som lämnar upplysningar (6 kap. 26 § KL)
En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i
fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor,
en anställd hos kommunen eller regionen eller en särskild
sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden
för att lämna upplysningar.
Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden
beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
Den som kallats för att lämna upplysningar i ett ärende har
ingen lagstadgad närvarorätt i andra ärenden.
Permanent närvarorätt för vissa anställda (i reglemente,
även genom nämndsbeslut)
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Den som väcker medborgarförslag
6 kap. 25 § andra stycket KL
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden
besluta att den eller de som har väckt ett ärende
genom medborgarförslag får närvara när
nämnden behandlar ärendet och delta i
överläggningar men inte i besluten.
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Personalföreträdare
• 7 kap. 9-19 §§ KL
• Ingen skyldighet att närvara
• Ersättare kallas endast när de ska tjänstgöra
(7:18)
• Finns undantag, står i lagen
• Ingen närvarorätt vid samtliga ärenden,
förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare, bör framgå vi vilka ärenden de
får närvara
54

• Saknas regler om expediering av kallelse i lag –
se reglemente
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JO 2014-05-16
Dnr 2072-2013
Kritik mot ordföranden i Barn-och utbildningsnämnden i
Arvidsjaurs kommun för att hon inte på begäran av en
tredjedelav nämndens ledamöter kallade nämnden till ett
sammanträde
Beslutet i korthet: En tredjedel av ledamöterna i Barn- och
utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun begärde att
nämnden skulle hålla ett extra sammanträde. Enligt JO skulle
ordföranden ha kallat till ett sammanträde även om hon
gjorde bedömningen att nämnden inte kunde besluta om det
som minoriteten ville ta upp. Nämndens ordförande kritiseras
för att hon inte sammankallade nämnden.
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Deltagande på distans
6 kap. 24 §
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en
nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på
det sätt som anges i 5 kap. 16 §.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
nämndens sammanträde.
5 kap. 16 §
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om
fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
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Om kvaliteten på ljud- eller bildöverföringen försämras
under sammanträdet eller om den tekniska förbindelsen
bryts, måste sammanträdet ajourneras till dess en
fungerande förbindelse kunnat upprättas. Vidare måste
de ledamöter som deltar i sammanträdet på distans ha
möjligheter att ta del av handlingar, som eventuellt delas
ut vid sammanträdet, och delta i besluten, även när
ärendena avgörs genom omröstning. I de fall då besluten
fattas genom sluten omröstning, t.ex. i ärenden avseende
val, måste garantier finnas för att valhemligheten
bevaras, att alla de beslutandes röster beaktas vid
rösträkningen och att denna inte kan manipuleras.
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Handlingar som bör bifogas kallelse
• Tjänsteskrivelser
• De beredande organens protokoll som
redovisar reservationer, förslag, omröstningar
• Föredragningslistor
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Stängda dörrar?
6 kap. 25 §
En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara
offentliga, om fullmäktige har medgett det.
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den
eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i
överläggningar men inte i besluten.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess
hos nämnden.
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• Beredningsärenden slutna
• tex budgetframställningar till fullmäktige
• Praktikanter : nämnden bestämmer enhälligt
om närvaro
• Observera att personalföreträdare inte
företräder fackföreningar.
• Närvarokontroll och redovisning kräver stor
noggrannhet
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Ändra på föredragningslistan
• En ändring på föredragningslistan måste
beslutas om av hela nämnden
”kan nämnden besluta att punkten … tas efter
punkten … istället för …” à Ja.
(även utgående och extra-ärenden)
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• Informationsärenden
• Anmälan av delegerade beslut
• Beslutsärenden
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Sammanträdets början
Öppnandet protokollförs inte
Men klockslag för början och slut
Vem som agerat ordförande i vilket ärende
Protokollföring av närvaron (upprop), all närvaro
ska protokollföras, vid vilka §§, inte närvarande
allmänhet vid öppna sammanträden
• Den som är jävig ska lämna sammanträdet i
ärendet
• Inkallelse av ersättare
•
•
•
•
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Val av justerare, plats för justering
6 kap. 35 §
Vid ett sammanträde ska protokoll föras.
• I fråga om hur protokollet ska föras,
protokollets innehåll, justering av protokollet
och hur justeringen ska tillkännages ska 5 kap.
65-67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § tillämpas.
• Justering, senast 14 dagar efter sammanträdet
• Reservation lämnas före justeringsdag
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Om jäv
Jäv –
I 6 kap. 28-32 §§ KL regleras jäv för de
förtroendevalda i styrelsen och nämnder.
I 7 kap. 4 § som hänvisar till 6 kap. regleras jäv
för de anställda.
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Om jäv - 6 kap. 28 § KL
28 § /Träder i kraft I:2022-07-01/
En förtroendevald är jävig, om
1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet
eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte
oväsentlig utsträckning,
2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit
ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för
någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte
oväsentlig utsträckning,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som
han eller hon själv är knuten till, eller
4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att
hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.
Lag (2022:638).
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• Punkten 1:
Det avgörande bör vara om utgången i ärendet, dvs. beslutet,
kan antas leda till betydande effekter för honom eller henne i
egenskap av part eller på något annat sätt.
Förutsättningarna för att någon ska anses jävig kommer att
vara uppfyllda oftare. Det kommer alltså inte längre att
krävas, att ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig
nytta eller skada för den berörde, utan det bör vara tillräckligt
att han eller hon kan antas i en inte oväsentlig utsträckning
påverkas av utgången.
Det omfattas också sådana fall då det inte är handläggaren
själv utan någon närstående till honom eller henne som
berörs av ärendet på det ovan beskrivna sättet.
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• Punkten 2
I sak innebär förslaget också att även den som
tidigare har varit ställföreträdare blir jävig samt
att ombudsjävet inte längre begränsas till den
sakfråga som det aktuella ärendet avser.
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Om jäv
6 kap. 30 § KL
En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får
inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den
förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon
annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra
jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald
och har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden
snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i
prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är
beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt
uppskov.
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JO 2012/13 s. 393
Enligt den ifrågasatt jäviges egna uppgifter förstod han att situationen (att han skulle ha agerat så att hans
egen fastighet gynnades) skulle kunna ge upphov till en jävsdebatt. Därför kontaktade han ansvarigt
kommunalråd, kommunstyrelseordföranden samt kommunens chefsjurist för konsultation.
Han hänvisade också till nämndordförandens uppfattning i frågan. Han insåg alltså att det kunde finnas andra
uppfattningar än hans egen i frågan om jäv. Om han inte självmant ville avstå från att delta i handläggningen av
ärendet, borde han för nämnden ha redovisat det som skulle kunna medföra att han var jävig. Då hade
nämnden fått ta ställning till om det förelåg jäv. JO ansåg alltså inte att frågan om jäv hade skötts på rätt sätt.
JO 2001/02 s. 296
Handläggningen av en invändning om jäv i ett så kallat barnavårdsärende. Även de tjänstepersoner som
utreder och föredrar ett ärende inför nämnd eller annan beslutsfattare omfattas av jävsbestämmelserna.
I förevarande ärende aktualiserades det så kallade delikatessjävet. Av utredningen framgick att det inte var
förrän enskild den 7 mars 2000 tog upp jävsfrågan i ett till socialchefen ställt faxmeddelande som förvaltningen
uppfattade att det rörde sig om en ”formell jävsinvändning”. Enligt JO:s mening hade enskild redan genom det
som han framfört den 7 februari 2000 tagit upp frågan på ett sådant sätt att det stod klart att han gjorde
gällande att en tjänsteperson var jävig (ett påstående om jäv intalat på en telefonsvarare, JP:s anmärkning).
Hur en jävsinvändning görs – muntligen eller skriftligen – saknar självfallet betydelse. Eftersom
tjänstepersonen inte ansåg sig jävig och då prövningen av jävsinvändningar inte hade delegerats var
socialnämnden skyldig att snarast avgöra jävsfrågan genom ett formellt beslut. Jävsinvändning borde således
ha blivit föremål för nämndens prövning mycket snabbare än som skedde. Först vid nämndens sammanträde
den 29 mars 2000 togs jävsfrågan upp.
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6 kap. 31 § /Träder i kraft I:2022-07-01/
Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där
kommunen eller regionen äger minst hälften av aktierna
eller en stiftelse där kommunen eller regionen utser
minst hälften av styrelseledamöterna, ska den som
handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 4
enbart på grund av att han eller hon är ställföreträdare
för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är
knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd handlägger
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.
Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte
heller anses jävig enligt 28 § 4 enbart på grund av att han
eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av
ärendet hos en annan nämnd. Lag (2022:638).
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6 kap. 32 § KL
Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med
överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör
ärendet.
SKILLNAD I FÖRHÅLLANDE TILL FÖRVALTNINGSLAGEN KVAR.
”Regeringen anser i likhet med remissinstanserna att intresset
av att jävsfrågorna hanteras på ett likartat sätt inom en
kommun eller region oberoende av om det är fullmäktige eller
en nämnd som fattat beslutet väger tyngre än behovet av
enhetlig reglering av förfarandet mellan statlig och kommunal
förvaltning. Regeringen anser därmed att möjligheten att
överklaga beslut om jäv i kommunallagen inte bör anpassas
till regleringen i förvaltningslagen.”
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KRG 4812-14 samma partitillhörighet
Syftet med reglerna om jäv är att utesluta en domare från handläggningen av ett mål när
hans ställning till någon av parterna eller till saken kan innebära partiskhet eller berättigad
misstanke om partiskhet. Att en omständighet är sådan att den är "ägnad" att rubba
förtroendet för domarens opartiskhet innebär att frågan ska bedömas utifrån en objektiv
måttstock och att frågan om domaren "känner sig" jävig i princip inte har någon betydelse
(jfr HFD 2011 ref. 14). Att en part anser att en domare är jävig innebär inte i sig att han eller
hon är jävig, utan det måste vara fråga om en berättigad misstanke.
Det har inte anförts att nämndemannen L skulle ha en subjektiv partiskhet i målet, d.v.s. att
han skulle ha en förutfattad mening eller en önskan att främja ett visst intresse.
Den omständigheten att R och L är medlemmar i samma parti och att de har träffats ett
antal gånger i politiska sammanhang kan enligt kammarrättens mening objektivt sett inte
anses utgöra jäv. För att jäv ska föreligga bör det krävas att det finns en nära vänskap eller
att personerna är nära knutna till varandra. L har uppgett att han och R inte är personligen
bekanta och att de inte heller har umgåtts med varandra privat. Detta bekräftas av R som
dock tillägger att han och L genom sitt partiarbete känner varandra väl.
Kammarrätten anser, mot bakgrund av att L och Rune L inte är personligen bekanta med
varandra och inte umgås privat, att R inte har fog for sin jävsinvändning. Överklagandet ska
därför avslås.
74

Yrkanden och beslut
1. Proposition ställs på formella yrkanden.
återremiss, bordläggning, rast, ajournering
2. Proposition ställs på sakyrkanden.
Yrkanden som återtas redovisas inte.
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Omröstning
• Proposition ställd
Den som vill … röstar ja, den som vill … röstar nej. Vinner nej har …
beslutat att …
Omröstning 5 kap. 54 §
• Öppen omröstning (acklamation)
• Sluten omröstning (valsedlar - papperslappar)
Lika röstetal 5 kap. 56 § KL
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser val
eller anställning av personal fattas beslutet dock genom lottning.
Kontrapropositionsomröstning och huvudomröstning.
Huvudförslaget: kommunstyrelsens förslag i vanliga fall (det som
förväntas få en majoritet av röster), kan röstas om
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Reservationer
4 kap. 27 §
En förtroendevald som har deltagit i avgörandet
av ett ärende får reservera sig mot beslutet.
Reservationen ska anmälas innan
sammanträdet avslutas.
Protokollförs vem som reserverat sig, i
myndighetsutövning meddelar parten innehållet
i reservation
…man måste inte ha yrkat för att reservera sig
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Justering
6 kap. 35 § § KL, 5 kap. 69 § KL
Vanligtvis två veckor efter sammanträdet
(ordningsregel, besluten blir inte ogiltiga om tiden skulle
överskridas)
Omedelbar justering: hela nämnden justerar
Förslag till beslutstext läggs fram av ordföranden,
sekreteraren
Underskrivs under eller omedelbart efter sammanträdet av
ordföranden och de som utsetts som justerare av stora
protokollet
Ska tillkännages direkt – måste finnas en första sida med
närvaro m.m. och ett anslagsbevis
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Lite till om justering
• Oenighet vid justering, justera på nästa
sammanträde
• 14- dagars-regeln ”bara” en ordningsregel,
påverkar inte beslutens giltighet
• Rollfördelning: ordf kontrollerar politisk
behandling samt beslut; nämndsekreterare
svarar för redigering, kontroll mot lagen
• Alla sidor signeras
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Rättelse av justerat beslut
JO den 12 augusti 2014, beslut 581-2013: Kritik mot ordföranden i Barn- och
utbildningsnämnden i Nordmalings kommun för hur en rättelse av ett beslut i
ett justerat nämndprotokoll gjorts
Ett beslut av Barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun blev
genom ett förbiseende ofullständigt antecknat i protokollet från
nämndsammanträdet. Detta upptäcktes inte när protokollet justerades.
Nämndens ordförande och sekreterare beslutade senare att med stöd av
förvaltningslagen rätta (dvs. i det här fallet komplettera) beslutspunkten i
protokollet så att lydelsen överensstämde med det som nämnden hade
beslutat. Rättelsen gjordes genom att man lät en "ny" sida ersätta den sida
som innehöll det aktuella beslutet. Den nya sidan innehöll inte någon
anteckning om rättelsen.
Enligt JO ska det av en handling (t.ex. ett protokoll) som innehåller ett rättat
beslut framgå att en rättelse har gjorts och vad som har ändrats. Nämndens
ordförande kritiseras för att det rättade protokollet saknade uppgift om att
en rättelse hade gjorts och vilka uppgifter som hade lagts till.
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Observera
36 § FL om rättelse gäller inte i sådana ärenden hos
myndigheter i kommuner där besluten kan
överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning.
Reglerna om laglighetsprövning tillämpas inte om
det i en lag eller i en annan författning finns
särskilda föreskrifter om överklagande.
Rättelse enl. FL inte tillämplig vid ”vanliga” politiska
beslut à alternativ: ny omgång i nämnden: rättelse
= nytt beslut vid nästa sammanträde
JO: Mot denna bakgrund bör det enligt min mening krävas att en rättelse av ett justerat
protokoll bestyrks av justerarna, om nu inte beslut i den frågan fattas vid ett sammanträde
(jfr Hilborn m.fl., Kommunallagen, upplaga år 2001, s. 266, ang. fullmäktiges protokoll),
vilket kan anses nödvändigt för rättelser som avser själva innehållet i fattade beslut.
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JO 2015/16 s.586
Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun beslutade vid ett
sammanträde att vårdnadsbidraget för barn under tre år skulle tas
bort. Innan protokollet från sammanträdet hade justerats
uppmärksammades att frågan om vårdnadsbidraget rätteligen skulle
prövas av kommunfullmäktige. När protokollet justerades hade
beslutspunkten formulerats om till ett förslag från nämnden till
fullmäktige att ta bort vårdnadsbidraget.
Den som justerar ett protokoll från ett nämndsammanträde ska
kontrollera riktigheten av protokollet, dvs. att det korrekt visar det
som har beslutats av nämnden, och intyga detta med sin
namnteckning. JO kritiserar ordföranden och en annan ledamot i
nämnden för att de i det här fallet justerade protokollet trots att de
visste att lydelsen av den aktuella beslutspunkten inte överensstämde
med det som nämnden hade beslutat.
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• Straffansvar för felaktigt rättade protokollà
urkundsförfalskning
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Överklaganden
• Förvaltningsbesvär
• Laglighetsprövning
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Laglighetsprövning 13 kap. KL
• Klagorätt har kommunmedlem, 13 kap. 1 §
4 § Ett beslut överklagas skriftligt.
I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut
som överklagas och de omständigheter som
överklagandet grundas på.
Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.
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Överklagbarhet
• Alla delegationsbeslut
• Undantag:
- Beslut där annat är särskilt föreskrivet
(förvaltningsbesvär)
- Nämndbeslut av rent förberedande/
verkställande karaktär (ska ej finnas med i
delegationsordningen)
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Överklagandetid
13 kap. 5 § Överklagandet ska ha kommit in till
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det
tillkännagavs på kommunens, regionens eller
kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över
beslutet justerats.
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på
anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska
löpa ut. Om anslaget tas ner för tidigt vinner beslutet inte laga
kraft (d.v.s. går beslutet att överklaga i alla framtid)
• Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
• Överklagandet ges in till FR direkt av klaganden, det är FR
som gör rättidsprövning – de behöver se anslagsbeviset
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När börjar överklagandetiden ticka?
Tiden för överklagande 13 kap. 5 §
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på
kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden
för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivandet skett på
anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner och regioner.
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att
tiden ska löpa ut.
Det gäller att tillämpa lagen (1930:137 ) om beräkning av lagstadgad tid:
1§
Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag
ansedd, som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen
börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag.
2§
Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.
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• Här följer fyra exempel på räknemetoden från alla fyra
kammarrätter i Sverige.
1. Kammarrätten i Göteborg den 26 januari 2015 i mål
nr 6448-2014
ANSLAG: 5 DECEMBER 2013
SLUTDAG FÖR ÖVERKLAGANDE 26 DECEMBER 2013 ,
eftersom det var en helgdag får klaganden en dag till d.v.s.
tom den 27 december 2013,
ANSLAGET FÅR FÖRST TAS NER DEN 28 DECEMBER 2013

Kontroll i kalendern (torsdagen den 26 december var
slutdagen – den var en helgdag, därför ska enligt 2 §
tidsberäkningslagen det bli en dag till att överklaga
och dagen efter tas anslaget ner)
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2.

Kammarrätten i Jönköping den 2 juni 2012 i mål nr
287-12
Se förvaltningsrättens uträkning som godtas av
kammarrätten.
• ANSLAG: 7 APRIL 2011
• SLUTDAG FÖR ÖVERKLAGANDE: 28 APRIL 2011
• ANSLAGET FÅR TAS BORT DEN 29 APRIL
• Arbetsutskottets beslut anslogs på kommunens
anslagstavla den 7 april 2011 och protokollet togs ned den
29 april samma år, vilket bedömdes vara korrekt gjort.
• Kontroll i kalendern: 7 april 2011 var en torsdag (det vill
säga att sista överklagandedag blir torsdag om tre veckor,
alltså den 28 april, anslaget får tas ner den 29 april.
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3.

Kammarrätten i Stockholm den 27 februari 2012 i mål nr 6233-11

•
•
•

ANSLAG: 26 MAJ 2011
SLUTDAG FÖR ÖVERKLAGANDE: 16 JUNI 2011
ANSLAGET FÅR TAS BORT DEN: 17 JUNI 2011

•

”Av nämndens sammanträdesprotokoll från det sammanträde då det
aktuella beslutet fattades framgår att det den 26 maj 2011 tillkännagavs
på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet hade justerats.

•

Klagotiden löpte tre veckor från denna dag, dvs. till och med den 16 juni
2011. Av sammanträdesprotokollet framgår vidare att anslaget om
protokollsjusteringen togs ned den 16 juni 2011. Det kan därmed
konstateras att anslaget inte varit uppsatt på anslagstavlan under hela
klagotiden. Klagotiden hade därför inte löpt ut.”

•

Kontroll i kalendern: Den 26 maj var en torsdag, tre torsdagar senare = 16
juni. Så den 17 juni borde anslaget tagits ner.
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4.

Kammarrätten i Sundsvall den 13 januari 2016 i mål nr 2706-15

•
•
•

ANSLAG: 15 oktober 2015
SLUTDAG FÖR ÖVERKLAGANDE: 5 november 2015
ANSLAGET FÅR TAS BORT DEN: 6 november 2015

•

”Av ingivet anslagsbevis framgår att anslaget sattes upp den 15 oktober 2015och
att överklagandetiden angavs löpa den 16 oktober- den 6 november 2015.
Uppgiften har inte ifrågasatts av kommunen.
Enligt angivet lagrum ska ett överklagande ha kommit in till förvaltningsrätten
inom tre veckor från den dag beslutet anslogs. Överklagandet skulle därför ha
kommit in senast den 5 november 2015 men det kom in påföljande dag.
Kammarrätten finner att förvaltningsrättens beslut att avvisa överklagandet såsom
för sent inkommet är riktigt. Överklagandet till kammarrätten ska därför avslås.”

•

Kontroll i kalendern: 15 oktober är anslagsdagen= dag 1 (torsdag). Torsdag tre
veckor senare är den 5 nov. Anslag får tas ner den 6 nov.

•
•

Överklagande kom in den 6 nov. Det var för sent.
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Återställande av försutten tid
OBSERVERA:
• Om kommunen anger en felaktig tid för överklagandet (anslagstiden) på så sätt att den är längre än
den tid som räknas fram med tillämpning av lagen om beräkning av lagstadgad tid så har detta
konsekvenser på så sätt att en domstol sannolikt kommer att återställa en försutten tid.
•

Se Sundsvallsdomen 2706-15: Överklagandetiden gick ut den 5 november, men kommunen angav
felaktigt att den 6 november var sista överklagandedag (inte rätt räknat), klaganden överklagade
den 6 november, det var för sent, men det blev återställande av försutten tid i kammarrätten.

•
•

Observera att Ni inte behöver ange en överklagandehänvisning!
På anslagsbeviset har kommunen lämnat den felaktiga upplysningen att sista
dagen för överklagande var den 6 november 2015.
Ur kammarrättens skäl:
”… har följt överklagandehänvisningen. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i
övrigt har han haft giltig ursäkt får att inte ge in sitt överklagande av kommunfullmäktiges beslut
till förvaltningsrätten inom den i kommunallagen föreskrivna tiden. Kammarrätten finner därför att
den försuttna tiden får överklagande ska återställas (se RÅ 1987 not. 607 och RÅ 1994 not. 283).”

EN KOMMUN FÅR INTE ”FÖRLÄNGA” LAGSTADGADE ÖVERKLAGANDETIDER.
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Prövning
Grunder för laglighetsprövning 13 kap. 8 §
Ett överklagat beslut ska upphävas, om
1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet
för kommunen eller regionen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft
rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan
författning.
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• Endast grunder ingivna före klagotidens
utgång beaktas
• Endast lagligheten prövas
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Avgörandet
Det överklagade beslutet kan endast fastställas eller upphävas
Partiellt upphävande möjligt? Bara avseende att-satser/beslutssatser, se
HFD den 1 oktober 2015 i mål nr mål nr 3876-14:
”I andra hand yrkar kommunen att kommunstyrelsens beslut ska upphävas
endast i den del det avser tidpunkten för utbetalning av bidrag till fristående
skolverksamheter.
…
Vad gäller kommunens yrkande i andra hand om att kommunstyrelsens beslut
ska upphävas endast i den del det avser tidpunkten för utbetalningen av
bidraget till de enskilda huvudmännen gör Högsta förvaltningsdomstolen
samma bedömning som kammarrätten. Kommunens överklagande ska
därmed avslås.”
•
•

•

Ett olagligt beslut behöver inte upphävas om det begångna felet saknar
betydelse för utgången i ärendet
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Verkställighet – återgång av
verkställighet
• Ett kommunalt beslut får verkställas så fort
protokollet har justerats
• Kommunen avgör i det enskilda fallet om
beslutet ska verkställas direkt
• Domstol kan besluta om inhibition
• Ingångna civilrättsliga avtal måste rivas upp
om beslutet hävs
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13 kap. 14 § KL
När beslut får verkställas
Ett beslut som kan överklagas enligt detta
kapitel får verkställas innan det fått laga kraft
om inte särskilda skäl talar mot det. Vid
bedömningen ska särskild hänsyn tas till om
verkställigheten av beslutet kommer att kunna
rättas.
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Ledamöternas skyldigheter
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• Det finns inte någon uttrycklig skyldighet att
närvara vid sammanträdena eller vara inläst
på ärenden.
• Det ansvar som kan utkrävas för bristande
deltagande eller förberedelser är i första hand
ett politiskt ansvar.
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Tjänstefel- gäller även
nämndsledamöter
• Att inte besluta i enlighet med gällande rätt
kan medföra straffansvar för tjänstefel
• Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid
myndighetsutövning genom handling eller
underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för
uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter
eller fängelse i högst två år.
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•

•
•
•
•

Svea hovrätt B 3204-02
Nämndsledamöter döms för
tjänstefel
Gärningarna: underlåtenhet att besluta om miljösanktionsavgifter,

polisanmäla enligt anmälningsskyldighet av brottsmisstankar enligt
MB) – miljönämnd = tillsynsmyndighet, gärningarna skedde vis
myndighetsutövning
Glasklart rättsläge: beslut om avgifter borde ha fattats
Var och en som deltagit i beslutet utan att reservera sig bär ett
juridiskt ansvar för beslutet
Okunskap om de regler som nämnden var satt att tillämpa fritar
inte från ansvar (definitivt inte när tjänstemannaförslaget innebar
det rätta beslutet)
Ledamöternas agerande visade enligt hovrätten att de inte
accepterat de krav som rimligen måst ställas på dem.
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• Om nämnden går emot förvaltningens förslag
till beslut. Vem formulerar beslutet?

103

Tack för visat intresse!
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