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Abstract 

A preventive detention under the law lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade per-

soner (LOB) may imply a forced deprivation of liberty for up to eight hours. The decision to 

detain does not cause any direct legal effects but incurs a notification to the Social Council and 

a record in the road traffic register, which may then be of importance in assessments of driving 

license, firearms certificate, appointment of security guards and in family cases. 

 

The purpose of this paper is to investigate what legal protection an individual has in the case of 

an incorrect LOB decision. The main question at issue is whether it is possible to appeal the 

decision and whether the Swedish legal system fulfills the European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) in this regard. As a method the traditional judicial 

method is used. 

 

In LOB there are no regulations for appeal but 22 a § förvaltningslagen (1986:223) refers to 

the Administrative Courts if art. 6.1 ECHR grants an access to court. This article applies if the 

issue is considered to be a dispute concerning civil rights and obligations. If this is the case with 

LOB, there are indications that Swedish courts consider this right to be met by the possibility 

to file a claim for damages in General Court. It is therefore probable that it is not possible in 

practice to appeal a LOB decision, but whether or not this constitutes a violation of the conven-

tion can only be examined in the European Court of Human Rights after a civil action for dam-

ages has been filed to General Court.  
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Ordlista 

BrB  

ED 

EKMR /  

Europakonventionen  

FL  

FPL 

Frihetsberövandelagen  

 

HD 

HFD 

Inkorporeringslagen 

 

 

JK 

JO  

JO-instruktionen  

JT 

KKF  

KKL  

LOB 

LVU 

NJA  

PL 

RB 

RF 

RPS  

RÅ  

SkL 

SoL 

SOU  

VapenL  

 

Brottsbalk (1962:700) 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna 

Förvaltningslag (1986:223) 

Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra 

tvångsåtgärder 

Högsta domstolen 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-

heterna 

Justitiekanslern 

Justitieombudsmannen 

Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 

Juridisk Tidskrift 

Körkortsförordning (1998:980) 

Körkortslag (1998:488) 

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

Polislag (1984:387) 

Rättegångsbalk (1942:740) 

Regeringsform (1974:152) 

Rikspolisstyrelsen 

Riksåklagaren / Regeringsrättens årsbok 

Skadeståndslag (1972:207) 

Socialtjänstlag (2001:453)  

Statens offentliga utredningar 

Vapenlag (1996:67) 
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1. INLEDNING 

1.1 Ämne 

Varje år fattar Polisen över 60 000 beslut om att omhänderta någon på grund av berusning.1  

Detta sker med stöd av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer [Cit. 

LOB]. Omhändertagandet verkställs i 87% av fallen i polisarrest och innebär ett påtvingat fri-

hetsberövande i upp till åtta timmar.2 LOB-beslutet innebär en underrättelse till socialnämnden 

och kan i förlängningen innebära återkallat körkort och tillstånd att inneha vapen.  

 

En del av dessa omhändertaganden sker godtyckligt i strid med lag och varje år avlider omkring 

sex personer under pågående LOB-omhändertaganden.3 Efter tillsyn av Justitieombudsmannen 

[Cit. JO] har det exempelvis framkommit att LOB-omhändertaganden skett då den omhänder-

tagne uppträtt provocerande eller ifrågasatt viss påträngande polisbevakning.4 Det förekommer 

även exempel där blodsockerfall på grund av diabetes har varit en bidragande orsak till omhän-

dertagandet.5 Utöver dessa exempel finns ytterligare redogörelser om LOB-omhändertaganden 

som skett bland annat på grund av vad som uppfattats som ett straff med hänvisning till perso-

nens beteende.6 Även psykologen Rolf Granér redogör i en avhandling om polisens yrkeskultur 

om ett medvetet nyttjande av LOB i strid med lagens tillämpningsområde.7 

 

Trots att ett LOB-beslut fattas av en enskild polisman finns det ingen bestämmelse om att be-

slutet är möjligt att överklaga. Däremot ålägger Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [Cit. Europakonventionen] konvent-

ionsstaterna en skyldighet att tillhandahålla en domstolsprövning av civila rättigheter och skyl-

digheter. Frågan är om detta möjliggör att beslutet, trots avsaknaden av överklagadeparagraf, 

kan överklagas. Om så inte är fallet är frågan om Sverige kan anses uppfylla konventionsåta-

gandet eller om detta är ännu ett exempel på hur den svenska rättsordningen brister avseende 

de mänskliga rättigheterna. 

 

 

                                                 
1 År 2009 uppgick antalet LOB-beslut till ca 62 000, se SOU 2011:35 s. 330 f. År 2016 registrerades LOB-beslut 

på 61 918 personer i vägtrafikregistret, e-postsvar från Transportstyrelsen den 3 maj 2017. 
2 SOU 2011:35, s. 331. 
3 A.a. 
4 JO Dnr 7422-2015 och JO Dnr 3902-2015. 
5 JO Dnr 5244-2011 och Hovrätten för Övre Norrland B 300-12. 
6 Hjort, De godtyckligt inspärrade, https://www.arbetaren.se/2009/01/27/de-godtyckligt-insparrade. 
7 Granér, Patrullerande polisers yrkeskultur, 2004, s. 144 f., 177 och 183. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilket rättsskydd en enskild har vid ett felaktigt LOB-

beslut. Den övergripande frågeställningen handlar om det är möjligt att överklaga ett LOB-

beslut. Inom detta behandlas följande underliggande frågor: 

- Vilka metoder kan generellt tillämpas vid ett felaktigt myndighetsbeslut och hur förhål-

ler sig dessa till ett LOB-beslut? 

- Föreskriver Europakonventionen en rätt till domstolsprövning av ett LOB-beslut? 

- Uppfyller den svenska rättsordningen Europakonventionen i detta avseende? 

  

1.3 Avgränsningar 

Den 21 september 2017 antog riksdagen en ny förvaltningslag med ikraftträdande den 1 juli 

2018. Denna uppsats utgår dock ifrån den nu gällande förvaltningslagen från 1986. Uppsatsen 

behandlar endast översiktligt den nya lagen eftersom den inte innebär några avgörande föränd-

ringar på frågan. Vidare är uppsatsen avgränsad främst till aspekten av art. 6 EKMR som berör 

tillträde till domstol men däremot inte övriga rättigheter enligt artikeln. 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Inledning 

Denna uppsats utgör är en rättsvetenskaplig uppsats inom ramen för examensarbetet på jurist-

programmet. Uppsatsen är skriven inom ämnet offentlig rätt med specificering inom förvalt-

ningsprocessrätt. Som metod har den rättsdogmatiska metoden tillämpats. 

 

1.4.2 Rättsdogmatisk metod 

Syftet med den rättsdogmatiska metoden är att fastställa gällande rätt (de lege lata), vilket sker 

genom en tillämpning av rättskälleläran och den juridiska argumentationsläran.8 Metodens för-

farande handlar om att applicera en abstrakt rättsregel på en konkret rättslig problemställning i 

syfte att nå fram till en lösning. Metoden består således till stor del av samma arbetssätt som 

praktiskt verksamma jurister tillämpar i sitt vardagliga arbete.9 En avgörande skillnad är dock 

att i ett rättsvetenskapligt syfte finns krav på fullständighet, transparens och ett kritiskt förhåll-

ningssätt, medan praktiker har ett självändamål som kan handla om att argumentera i en viss 

riktning. Vidare handlar skillnaden mellan den praktiskt verksamme juristens rättsutredning 

                                                 
8 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 251. 
9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 43. 



 

9 

 

och en vetenskaplig undersökning om att den senare syftar till att uppnå ett resultat som är nytt 

i förhållanden till kunskapen vid utgångspunkten.10 

 

Rättskälleläran som utgör en grundläggande beståndsdel av metoden handlar om en tillämpning 

av principerna för användandet av de allmänt accepterade rättskällorna.11 Den juridiska argu-

mentationsläran handlar om vilka argument som är relevanta i förhållande till rättskälleläran. 

Detta fastställer vilka rättskällor som anses tillåtna samt dess relevans för argumentationen i det 

specifika syftet att fastställa gällande rätt. Som allmänt accepterade rättskällor räknas författ-

ning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Dess inbördes betydelse varierar dock inom olika ju-

ridiska discipliner. Även andra källor som underrättsavgöranden, myndighetspraxis och annat 

vetenskapligt material kan användas som stöd för analysen, dock utan att göra anspråk på att 

fastställa gällande rätt.12 Författning och rättspraxis har formell auktoritet medan auktoriteten 

hos de övriga två rättskällorna är omtvistad. Propositionsuttalanden kan tillmätas formell auk-

toritet medan andra menar att dessa endast ska ses som doktrin av större betydelse.13 I detta 

sammanhang bör även noteras att lagstiftaren endast har antagit lagtexten som sådan, till skill-

nad mot förarbetena där delar kan vara författade av ett enskilt lagstiftarbiträde i Regerings-

kansliet. En del professorer menar att doktrinen främst besitter auktoritet genom tyngden i de 

argument som framförs, medan det av andra har framhållits som att den kan bära på en så stark 

logisk struktur att den innehar självständigt auktoritet. Jan Kleineman, professor i civilrätt, me-

nar å sin sida att doktrinen har en betydelse i och med dess inre logik i analysen, som därmed 

har en rättsskapande aktivitet. Detta då doktrin är en lättillgänglig och sammanhållande rätts-

källa, till skillnad mot författning, domskäl och förarbetsuttalanden som i många fall framträder 

fragmentariskt.14  

 

Vidare kan det betonas att metoden handlar om att tolka och analysera normerna, det vill säga 

rättskällorna, samt att föra in dem i en systematik.15 Däremot är metoden inte en empirisk metod 

i så motto att det handlar om att granska hur underrätterna faktiskt dömt i en viss fråga och 

                                                 
10 Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004/05 s. 300. 
11 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 21.  
12 Sandgren, Liber Amicorum Jan Rosén, 2016, s. 725. 
13 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 28. 
14 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 33. 
15 Sandgren, Liber Amicorum Jan Rosén, 2016, s. 723. 
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därmed dra slutsatsen att detta utgör gällande rätt. Underrättsavgöranden kan emellertid använ-

das för att bedöma hur den aktuella domstolen rent faktiskt dömt i det enskilda fallet, utan att 

utfallet tolkas som att det har någon prejudicerande verkan. 

 

För det fall rättsläget är oklart och gällande rätt inte kan fastslås handlar den rättsdogmatiska 

metoden om att utifrån det som har kunnat fastställas göra vissa antaganden om gällande rätt. 

Metoden blir på så sätt analytisk, inte bara i den meningen att en analys görs för att fastställa 

vad som med säkerhet kan sägas utgöra gällande rätt, utan även att i någon mån föra en kvali-

ficerad diskussion om vad som skulle kunna utgöra gällande rätt. 

 

1.4.3 Vilket material som använts 

Regeringsformen [Cit. RF], Europakonventionen samt relevanta lagar och förordningar har an-

vänts för att granska vad författningstexten anger i de aktuella frågorna. Rikspolisstyrelsens 

[Cit. RPS] föreskrifter och allmänna råd har granskats i syfte att utröna vad dessa anger om 

tillämpningen av författningen.  

 

Då uppsatsen frågeställning är att utreda huruvida LOB-beslut är överklagbara saknas av natur-

liga skäl prejudikat på detta område. Däremot har avgöranden från Högsta domstolen [Cit. HD] 

och Högsta förvaltningsdomstolen [Cit. HFD] använts i syfte att analysera domstolarnas ställ-

ningstaganden i för uppsatsen närliggande relevanta frågor. Avgöranden från Europeiska dom-

stolen för de mänskliga rättigheterna [Cit. ED] har tillgodogjorts för en analys av den praxis 

som finns enligt Europakonventionen.  

 

Propositioner, betänkanden samt en utredningspromemoria har analyserats för att få en djupare 

förståelse av författningarna samt för att undersöka överväganden kring de lege lata och de lege 

ferenda. Dessa förarbeten har även tillämpats som faktaunderlag. Likaså doktrin i form av juri-

disk litteratur och juridiska artiklar har använts i detta syfte samt för att ge olika perspektiv på 

uppkomna frågeställningar. Beslut från JO och Justitiekanslern [Cit. JK] har granskats för att ta 

del av den kritik som riktats mot tillämpningen av LOB. Underrättsavgöranden hänvisas till för 

att granska vilken reell betydelse ett LOB-beslut har i andra typer av mål. Även ett beslut från 

tingsrätt som sedermera blev ett beslut i hovrätt redogörs för i syfte att undersöka hur allmän 

domstol rent faktiskt har behandlat ett överklagat LOB-beslut. Vidare begagnas i viss mån stu-

dentuppsatser i ett jämförande syfte. Icke-juridisk doktrin samt en artikel i dagspress hänvisas 

till för att redovisa tillämpning. Slutligen utgör e-postsvar från förvaltningsmyndigheter och 
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domstolar faktaunderlag samt underlag för en granskning av förvaltningsrätternas syn på frå-

geställningen. 

 

1.5 Tidigare behandling av ämnet 

Frågan om möjligheten att överklaga ett LOB-beslut samt lagens förenlighet med Europakon-

ventionen har tidigare behandlats i ett antal förarbeten och skrifter.  

 

Vid lagens tillkomst föreslog utredningen (SOU 1968:55) en uttrycklig rätt till domstolspröv-

ning, något som dock avstyrktes i både justitieutskottets betänkande (JuU 1975/76:37) som i 

propositionen (Prop. 1975/76:113). I ett senare utskottsbetänkande (SOU 1982:64) behandla-

des frågan återigen men utredningen valde att inte föreslå en sådan möjlighet. Ett senare utred-

ningsbetänkande (SOU 1993:60) tog upp frågan om LOB:s förenlighet med framförallt art. 5 

EKMR och konstaterade att lagen inte befanns vara i strid med Europakonventionen. Detta 

bekräftades även i den efterföljande propositionen (Prop. 1996/97:175). Denna fråga togs se-

nare upp i ett utskottsbetänkande (SOU 2002:117) som däremot menade att rättsläget var oklart.  

 

I doktrin nämner jur. dr Ingrid Helmius frågan (Lerwall, Lotta, Makt, myndighet, människa, 

2016, s. 75) och menar att ett LOB-beslut får både faktiska verkningar och rättsliga konsekven-

ser och att det därför inte är helt främmande att tänka sig att det är möjligt att överklaga med 

stöd av art. 6 EKMR. 

 

Fil.kand. Patrik Thunholm behandlar frågan i en rapport (Lag om omhändertagande av beru-

sade LOB – En vårdlag eller ett maktmedel?, 2011) men tar då enbart upp LOB i förhållande 

till art. 5 EKMR. I övrigt konstateras endast att någon möjlighet till domstolsprövning inte ex-

isterar. 

 

Frågan har även behandlats i ett antal studentuppsatser. Anna Dahlström och Christian Mal-

mqvist (Att bruka eller missbruka? Rättssäkerhet vid tillämpning av lagen om omhänderta-

gande av berusade personer, 2006) menar att avsaknaden av domstolsprövning klart strider 

mot Europakonventionen. Såväl Christian Benson (LOB och EKMR, 2013) som Daniel Wåhlin 

(Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m., dess rättsverkningar och EKMR, 

2014) menar däremot att det är oklart om ett LOB-beslut innebär en rätt till domstolsprövning 

enligt art. 6 EKMR, men att det finns mycket som tyder på det samt att Sverige då inte uppfyller 

konventionsåtagandet. Dessa uppsatser behandlar dock frågan endast som en avgränsad del 
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samt att de överhuvudtaget inte nämner frågan om en skadeståndstalan kan anses tillgodose 

kraven i art 6. EKMR. Vidare behandlar Kronje Samuelsson (Godtyckligt omhändertagande, 

2012), Arash Zavosh (Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europa-

konventionen, 2013) och Carl Lindblom (Är LOB förenlig med EKMR?, 2015) frågan men en-

bart i förhållande till art. 5 EKMR.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen påbörjas med detta inledningskapitel som redogör för uppsatsens ämne, syfte och 

metod. I det andra kapitlet behandlas LOB avseende dess tillkomst, tillämpning samt vilka 

följdverkningar ett LOB-beslut kan ge upphov till. Detta i syfte att presentera en bakgrund till 

frågeställningen och för att skapa en bild av LOB:s betydelse. I kapitlet behandlas även vilka 

överväganden kring möjligheten att överklaga ett LOB-beslut som funnits vid lagens tillkomst 

och under dess existens. Kapitel tre behandlar vilka generella möjligheter det finns att tillgå vid 

ett felaktigt myndighetsbeslut i syfte att ställa dessa i förhållande till ett LOB-beslut. I kapitlet 

redogörs för omprövning och överklagande, tillsyn genom JO och JK samt möjligheten att föra 

en skadeståndstalan mot staten. I det fjärde kapitlet redogörs för Europakonventionen och dess 

implementering i svensk rätt samt dess förhållande till LOB. Detta i syfte att granska vilka krav 

konventionen ställer på domstolsprövning och hur väl dessa kan anses vara uppfyllda i förhål-

lande till det som tidigare redogjorts för. I det sista kapitlet sker en avslutande kommentar där 

sammanfattande slutsatser presenteras samt en analys av konsekvenserna av dessa. 
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2. LAGEN OM OMHÄNDERTAGANDE AV BERUSADE 

PERSONER M.M (LOB) 

2.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas bakgrunden till LOB samt hur lagen rent faktiskt tillämpas. Därutöver 

berörs ett LOB-besluts positiva rättskraft samt vilka andra verkningar beslutet kan ha. Vidare 

behandlas vilka överväganden lagstiftaren och förarbetsutredningarna haft avseende möjlig-

heten att överklaga ett LOB-beslut. 

 

2.2 Bakgrund 

Fram till 1977 var fylleri belagt med bötesstraff enligt 16 kap. 15 § brottsbalken [Cit. BrB]. 

Gärningen definierades som att på allmän plats vara så berusad att det framgår av åtbörder eller 

tal. Under denna tid hade Polisen även en befogenhet enligt förordningen (1841:58) emot fylleri 

och dryckenskap att omhänderta en berusad person och placera denne i polisarrest tills dess att 

personen återvunnit sina sinnens bruk. I samband med att fylleri avkriminaliserades och förord-

ningen upphörde infördes LOB. En lag som innebar att Polisen även fortsättningsvis skulle ha 

befogenheten att omhänderta berusade. Tanken med den nya lagen var dock att betona vårda-

spekten och att ett omhändertagande skulle motiveras med omsorgen om individens person-

liga välfärd.16 

 

2.3 Tillämpning 

2.3.1 Allmänt om LOB 

Enligt 1 § LOB får den som anträffas så berusad att denne inte kan ta hand om sig själv, eller 

annars utgör en fara för sig själv eller annan, omhändertas av polisman. I 1 § 2 st. fastslås att 

ett omhändertagande inte får ske om personen anträffas där någon har sin bostad. Ett omhän-

dertagande ska enligt 2 § ske enligt proportionalitetsprincipen och får därmed inte orsaka den 

omhändertagne större olägenhet eller uppmärksamhet än vad som är oundvikligt. Enligt 10 § är 

lagen likaså tillämplig för en ordningsvakt, som dock efter ett omhändertagande skyndsamt ska 

överlämna den omhändertagne till närmaste polisman. Efter att en polisman omhändertagit nå-

gon ska detta så skyndsamt som möjligt anmälas till polismannens förman som prövar om om-

händertagandet var lagligen grundat samt om det ska bestå, den så kallade förmansprövningen 

                                                 
16 Prop. 1975/76:113, s. 86. 
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enligt 5 §. Enligt 7 § 3 st. får omhändertagandet sedan pågå så länge grunderna för ett omhän-

dertagande fortfarande föreligger men som längst åtta timmar. Om det ligger i den enskildes 

egna intresse kan denne dock få kvarstanna en kortare tid utöver detta. Ett sådant intresse kan 

vara att den enskilde sover eller att frisläppandet skulle ske mitt i natten.17 Enligt 9 § ska LOB 

inte tillämpas om det finns grund för ett gripande på grund av misstänkt brottslighet i enlighet 

med 24 kap. rättegångsbalken [Cit. RB]. Däremot ska LOB tillämpas om det samtidigt finns 

grund för ett omhändertagande på grund av ordningsstörning i enlighet med 13 § polislagen 

(1984:387) [Cit. PL]. Ett LOB-omhändertagande får dock aldrig tillämpas som ett alternativ till 

ett straffprocessuellt tvångsmedel.18 Vidare kan det noteras att det i LOB helt saknas bestäm-

melser om överklagande av beslutet. 

 

Förutsättningarna för att ett LOB-omhändertagande ska kunna ske är alltså att den enskilde är 

så berusad att denne inte kan ta tillvara på sig själv eller på något sätt utgör en fara. Det har 

ingen betydelse om berusningen beror på alkohol eller något annat berusningsmedel. Berus-

ningsgraden för att den första grunden, att inte kunna ta till vara på sig själv, ska vara uppfylld 

förutsätter en tämligen höggradig berusning vilket kan jämföras med ett redlöst tillstånd. Kravet 

på berusningsgrad enligt den andra grunden, att personen utgör en fara, är inte lika högt ställt 

men kräver i vart fall att berusningen framgår på ett påtagligt sätt, såsom exempelvis genom att 

personen saknar förmåga att behärska sina kroppsrörelser.19 Ett ordningsstörande kan inte i sig 

utgöra en självständig grund för ett LOB-omhändertagande, utan det är endast den akuta berus-

ningen som kan ligga till grund.20 RPS har genom bemyndigande från förordning antagit före-

skrifter och allmänna råd om verkställigheten av LOB.21 Av dessa framgår dock inget förtydli-

gande av förutsättningarna för ett LOB-omhändertagande annat än att det föreskrivs att en pol-

isman kan avstå från ett omhändertagande om någon lämplig person kan ta hand om den beru-

sade.22 

 

2.3.2 Förmansprövningen 

Förmansprövningen, som genomförs av vakthavande befäl eller någon med liknande befatt-

ning, sker normalt genom en okulär besiktning och avgör om omhändertagandet ska upphöra 

                                                 
17 Prop. 1975/76:113, s. 127. 
18 Thunholm, Lag om omhändertagande av berusade LOB, 2011, s. 24. 
19 Prop. 1975/76:113, s. 123. 
20 Prop. 1975/76:113, s. 86. 
21 Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade 

personer m.m. 
22 2 kap. 1 § RPSFS 2000:57 FAP 023-1. 
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eller bestå. Syftet är att det av rättssäkerhetsskäl ska ske en omprövning av det initiala beslutet.23 

Uppskattningsvis vid omkring vart femte omhändertagande sker förmansprövningen på distans 

efter föredragning via telefon av den polisman som genomfört omhändertagandet.24 RPS har 

med anledning av detta utfärdat allmänna råd om distansprövning. Av dessa framgår att för-

mannen genom frågor till polismannen och om det är möjligt till den omhändertagna ska för-

säkra sig om att det finns grund för omhändertagandet.25  

 

JO har riktat kritik mot distansprövningen och menade då att möjligheten att göra en objektivt 

riktig bedömning var liten samt att förfarandet inte tillgodosåg hänsynen till den enskildes rätts-

säkerhet. Vidare menade JO att distansprövningen inte var i enlighet med gällande rätt då detta 

förfarande inte förutsattes vid lagens tillkomst och att den därmed saknade lagstöd.26 Även en 

utredning från 2001 konstaterade vissa brister med distansprövningen och föreslog införande 

av videoöverföring samt obligatoriskt alkoholutandningsprov.27 Detta förslag genomfördes 

dock aldrig och tillämpas inte heller idag.   

  

2.4 Följdkonsekvenser av ett LOB-beslut 

2.4.1 Positiv rättskraft 

Ett LOB-beslut ger inte några direkta rättsverkningar då beslutet inte per automatik leder till 

några följder och då beslutet överhuvudtaget inte kan utgöra en självständig grund för ett ingri-

pande från andra myndigheter.28 Däremot kan beslutet ha verkningar på en rad olika områden 

på så sätt att det kan ha en avgörande betydelse vid en lämplighetsbedömning. Beslutet omprö-

vas då inte i dessa processer utan presumeras vara korrekt och kan därför sägas ha positiv rätts-

kraft.  

 

Nämnas bör även att dessa följdverkningar inte inträder för det fall den enskildes identitet inte 

kan fastställas.29 Sedan PL:s tillkomst finns dock i 19 § PL en möjlighet till kroppsvisitation i 

identifieringssyfte. Polisen har även möjlighet att göra registerslagningar samt förlita sig till 

                                                 
23 Prop. 1975/76:113, s. 92. 
24 Ds 2001:31, s. 45 ff. 
25 2. Formerna för distansprövningen m.m. RPSFS 2000:22 FAP 255-1. 
26 JO Ämbetsberättelse 1998/99 s. 116. 
27 Ds 2001:31, s. 56 f. 
28 Prop. 1975/76:113, s. 118. 
29 SOU 1982:64, s. 221. 
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personkännedom för att fastställa den enskildes identitet men har däremot ingen möjlighet att 

kvarhålla den enskilde i detta syfte.30  

 

2.4.2 Körkort 

Enligt 7 kap. 9 § körkortsförordningen (1998:980) [Cit. KKF] ska Polismyndigheten underrätta 

Transportstyrelsen vid ett LOB-beslut, vilket föranleder en anteckning i vägtrafikregistret.31 Att 

någon är opålitlig i nykterhetshänseende utgör grund för körkortsåterkallelse samt för att inte 

beviljas körkortstillstånd.32 Ett enstaka LOB-beslut är dock normalt inte tillräckligt för att detta 

ska inträffa, utan det krävs att det sker upprepade gånger under viss tidsperiod. Transportsty-

relsens beslut om körkortsingripande kan enligt 8 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) [Cit. KKL] 

överklagas till förvaltningsrätt. HFD har emellertid varit relativt restriktiv med körkortsåterkal-

lelse på grund av LOB-beslut och menat att det i princip krävs även ytterligare utredning som 

styrker opålitligheten i nykterhetshänseende.33  

 

2.4.3 Tillstånd att inneha vapen 

Enligt 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) [Cit. VapenL] krävs tillstånd för att inneha vapen och 

ammunition. För att beviljas sådant tillstånd fordras att den enskilde är pålitlig, omdömesgill 

och laglydig.34 Ett tillstånd kan även återkallas av Polismyndigheten enligt 6 kap. 1 § VapenL 

om tillståndshavaren visat sig vara olämplig. Av RPS:s föreskrifter framgår att den som blivit 

LOB-omhändertagen normalt inte bör beviljas sådant tillstånd inom två år från omhändertagan-

det.35 Vad det gäller återkallelse av tillståndet är kraven dock något högre för att detta ska bli 

aktuellt och det krävs då normalt att det sker mer än vid något enstaka tillfälle samt att den 

vidare undersökningen tyder på olämplighet.36 Polismyndighetens beslut får enligt 10 kap. 1 § 

VapenL överklagas till förvaltningsrätt. HFD har i ett fall ansett att tre LOB-beslut har varit 

tillräckligt för en återkallelse.37 I ett annat fall har HFD ansett att ett LOB-beslut samt en dom 

för ringa misshandel inte varit tillräckligt.38 

 

                                                 
30 Prop. 1983/84:111, s. 39. 
31 5 § lag (2001:558) om vägtrafikregister. 
32 3 § p. 5 och 3 kap. 2 § körkortslag (1998:488). 
33 Se t.ex. RÅ 1983 ref. 2:10 och RÅ 1987 not. 475. 
34 3 kap. RPSFS 2009:13 FAP 551-3. 
35 3 kap. RPSFS 2009:13 FAP 551-3. 
36 18 kap. RPSFS 2009:13 FAP 551-3. 
37 RÅ 1991 ref. 34. 
38 RÅ 1989 ref. 17. 
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2.4.4 Anmälan till socialnämnden 

Enligt RPS:s föreskrifter ska en kopia av LOB-beslutet skickas till socialnämnden på den ort 

där den omhändertagne har sin hemvist.39 Om den omhändertagne är under 18 år sker kontakt 

med vårdnadshavare och i vissa fall inleds en utredning enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

[Cit. SoL]. Om den omhändertagne är myndig krävs normalt ett flertal omhändertaganden för 

att inleda en utredning, om inte denne har barn då det sker redan vid första tillfället.40 

 

2.4.5 Förordnande som ordningsvakt och anställning hos bevakningsföretag 

Enligt 4 § lagen (1980:578) om ordningsvakter får endast den som är lämplig för uppdraget 

förordnas till ordningsvakt och enligt 9 § kan ett sådant förordnande återkallas. Beslutet är en-

ligt 10 § möjligt att överklaga till förvaltningsrätt. Av RPS:s föreskrifter framgår att det krävs 

upprepade LOB-beslut för att lämpligheten ska bedömas som otillräcklig.41 I ett kammarrätts-

avgörande har dock ett enstaka omhändertagande varit skäl för att avslå en ansökan om förord-

nande. I fallet framgick det emellertid av LOB-protokollet att den omhändertagne försökt slå 

sig fri vid omhändertagandet, vilket lades till grund för bedömningen.42  

 

Ett enskilt LOB-beslut kan också utgöra grund för återkallelse av godkännande för anställning 

hos auktoriserat bevakningsföretag enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag.43 

 

2.4.6 Övriga konsekvenser 

Ett LOB-beslut kan utöver detta ge konsekvenser på andra områden. Enligt säkerhetsskyddsla-

gen (1996:627) ska en personutredning ske när någon ansöker om en anställning eller liknande 

och ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2. I denna utredning sker en kontroll om personen LOB-

omhändertagits.44 Vilken betydelse ett LOB-beslut har i sådana fall är dock svårt att avgöra.  

 

Vidare förekommer det i ett antal underrättsavgöranden i familjemål att LOB-beslut omnämns 

antingen av socialnämnden eller av den andra föräldern.45 Det är svårt att bedöma vilket bety-

delse det har haft för domstolens avgörande i frågan men torde endast utgöra en ytterst liten del 

i en samlad bedömning.  

                                                 
39 6 kap. 2 § RPSFS 2000:57 FAP 023-1. 
40 Ds 2001:31, s. 125. 
41 5 kap. 3 § RPSFS 2012:17 FAP 692-1. 
42 Kammarrätten i Jönköping mål nr 3136-09. 
43 RÅ 1995 ref. 18. 
44 Berg, Karnov – lagkommentar 18 § säkerhetsskyddslag (1996:627).  
45 Se t.ex Hovrätten för Nedre Norrland mål nr T1008-11. 
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Även i mål från underrätterna avseende lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga [Cit. LVU] framgår det av socialnämndens utredning om antingen personen som är 

föremål för LVU-vård eller om dennes vårdnadshavare har blivit LOB-omhändertagen.46 Även 

i dessa mål är det vanskligt att avgöra vilken vikt domstolen lagt vid LOB-beslutet för domsto-

lens avgörande. Ett rimligt antagande är dock att LOB-beslutet endast utgör ett bevisfaktum av 

flera och inte enskilt är ett tillräckligt skäl för LVU-vård. 

 

Några uppsatsförfattare menar med hänvisning till NJA 2003 s. 495 att ett LOB-beslut kan ses 

som en försvårande omständighet vid straffmätningen[sic] i brottmål.47 Enligt min uppfattning 

kan inte rättsfallet tolkas så då HD inte tillmäter LOB-beslutet i sig som en försvårande om-

ständighet. HD uttalar sig inte heller i generella termer utan endast avseende det aktuella fallet 

och den aktuella brottstypen grovt rattfylleri. Vad som har betydelse för straffvärdet är vilken 

fara gärningen typiskt sett har inneburit. LOB-beslutet är då en indikation på att berusningen 

varit kraftig vilket i sig innebär större fara och ökad risk för en trafikolycka. I domen skriver 

HD: 

En viktig faktor vid bedömningen i det enskilda fallet är de risker för trafiksäkerheten som gärningen 

typiskt sett inneburit. Bedömningen måste bli strängare ju större trafikfaran har varit. Särskilt allvarligt 

är om gärningsmannen har fört fordonet på ett sådant sätt eller på en sådan plats att risken för en trafi-

kolycka typiskt sett har varit stor. […] I flera av fallen föreligger särskilda försvårande omständigheter 

som motiverar ett högre straffvärde än fängelse en månad trots att någon olycka inte har inträffat. 

Sålunda har A.S. vid flera av körningarna haft en alkoholkoncentration i blodet som vida överstigit två 

promille. Han har vid dessa tillfällen också uppvisat tydliga tecken på kraftig berusning. Två gånger har 

han varit så berusad att han har tagits om hand med stöd av lagen (1976:511) om omhändertagande av 

berusade personer m.m. Risken för en trafikolycka har i dessa fall varit uppenbar. 

 

2.5 Överväganden kring möjligheten att överklaga 

2.5.1 Innan LOB 

När fylleri var kriminaliserat fanns givetvis möjligheten att överklaga en fällande brottmåls-

dom. Domstolsprövningen var på så sätt redan inbyggd i systemet. Under denna period var 

emellertid vissa direkta rättsverkningar kopplade till en fällande dom för fylleri. Detta till skill-

nad mot idag då ett LOB-beslut endast utgör ett bevisfaktum. En av dessa rättsverkningar var 

                                                 
46 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2632-13 och Kammarrätten i Sundsvall mål nr 863-14.   
47 Se t.ex. Thunholm, Lag om omhändertagande av berusade LOB, 2011, s. 39; Samuelsson, Godtyckligt omhän-

dertagande?, 2012, s. 15 och Zavosh, Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonvent-

ionen, 2013, s. 26. 
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att den som befunnits skyldig till fylleri minst tre gånger de två senaste åren kunde ställas under 

övervakning. Vidare medförde en sådan dom att körkortstillstånd inte fick meddelas inom två 

år samt att det utgjorde en stark presumtion för körkortsåterkallelse. Flera fällande domar inom 

ett års tid medförde även ett upptagande på en särskild spärrlista för inköp av rusdrycker.48   

 

2.5.2 Vid LOB:s tillkomst 

När Fylleristraffutredningen lade fram sitt betänkande 1968 och föreslog att fylleri skulle av-

kriminaliseras samt att LOB skulle införas var förslaget att ett LOB-beslut, likt den tidigare 

fylleriförseelsen, skulle medföra vissa direkta rättsverkningar.49 I och med detta föreslog utred-

ningen att en särskild paragraf om möjligheten att överklaga beslutet skulle medtas i lagen. 

Enligt utredningen skulle beslutet inom tre veckor kunna överklagas till allmän domstol som 

skulle fastställa om det var lagligen grundat eller ej. För det fall domstolen skulle finna att 

förutsättningarna för beslutet saknats skulle detta innebära att rättsverkningarna inte skulle in-

träda. Anledningen till att utredningen föreslog att överklagan inte skulle ske till länsstyrelsen, 

utan till allmän domstol med hovrätt som sista instans var bland annat på grund av att den 

förstnämnda saknade möjligheten att hålla vittnesförhör.50 Flera remissinstanser, bland annat 

RÅ [Cit. Riksåklagaren], Svea hovrätt och Göta hovrätt tillstyrkte i stort möjligheten att över-

klaga.51 Regeringen avslog dock förslaget och tog bort överklagandeparagrafen från den fram-

lagda lagen. Detta sammanhängde med att regeringen även strök förslaget att LOB-beslutet 

skulle ha direkta rättsverkningar och därmed ansågs det saknas behov av att kunna överklaga 

beslutet. Istället infördes ordningen med förmansprövning vilket regeringen menade skulle till-

godose rättssäkerheten. Departementschefen anförde i propositionen även möjligheten att rikta 

skadeståndsanspråk mot staten enligt den numera upphävda lagen (1974:515) om ersättning 

vid frihetsinskränkning som skäl mot ett särskilt överklagandeinstitut.52 Justitieutskottet tillade 

att det rörde sig om ett så kortvarigt frihetsberövande att 2 kap. 9 § RF inte heller blir tillämp-

lig.53 Detta grundlagsstadgande, som medger en rätt till att utan oskäligt dröjsmål få ett omhän-

dertagande prövat av domstol eller av en liknande nämnd, tar sikte på om det omedelbara om-

händertagande ska bestå eller ej. Paragrafen behandlar alltså inte en rätt till domstolsprövning 

                                                 
48 Prop. 1975/76:113, s. 25 ff. 
49 SOU 1968:55, s. 366 och s. 378. 
50 SOU 1968:55, s. 350 ff.  
51 Prop. 1975/76:113, s. 67. 
52 Prop. 1975/76:113, s. 118 f. 
53 SOU 1982:64, s. 193. 



 

20 

 

i efterhand. Enligt förarbeten omfattar inte bestämmelsen så kortvariga frihetsberövanden att 

domstolsprövningen inte hinner komma till stånd innan frihetsberövandet upphör.54 

 

2.5.3 LTO/LOB-utredningen 

1982 framlade LTO/LOB-utredningen sitt betänkande där möjligheten till domstolsprövning 

återigen diskuterades. Utredningen valde dock att inte lägga fram ett sådant förslag. I utred-

ningen framhölls visserligen att det skulle medföra fördelar ur rättssäkerhetssynpunkt, öka till-

tron till Polisen samt bidra till en precisering av lagens tillämpning, men att detta inte övervägde 

eftersom ett LOB-beslut endast har begränsade rättsverkningar och då det finns andra möjlig-

heter att få ekonomisk kompensation.55 

 

2.5.4 Polisrättsutredningen 

I Polisrättsutredningens betänkande från 1993 utreddes bland annat LOB:s förenlighet med art. 

5 EKMR. Utredningen konstaterade då att ett LOB-omhändertagande utgör ett frihetsberövande 

i Europakonventionens mening men ett tillåtet sådant med hänsyn till lagens skyddssyfte.56 Re-

geringen var dock inte lika tydlig i propositionen och dess inställning kring huruvida ett LOB-

omhändertagande utgör ett frihetsberövande i Europakonventionens mening får anses vara 

oklar.57 

  

                                                 
54 SOU 1975:75, s. 441. 
55 SOU 1982:64, s. 114. 
56 SOU 1993:60, s. 161 f och s. 266. 
57 Prop. 1996/97:175, s. 42 f och SOU 2002:117, s. 51 f. 
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3. UPPRÄTTELSE VID FELAKTIGA MYNDIGHETSBESLUT 

3.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas vilka generella metoder det finns att tillgå mot ett felaktigt myndig-

hetsbeslut samt kortfattat om dess aktualitet i förhållande till ett LOB-beslut. I kapitlet redogörs 

således för de ordinära rättsmedlen omprövning och överklagande, tillsyn genom JO och JK 

samt möjligheten att rikta skadeståndsanspråk mot staten. 

 

3.2 Omprövning 

3.2.1 Förmansprövningen 

Till en början ska det framhållas att förmansprövningen utgör en intern överprövning av det 

initiala beslutet. Denna kan leda till att omhändertagandet upphör samt att rapporteringen till 

socialnämnden och körkortsregistret underlåts. I praktiken kan det dock ifrågasättas hur ingå-

ende denna prövning görs och hur ofta ett undanröjande av beslutet sker. Detta med hänsyn till 

den starka kåranda som finns inom Polisen och då det kan uppfattas som illojalt att underkänna 

en kollegas bedömning.58 Thunholm menar att lagstiftaren vid införandet av denna ordning kan 

ha haft en övertro till förmansprövningen som objektiv rättssäkerhetsgaranti.59 

 

3.2.2 Omprövning enligt förvaltningsrättsliga principer och lag 

En myndighet har bortsett från förmansprövningen alltid en generell möjlighet enligt allmänna 

förvaltningsrättsliga principer att ompröva beslut som saknar negativ rättskraft, vilket kan leda 

till att beslutet ändras eller upphör.60 Om en myndighet finner att ett beslut är uppenbart oriktigt 

föreligger dessutom en lagstadgad skyldighet enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223) [Cit. 

FL] att ompröva beslutet. Som förutsättning krävs att det kan ske snabbt och enkelt och utan att 

vara till nackdel för någon enskild part. Myndigheten kan då fatta ett nytt beslut som upphäver 

eller ändrar det tidigare beslutet. 

 

                                                 
58 Ekman, Från text till batong, 1999, s. 13 f. 
59 Thunholm, Lag om omhändertagande av berusade LOB, 2011, s. 90. 
60 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 127 f. 
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3.3 Överklagan 

3.3.1 FL:s tillämpningsområde 

FL gäller huvudsakligen vid förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. Med ärende 

avses i detta sammanhang myndigheternas beslutande verksamhet som utmynnar i ett utta-

lande.61 I 32 § FL fastslås dock att 8-30 §§ FL, det vill säga inbegripet överklagandeparagra-

ferna, inte är tillämpliga vid Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet. Det som avses 

med detta begrepp är brottsförebyggande verksamhet, övervaknings-, spanings- samt utred-

ningsverksamhet.62 Då LOB utgör en vårdlag där det primära syftet med ett omhändertagande 

inte är att förhindra brott är undantaget inte tillämpligt på åtgärder som utförs med stöd av LOB.  

 

3.3.2 Klagorätt och överklagbarhet 

Enligt 22 § FL kan ett beslut överklagas av den som det angår om beslutet har gått denne emot 

och beslutet är överklagbart. Överklagan ska enligt 23 § FL ha inkommit inom tre veckor från 

det att klaganden fick del av beslutet. Vad som i övrigt krävs för att ett beslut ska kunna över-

klagas har utarbetats genom praxis då FL saknar allmänna bestämmelser om detta. För det första 

krävs emellertid att det rör sig om ett beslut i FL:s mening, vilket innebär att det normalt måste 

vara ett slutligt beslut, skriftligt dokumenterat samt ha karaktären av ett uttalande som består 

vid tiden för prövningen. Detta till skillnad mot muntliga uttalanden eller myndigheters faktiska 

handlande, som till exempel en polismans trafikdirigering eller en lärares undervisning.63 Vi-

dare krävs att beslutet har överklagbarhet, vilket i paragrafen uttrycks med orden ”beslutet kan 

överklagas”. Med detta avses att beslutet är handlingsdirigerande vilket definieras som ett ut-

talande varigenom en myndighet vill påverka någons agerande.64 Benämningen av uttalandet 

har ingen betydelse utan vad som är avgörande är att det har verkningar av viss grad samt att 

den enskilde uppfattar det som bindande. Detta kan innebära att beslutet har positiv rättskraft, 

är verkställbart eller har faktiska verkningar, det vill säga en påvisbar effekt på någons rättsliga, 

personliga eller ekonomiska ställning.65 Även beslut som inte är bestående i tiden för pröv-

ningen men som medför positiv rättskraft kan alltså vara överklagbara. 

 

                                                 
61 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen – med kommentarer, 2010, s. 38 f. 
62 Prop. 1985/86:80, s. 82. 
63 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen – med kommentarer, 2010, s. 274. 
64 SOU 2010:29, s. 97. 
65 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar, 2013, s. 414. 
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3.3.3 Onyttiga besvär 

I ett desert mål, det vill säga ett mål i domstol där saken har förlorat sin aktualitet till exempel 

på grund av att tvistefrågan upphört, kan domstolen ändock välja att skilja målet ifrån sig med 

ett avgörande i sakfrågan som utmynnar i om överklagan vunnit bifall eller ej. Avgörande för 

om domstolen ska göra detta vid så kallade onyttiga besvär är om frågan ändå är av principiellt 

intresse eller har intresse utöver själva sakfrågan.66 Centralt är att prövningen har någon bety-

delse för framtiden. Detta kan handla om att vägleda myndigheten för kommande avgöranden, 

att avgöra frågan för framtida ansökningar eller att den enskilde har ett berättigat intresse på ett 

personlig plan av att få klarlagt om beslutet var korrekt eller ej.67 

 

3.3.4 Överklaganderegler för att tillgodose Europakonventionen 

FL är enligt 3 § 1 st. subsidiär och författning som innehåller avvikande bestämmelser före-

kommer i hög grad. Dessa bestämmelser kan bland annat handla om klagotid, talerätt eller in-

stansordningen som inte alltid föreskriver att domstol ska ingå. I specialförfattning finns även 

bestämmelser som anger om besluten är överklagbara. I några fall ges en uppräkning av vilka 

beslut som enligt författningen kan överklagas medan det i andra fall uppställs överklagande-

förbud. Denna reglering kan skapa viss tvekan om uppräkningen är uttömmande eller ej och 

vad som annars gäller för övriga beslut. Enligt 3 § 2 st. ska däremot överklagandeförbud bortses 

ifrån om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning enligt art. 6.1 EKMR. Andra 

stycket föreskriver alltså ett undantag från subsidiariteten i detta avseende.  

 

1998 tillkom 22 a § som fastslår att allmän förvaltningsdomstol utgör behörig domstol vid över-

klagande av beslut. Paragrafen är att se som ett reservstadgande där syftet är att anvisa en be-

hörig domstol i de fall europarätten fordrar en domstolsprövning och detta inte är förutsett i 

övrig lagstiftning.68 Bestämmelsen kan inte tolkas som en regel om en rätt att överklaga, utan 

endast som en forumregel.69 För det fall ett beslut är belagt med ett överklagandeförbud måste 

detta förbud alltid prövas mot 3 § 2 st. och 22 a § anger då forum. En grundläggande förutsätt-

                                                 
66 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar, 2013, s. 309. 
67 Von Essen, Bör ”onyttiga besvär” prövas?, FT 2009 s. 481. 
68 Prop. 1997/98:101, s. 109 f. 
69 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning, 2010, s. 162 

och Warnling-Nerep, Rättsmedel: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 158 f. 
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ning för en tillämpning av 22 a § är dock att beslutet anses överklagbart enligt de ovan re-

dogjorda principerna samt att det inte är möjligt att pröva beslutet i allmän domstol.70 I exem-

pelvis RÅ 2006 ref. 61 saknades lagbestämmelser om överklagande av det aktuella beslutet 

som då överklagades med stöd av 22 a § FL. Beslutet bedömdes dock inte vara överklagbart 

och någon möjlighet till en sakprövning förelåg därför inte. 

 

3.3.5 Domstolarnas behandling av LOB 

Vid en förfrågan till förvaltningsrätterna om det existerar någon dom eller något beslut avse-

ende LOB hos den aktuella domstolen svarar sju stycken av dem i korthet att det inte finns. Tre 

stycken svarar att de inte handlägger måltypen, varav två av dem menar att det sker i tingsrätten. 

En förvaltningsrätt svarar bestämt att LOB-beslut inte är överklagbara och att det därför inte 

existerar. Förvaltningsrätten i Stockholm svarar efter att ha gjort en viss rättsutredning att be-

slutet inte kan överprövas.71 

 

I allmän domstol har undertecknad funnit ett avgörande, som är från Malmö tingsrätt 2015, där 

en person överklagat ett flertal LOB-beslut.72 I beslutet menade domstolen att överklagandet 

skedde med hänvisning till 2 kap. 9 § 2 och 3 st. RF där allmän domstol utpekas som rätt forum 

vid prövning av frihetsberövanden i de fall inget annat är föreskrivet. Vidare menade tingsrätten 

att en analog tillämpning av RB:s regler för häktning skulle ske och att måltypen därmed var 

brottmål. Tingsrätten konstaterade därefter att dessa regler endast ger en rätt till överprövning 

så länge frihetsberövandet består och att klagande därför saknade klagointresse, varför talan 

avvisades. Tingsrätten behandlade även art. 13 EKMR om rätten till effektiva rättsmedel i för-

hållande till art. 5 EKMR och menade att artikeln innebar en rätt att få lagenligheten av ett 

frihetsberövande prövat även efter upphörandet. Domstolen menade dock att rätten var uppfylld 

i och med möjligheten att väcka skadeståndstalan. Tingsrättens beslut överklagades till Hovrät-

ten över Skåne och Blekinge som å sin sida menade att 2 kap. 9 § RF överhuvudtaget inte 

omfattar LOB då frihetsberövandet inte uppnår den varaktighet som krävs för paragrafens till-

lämpningsområde. Hovrätten instämde i övrigt i tingsrättens bedömning avseende art. 13 

EKMR i förhållande till art. 5 och avslog överklagandet. I beslutet skriver hovrätten: 

                                                 
70 Warnling-Nerep, Rättsmedel: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 159 och s. 109. 
71 E-postsvar från förvaltningsrätterna den 5 april 2017. 
72 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr Ö2365-15. 



 

25 

 

Den som anser sig ha blivit felaktigt omhändertagen enligt LOB kan, såsom tingsrätten angett, få lag-

ligheten av omhändertagandet prövad av domstol genom att bl.a. föra talan om ersättning för den på-

stådda frihetskränkningen med stöd av lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra 

tvångsåtgärder eller med stöd av skadeståndslagen (1972:207). De möjligheter som finns att i annan 

ordning än med stöd av 2 kap. 9 § RF få omhändertagandet prövat får enligt hovrättens mening anses 

uppfylla kravet på en rätt till en effektiv domstolsprövning av frihetsberövandet. 

 

3.4 Tillsyn genom JO och JK 

3.4.1 Allmänt om Justitieombudsmannen 

JO-ämbetet fungerar som riksdagens ombudsman och har till uppgift att utöva tillsyn över till-

lämpningen av författning i offentlig verksamhet, vilket framgår av 13 kap. 6 § RF. Hur tillsy-

nen ska bedrivas utvecklas i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän [Cit. 

JO-instruktionen] där det framgår att tillsynen sker efter prövning av klagomål från enskilda 

samt genom inspektioner och undersökningar. Tillsynen omfattar förutom lagenligheten även 

lämplighetsbedömningar. Enligt 3 § JO-instruktionen ska det särskilt tillses att tillsynsobjekten 

iakttar saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter efter-

levs i den offentliga verksamheten. Då tillsynen utövas vid sidan av ordinarie rättsmedel såsom 

omprövning och överklagan utgör ämbetet ett extraordinärt tillsynsorgan. Detta innebär att JO 

har en frihet att på egen hand avgöra vad som ska granskas men även att granskningen inte ska 

ersätta ordinarie prövning och att JO inte heller ska ingripa i rättsliga processers normala gång.73 

JO avskriver de ärenden som myndigheten själv finner lämpligt och till avskrivningspraxis hör 

sådant som kan komma under ordinarie domstolsprövning. 

 

JO:s tillsyn inleds normalt genom en anmälan från enskild men kan även initieras genom myn-

dighetens egna inspektion. De sanktioner som kan komma i fråga då JO finner att en åtgärd av 

en myndighet eller befattningshavare är lagstridig är åtal för brott såsom tjänstefel enligt 20 

kap. 1 § BrB, disciplinpåföljd enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning eller det som är 

mest förekommande att uttala kritik. JO har således ingen befogenhet att ändra ett lagstridigt 

eller olämpligt beslut och inte heller att besluta om skadestånd vid felaktig rättstillämpning. 

 

3.4.2 JO-granskning av LOB:s tillämpning 

JO har vid ett flertal tillfällen utövat tillsyn över Polisens tillämpning av LOB. Som grundläg-

gande utgångspunkt konstaterar JO att det är förenat med svårigheter att vid en granskning i 

                                                 
73 Axberger, JO – i riksdagens tjänst, 2014, s. 38. 
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efterhand avgöra om ett LOB-beslut var korrekt eller inte och att försiktighet därför måste iakt-

tas vid en sådan prövning.74 Dessutom noterar JO återkommande att dokumentationen är un-

dermålig vilket försvårar efterhandsgranskningen.75 Särskilt fokus vid granskningen har varit 

avseende arrestpersonalens kompetens kring förväxlingssjukdomar vilket har föranlett viss kri-

tik.76 I ett antal ärenden konstateras brister i förfarandet under tiden i polisarresten bland annat 

då läkarvård inte givits eller då tillsynen varit undermålig. Det finns även fall där den enskilde 

fotograferats samt ett ärende då anhöriga inte har underrättats om omhändertagandet, något som 

är i strid med 3 § häktesförordningen (2010:2011) som tillämpas analogt vid omhändertagan-

den.77 Vid ett tillfälle nekades en omhändertagen diabetiker tillgång till insulin.78 I några ären-

den riktas kritik mot Polisen eller den enskilda polismannen för att LOB-omhändertagandet 

saknat laglig grund.79 Det har bland annat förekommit att en person felaktigt omhändertagits på 

grund av blodsockerfall till följd av diabetes.80 I ett annat ärende menade JO att mycket tydde 

på att den omhändertagnes omogna uppträdande påverkade beslutet om att omhänderta.81 I ett 

ärende förekom kritik på grund av att omhändertagandet skett i någons bostad i strid med 1 § 2 

st. LOB.  

 

3.4.3 Allmänt om Justitiekanslern 

JK är ett extraordinärt tillsynsorgan som i likhet med JO utövar tillsyn över myndigheters för-

fattningsefterlevnad. Tillsynen bedrivs dock på uppdrag av regeringen samt är mer övergri-

pande än JO:s då den främst handlar om att upptäcka systematiska fel. Uppdraget tillkommer 

genom 12 kap. 1 § RF och befogenheten genom lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. 

I förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern [Cit. JK-instruktionen] förtyd-

ligas hur uppdraget utövas. Bland annat avgör JK på eget initiativ vilka anmälningar från en-

skilda som ska tas upp till prövning, något som är starkt begränsat på grund av bristande resur-

ser. Prövningen avser aldrig myndigheters eller domstolars bedömningar i sak.82 Utöver till-

synsverksamheten handhar JK frågor om skadeståndsanspråk som riktas mot staten och har 

möjlighet att på frivillig väg reglera detta. Berättigande till skadestånd kan ske genom bland 

annat skadeståndslagen (1972:207) [Cit. SkL] eller genom lagen (1998:714) om ersättning vid 

                                                 
74 Lagerud, JO om polis och åklagare, 2014, s. 295 samt JO Dnr 3902-2015, s. 6 och JO Dnr 7422-2015, s. 7. 
75 JO Dnr 1933-2004 och JO Dnr 2309-2009. 
76 Lagerud, JO om polis och åklagare, 2014, s. 302. 
77 JO Dnr 5802-2011, JO Dnr 2112-2010, JO Dnr 5244-2011, JO Dnr 2366-2007 och JO Dnr 2293-2012. 
78 JO Ämbetsberättelse 1979/80 s. 134. 
79 JO Dnr 3902-2015 och JO Dnr 7422-2015. 
80 JO Dnr 3340-2010. 
81 JO Ämbetsberättelse 2009/10 s. 64. 
82 JK, Alla anmälningar utreds inte, http://jk.se/anmalan/alla-anmalningar-utreds-inte/. 
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frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder [Cit. frihetsberövandelagen]. JK är även enligt 2 

§ JK-instruktionen statens ombud i domstolsprocesser, vilket främst rör skadeståndsanspråk. 

Dessutom är det myndighetens uppgift att representera staten inför ED vid en process om kränk-

ning av Europakonventionen.83 

 

3.4.4 JK-granskning av LOB:s tillämpning 

JK har granskat Polisens användning av LOB vid några tillfällen, bland annat som en del av en 

inspektion av Polisområde Nordöstra Skåne då omhändertagandebladen för LOB-beslut under 

2005 granskades.84 Av granskningen framkom i ett par ärenden vissa brister avseende identifi-

eringen av den omhändertagne. Det förekom även brister i den efterföljande rapporteringen till 

socialnämnden och körkortsregistret, där denna skett trots att identiteten inte varit helt fastställd 

eller där det inte framgått hur den hade gjorts. I en inspektion av Polismyndigheten i Norrbot-

tens län avseende bland annat LOB då omhändertagandeblad för 2003 och 2004 granskades 

framkom liknande kritik.85 

 

3.5 Skadeståndstalan mot staten 

3.5.1 Skadestånd enligt skadeståndslagen 

SkL har en allmängiltig karaktär och fungerar som en ramlagstiftning för att reglera framförallt 

utomobligatoriska skadestånd. Lagen tillämpas tillsammans med erkända skadeståndsrättsliga 

grundsatser och är tänkt att utvecklas genom rättspraxis.86 Dessa grundsatser utgörs bland annat 

av principen om adekvat kausalitet, det vill säga ett krav om att det ska föreligga ett förutsebart 

orsakssamband mellan handlingen och skadan för att ett skadeståndsanspråk ska uppstå. Vidare 

krävs normalt vållande av skadegöraren, som i skadeståndsrätten innebär uppsåt eller oaktsam-

het/vårdslöshet (culpa).87 Vid culpabedömningen är det avgörande huruvida skadegöraren upp-

trätt förnuftigt och hänsynsfullt. I beaktande tas då om det finns vägledande bestämmelser samt 

om skadegöraren uppträtt som yrkesman. Bevisbördan vid skadeståndstalan ligger på den ska-

delidande som normalt har att styrka förutsättningarna för skadestånd. 

 

I lagen finns även specialreglering som avser det allmännas skadeståndsrättsliga ansvar. Enligt 

3 kap. 2 § SkL ska staten ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats 

                                                 
83 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel, Statsrättens grunder, 2011, s. 248. 
84 JK Dnr 2016-05-28. 
85 JK Dnr 1096-04-28. 
86 SOU 2010:87, s. 65. 
87 SOU 2010:87, s. 70 f. 
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genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Ersättning för kränkning (tidigare be-

nämnt lidande) medges endast då vissa särskilda brott mot person, omnämnt i 2 kap. 3 §, har 

begåtts vid myndighetsutövningen. Med begreppet ”vid myndighetsutövning” avses beslut eller 

åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter. I detta ingår även faktiskt 

handlande som står i omedelbart samband med maktutövningen. Bedömningen av vad som in-

nefattas är densamma som i FL. Detta inkluderar faktiska tvångsåtgärder som utförs av offent-

liga funktionärer och som exempel i motiven nämns bland annat att Polisen griper någon.88  

 

Med personskada förstås fysiska och psykiska skador på människokroppen. Det som ersätts vid 

sådan skada är direkta ekonomiska skador såsom sjukvårdskostnader och inkomstförlust samt 

ideell skada, det vill säga sveda och värk samt lyte och men. Med sakskada menas fysiska ska-

dor på fast eller lös egendom samt förlust av egendom. För sådan skada utgår ersättning för 

värdeförlusten samt för andra kostnader till följd av skadan. Med ren förmögenhetsskada avses 

enligt 1 kap. 2 § SkL ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider 

person- eller sakskada. Som exempel kan nämnas minskade inkomster eller ekonomisk förlust 

till exempel då någon lurats att köpa ett värdelöst föremål.89 Normalt krävs brottslig handling 

för att ren förmögenhetsskada ska ersättas vilket dock inte är fallet när det är det allmänna som 

är skadegörare då det räcker med att skadan uppstått på grund av befattningshavares vållande.  

 

Culpabedömningen vid det allmännas ansvar är något annorlunda än annars. Detta då myndig-

heterna generellt har en betydande frihet att inom ramen för normerna besluta efter skön. Även 

om ett beslut ändras efter ett överklagande är det därför ovanligt att beslutsfattandet vid det 

grundläggande beslutet anses culpöst.90 Detta innebär dock inte att culpabedömningen är 

mindre restriktiv jämfört med vad som i allmänhet gäller. 

 

3.5.2 Skadestånd på grund av kränkning av Europakonventionen 

HD har i ett antal avgörande fastslagit att skadestånd kan grundas direkt på att en kränkning av 

rättighetskatalogen i Europakonventionen har skett. Detta kan alltså ske även om förutsättning-

arna för skadestånd enligt svensk lag inte är uppfyllda.91 I rättsfallet NJA 2005 s. 462 (Lund-

gren) medgav HD ideellt skadestånd på grund av att domstolsprövning inte tillhandahölls inom 

                                                 
88 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014, s. 414. 
89 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014, s. 98 f och 61. 
90 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014, s. 418. 
91 NJA 2007 s. 584. 
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skälig tid i strid med art. 6.1 EKMR. Skadeståndet för den ideella skadan utdömdes med stöd 

av art. 41 som stadgar en rätt till skälig gottgörelse. HD har sedan dess konstaterat att skade-

ståndsskyldighet kan baseras på samtliga artiklar i Europakonventionen.92 Om förpliktelsen till 

skadestånd inte uttryckligen framgår av Europakonventionen, vilket den gör i exempelvis art. 

5.5 om skadestånd på grund av konventionsstridiga frihetsberövanden, kan skadeståndet grun-

das på art. 13. Enligt artikeln skall var och en vars i konventionen angivna fri- och rättigheter 

kränkts ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet. Ett sådant effektivt 

rättsmedel kan alltså vara möjligheten till ersättning i form av skadestånd men kan även i vissa 

fall ske på andra sätt, till exempel genom gottgörelse på så sätt att konventionskränkningen 

konstateras.93 Regeringen har den 26 september 2017 lagt fram en proposition där det föreslås 

att detta lagfästs på så sätt att det i SkL införs en bestämmelse om möjligheten till skadestånd 

grundat på Europakonventionen.94 Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018. 

 

3.5.3 Ersättning enligt frihetsberövandelagen 

Utöver den allmänna skadeståndsskyldigheten enligt SkL som enligt 1 kap. 1 § är subsidiär 

finns det även annan författning som ålägger staten ersättningsskyldighet, däribland frihetsbe-

rövandelagen. Denna specialförfattning medger under vissa förutsättningar en rätt till ersättning 

vid frihetsberövanden. Enligt huvudregeln i 2 § är lagen tillämplig vid häktning och anhållande. 

Enligt 5 § kan likväl den som på annan grund har varit frihetsberövad till följd av myndighets-

utövning ha rätt till ersättning, det vill säga vid så kallade administrativa frihetsberövanden. För 

att detta ska bli fallet krävs emellertid att det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder. 

Det behöver dock inte ha begåtts något fel vid tillfället för när beslutet fattades utan är tillräck-

ligt att de omständigheter som framkommit i efterhand visar att beslutet inte borde ha fattats. 

Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och det är endast i fall där det framstår som helt klart att 

grunden för åtgärden var felaktig som ersättning utbetalas.95 Vidare är lagen endast tillämplig 

på sådant som bedöms som ett frihetsberövande, vilket enligt förarbeten hänförs till då någon 

är faktiskt hindrad att förflytta sig utanför ett rum eller annat starkt begränsat område.96 JK har 

bland annat beviljat ersättning då en bil stoppats och personerna belagts med handfängsel samt 

varit förhindrade att under 30 minuter bege sig därifrån.97 Bedömningen av vad som utgör ett 

                                                 
92 Schultz, Europakonventionen och skadestånd, JT 2012/13 s. 666. 
93 Khan v. The United Kingdom, p. 48-49. 
94 Prop. 2017/18:7. 
95 Lorentzon, Karnov – lagkommentar 5 § lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-

åtgärder. 
96 Prop. 1974:97, s. 62. 
97 JK Dnr 294-04-41. 
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frihetsberövande enligt frihetsberövandelagen torde därför vara mer omfattande än exempelvis 

enligt RF som utesluter korta frihetsberövanden. Ersättning enligt lagen lämnas för utgifter, 

förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet samt lidande. Personskada och sakskada 

ersätts om våldet som orsakat skadan utövats genom Polisens befogenhet i PL att använda våld 

då det är försvarligt eller för att bereda sig tillträde till visst ställe. För att ersättning ska utgå 

krävs dock att den skadelidande inte betett sig på ett sådant sätt att våldet varit påkallat. Vidare 

tillämpas inte lagen om den skadelidande uppsåtligen föranlett frihetsberövandet. Ersättnings-

ansvaret är strikt och förutsätter således inte något vållande. Bevisbördan ligger i likhet med 

SkL på den enskilde som ska visa att samtliga förutsättningar för ersättning är uppfyllda. Er-

sättningsanspråk enligt frihetsberövandelagen handläggs för statens räkning av JK som på fri-

villig väg kan reglera ett ersättningsanspråk. JK:s beslut i frågan är, i vart fall enligt 15 § för-

ordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, inte överklagbart. 

Den som är missnöjd med beslutet kan föra en skadeståndstalan mot staten och kan då åberopa 

frihetsberövandelagen som grund.  

 

3.5.4 JK-beslut om ersättning eller skadestånd 

I ett antal ansökningar har JK prövat frågan om ersättning enligt frihetsberövandelagen eller 

skadestånd enligt SkL med anledning av ett LOB-omhändertagande. I åtta av tio ärenden som 

undertecknad har tagit del av har JK beslutat att avslå begäran med hänvisning till att det av 

utredningen inte har stått klart att LOB-beslutet vilat på felaktiga grunder.98 I ett ärende bevil-

jades den enskilde 1000 kronor i ersättning för lidande.99 I det aktuella ärendet hade personen 

gripits i sin bostad vilket under färden i polisbil övergått till ett LOB-omhändertagande. Detta 

menade JK var otillåtet eftersom det kan anses utgöra ett kringgående av 1 § LOB om att om-

händertagande inte får ske om den enskilde anträffas där någon har sin bostad. Även i ett tidi-

gare ärende har JK gjort en liknande bedömning där den enskilde ersattes med totalt 1300 kro-

nor för lidande samt utgift för taxiresa.100 I båda fallen beviljades ersättning enligt frihetsberö-

vandelagen. 

 

Enligt uppgift från JK har det inte förekommit någon domstolsprocess om ersättning eller ska-

destånd med anledning av ett LOB-omhändertagande.101  

                                                 
98 Se t.ex. JK Dnr 3710-16-40, JK Dnr 3334-15-30, JK Dnr 1592-14-40. 
99 JK Dnr 7613-13-40. 
100 JK Dnr 7656-13-40. 
101 E-postsvar från JK den 12 april 2017. 
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4. EUROPAKONVENTIONEN 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för grundläggande fakta om Europakonventionens tillkomst, tillämp-

ning och ställning i svensk rätt. I kapitlet beskrivs art. 13 och art. 35 EKMR som berör till-

gången till och uttömmandet av effektiva rättsmedel. Vidare beskrivs art. 5 om frihetsberövan-

den samt dess relevans till LOB. Därefter redogörs för art. 6 om rätten till domstolsprövning. 

Avslutningsvis behandlas om ett LOB-beslut kan prövas i allmän domstol genom bland annat 

skadeståndstalan. 

 

4.2 Allmänt om Europakonventionen 

4.2.1 Grundläggande 

Europakonventionen trädde i kraft 1953 då den ratificerats av tio stater, däribland Sverige. Kon-

ventionen består av 59 artiklar och har i nuläget kompletterats med 16 tilläggsprotokoll.102 För 

att en stat ska kunna ratificera konventionen krävs att staten är medlem i Europarådet. Samtliga 

47 nuvarande medlemsstater har ratificerat konventionen men däremot inte samtliga tilläggs-

protokoll.103 Rättigheterna tillförsäkras varje person som befinner sig under medlemsstatens 

jurisdiktion. Konventionens efterlevnad kontrolleras av ED som består av en domare från varje 

medlemsstat. Sammansättningen vid målen beror på utfallet av avgörandet samt målets beskaf-

fenhet. Den varierar mellan ensamdomare, tremanskommitté och kammare med sju (Chamber) 

eller sjutton domare (Grand Chamber).104 Måltypen i domstolen är antingen mellanstatliga mål 

som enligt art. 33 anhängiggörs genom anmälan från en annan konventionsstat eller enskilt 

klagomål mål enligt art. 34. 

 

Talerätt vid enskilt klagomål tillkommer enligt huvudregeln den som påstår sig vara ett offer 

för en kränkning av konventionen men kan även tillkomma den som indirekt berörs av ett be-

slut. Detta kan inbegripa en drabbad anhörig eller en förening som företräder sina medlem-

mar.105 Även om klaganden vid tillfället för klagan inte varit utsatt för en kränkning av kon-

ventionen finns det en möjlighet att den aktuella lagen som eventuellt skulle kunna strida mot 

konventionen kan komma att prövas. Detta gäller exempelvis om en tillämpning av lagen skulle 

                                                 
102 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 17 f. 
103 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 20 f. 
104 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 21 f. 
105 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 24. 
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medföra konsekvenser som är oåterkalleliga. Den som inte längre är ett offer för en konvent-

ionskränkning, till exempel genom att det kränkande beslutet upphävts eller genom att gottgö-

relse har skett, förlorar i normalfallet talerätten.106 

 

4.2.2 Konventionens ställning i svensk rätt 

Sverige ratificerade Europakonventionen 1953. Undertecknandet innebar inte att konventionen 

blev direkt tillämplig av domstolarna men däremot att de ålades att göra en konventionskonform 

tolkning av svensk lag. Först 1995 inkorporerades konventionen genom lagen (1994:1219) om 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna [Cit. inkorporeringslagen] och fick då status som lag.107 Samtidigt infördes en 

bestämmelse i RF, numera 2 kap. 19 § RF, om att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i 

strid med Europakonventionen. Skulle en sådan författning ändå stiftas kan den åsidosättas av 

domstolar och myndigheter genom lagprövning enligt 11 kap. 14 § RF respektive 12 kap. 10 § 

RF. Inkorporeringen innebar att konventionen kunde tillämpas direkt av svenska domstolar. I 

och med dess status som lag och inte grundlag uppkom dock frågan huruvida de ordinarie lag-

tolkningsprinciperna lex posterior och lex specialis skulle tillämpas. Prejudikatinstanserna sy-

nes emellertid ha frångått dessa och istället givit konventionen en högre rättslig status vilket i 

praktiken innebär en företrädesrätt.108 Detta har även fått visst stöd i förarbeten där exempelvis 

art. 6 EKMR benämns som den överordnande bestämmelsen på området om rätten till dom-

stolsprövning.109 I till exempel rättsfallet RÅ 2001 ref. 56 (Påkört vilt) tillämpade HFD art. 6.1 

EKMR trots att det i den för frågan aktuella speciallagen fanns ett överklagandeförbud. 

 

4.2.3 Skäl för avvisning av talan 

Vid ett inkommande klagomål prövar domstolen om målet ska tas upp till sakprövning eller 

avvisas, det vill säga förklaras ”inadmissible”. En talan avvisas om anhängiggörandet sker se-

nare än sex månader från det slutgiltiga inhemska avgörandet. En talan som inkommer från en 

enskild klagande ska även avvisas om den är uppenbart ogrundad. Detsamma gäller om dom-

stolen redan prövat frågan avseende samma innehåll och samma parter. Enligt fjortonde till-

läggsprotokollet krävs också att klaganden har lidit avsevärt men av konventionsbrottet för att 

frågan ska tas upp till prövning. En avskrivning av ett mål kan enligt art. 39 ske om parterna 

                                                 
106 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 26. 
107 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 42. 
108 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 2014, s. 171. (Se även u. 4, 2010, s. 228 f.) 
109 Prop. 2009/10:80, s. 159. 
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uppnår en förlikning. Enligt art 35.1 måste dessutom alla effektiva inhemska rättsmedel vara 

uttömda innan ED är behörig att pröva frågan, vilket redogörs för nedan. 

 

4.2.4 Prövningen och konsekvenser 

Den sakprövning som görs i ED är en prövning om konventionsstaten har kränkt konventionen 

eller ej. En kränkning kan handla om att staten inte uppfyllt en negativ skyldighet att inte utföra 

en viss handling eller en positiv skyldighet att tillse att skyddet för rättigheterna existerar i 

förhållande till andra enskilda.110 ED:s prövning utgör därför inte en överprövning av frågan 

som varit föremål för prövning i sak av de nationella organen och domen eller beslutet kan inte 

heller ändras. ED kan därför inte ses som en överinstans till de nationella domstolarna eller 

myndigheterna. ED:s avgörande leder till ett konstaterande av om Europakonventionen har 

överträtts eller ej. Om så är fallet kan domstolen enligt art. 41 tillerkänna den enskilde skälig 

gottgörelse, vilket kan innebära ersättning för ekonomisk och ideell skada samt ersättning för 

processkostnader. Om kränkningen varit av formell art eller av mindre betydelse kan emellertid 

konstaterandet av kränkningen utgöra tillräcklig gottgörelse. Avgörandet kan även utmynna i 

ett åläggande för konventionsstaten att vidta åtgärder för att motverka upprepade brott mot kon-

ventionen.111 Domen kan även innehålla anvisningar om åtgärder som staten ska vidta i det 

enskilda fallet exempelvis att omgående frige klaganden om denne är frihetsberövad.112 Några 

verkställighetsåtgärder för att tillse att domarna efterlevs existerar inte. Däremot kan Europarå-

dets ministerkommitté hänskjuta frågan till ED som prövar om staten brutit mot förpliktelsen i 

art. 46 om en skyldighet till verkställelse. 

 

4.2.5 Tolkningsprinciper 

Europakonventionen ska tolkas dynamiskt vilket innebär att den ska ses i ljuset av samhällsut-

vecklingen och förändringar i rättsuppfattningen. En tolkning av en viss bestämmelse vid en 

tidpunkt behöver således inte vara densamma vid en senare tidpunkt. Vidare har ED i sin rätts-

praxis utvecklat vissa grundläggande tolkningsprinciper. Då Europakonventionen utgör en mi-

nimistandard som är tillämplig för alla konventionsstater ska begreppen i konventionen tolkas 

autonomt, det vill säga oberoende av begreppets innebörd i den nationella rätten.113 En annan 

                                                 
110 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 58. 
111 Greens and M.T. v. The United Kingdom, p. 108.6. 
112 Assanidze v. Georgia, p. 208. 
113 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 55 f. 
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grundläggande princip vid tolkningen av konventionen är proportionalitetsprincipen som inne-

bär att vissa åtgärder är godtagbara endast om de står i proportion till det intresse de avser att 

skydda.114 Vad det gäller prövningen i rena bedömningsfrågor som exempelvis bevisvärdering 

eller frågor om allmän moral lämnar ED de nationella organen visst utrymme för en diskretionär 

prövningsrätt, en så kallad ”margin of appreciation”. Med detta menas att de nationella orga-

nens ställningstagande godtas i sådana frågor om det inte föreligger särskilda skäl mot att göra 

det.115 

 

4.3 Artikel 13 och 35 

4.3.1 Grundläggande 

Överträdelser av konventionen ska i första hand beivras inom konventionsstaten. Denna subsi-

diaritetsprincip har kommit till uttryck i femtonde tilläggsprotokollet. I art. 13 utvecklas prin-

cipen genom att den vars rättigheter kränkts ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför en nat-

ionell myndighet. Av art. 35.1 framgår att alla sådana inhemska rättsmedel måste ha uttömts 

innan ED kan ta upp frågan till prövning. Extraordinära rättsmedel såsom resning och återstäl-

lande av försutten tid behöver normalt inte nyttjas. I ett mål om dubbelbestraffning vid skatte-

tillägg har ED dock gjort ett avsteg från detta och menat att ansökan om resning ska genomföras 

före en prövning i ED kan ske.116 Om det står helt klart enligt rättspraxis att ett rättsmedel inte 

skulle leda till framgång behöver det inte heller nyttjas.117 Klagomål till JO eller JK är sådana 

rättsmedel som vanligtvis inte heller behöver uttömmas. 

 

En kränkning av art. 13 förutsätter inte att någon annan rättighet också kränkts. Det räcker 

således med att den som påstår sig vara ett offer för konventionen inte har tillgång till ett effek-

tivt rättsmedel för att det ska kunna utgöra brott mot art. 13, så länge påståendet inte är uppen-

bart ogrundat. Att rättsmedlet måste vara effektivt innebär att om det består av möjligheten till 

skadestånd för konventionskränkningen måste prövningen vara vidsträckt och även inkludera 

de föreliggande omständigheterna.118 Vad det gäller art. 13 i förhållande till rätten till domstols-

prövning i art. 6.1 har dock den senare företräde i egenskap lex specialis. En prövning görs 

                                                 
114 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 57 f. 
115 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 56 f. 
116 Henriksson v. Sweden, p. 46. 
117 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 30. 
118 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 538 ff. 
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alltså enbart om det finns en rätt till domstolsprövning enligt art. 6.1 och om denna har respek-

terats eller ej. Någon ytterligare prövning enligt art. 13 behöver då inte göras.119 

 

4.3.2 Är skadeståndstalan ett effektivt inhemskt rättsmedel? 

Frågan om en skadeståndstalan är ett sådant rättsmedel som måste uttömmas antingen genom 

JK eller i domstol har tidigare varit något oklar.120 När fallet Mendel mot Sverige avgjordes 

2009 menade ED att det vid tiden för Mendels överklagan saknades indikationer på att skade-

ståndstalan var ett effektivt rättsmedel. Samma slutsats drogs i fallet Eriksson mot Sverige som 

avgjordes 2012. Därefter har det kommit ett antal HD-fall som utvecklar principerna för skade-

ståndsskyldighet grundat direkt på Europakonventionen.121 Dessa principer innebär att en ska-

deståndsskyldighet kan grundas på en kränkning av samtliga artiklar i konventionen. I fallet 

Eskilsson mot Sverige konstaterade därför ED att det vid tiden för Eskilssons överklagan fanns 

praxis som utvisade att skadeståndstalan var ett effektivt rättsmedel.  

 

Det torde därför numera stå klart att Sverige uppfyller art. 13 om att tillhandahålla en rätt till 

effektiva rättsmedel och att en skadeståndstalan måste uttömmas enligt art. 35.1 innan ED är 

behörig att pröva frågan.122 Eventuellt kan det dock räcka med en ansökan till JK om skadestånd 

om frågan avser en av de uttryckligen skadeståndsgrundande rättigheterna i konventionen. 

 

4.4 Artikel 5 

Enligt art. 5 får ingen frihetsberövas utan stöd i lag. Dessutom måste den lag som ligger till 

grund för ett frihetsberövande grundas på den i artikeln uttömmande listan av giltiga skäl. Lagen 

måste därutöver uppnå viss kvalitet avseende tydlighet och motverkande av godtycke. Enligt 

art. 5.2 ska den som frihetsberövas i enlighet med artikeln även ha en rätt att utan dröjsmål 

underrättas om skälen till det. I art 5.1.a-f räknas skälen för ett lagligen grundat frihetsberö-

vande upp varav art. 5.1.e utgörs av att personen är ”alkoholmissbrukare eller missbrukare av 

droger”. Begreppet avser dock inte bara den som är sjukligt beroende av alkohol utan även den 

som är tillfälligt påverkad och uppträder störande eller utgör en fara.123  

 

                                                 
119 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 544. 
120 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 33. 
121 NJA 2007 s. 584 och NJA 2009 s. 463. 
122 Prop. 2017/18:7, s. 15. 
123 Witold Litwa v. Poland, p. 60-61. 
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Vid bedömningen av vad som utgör ett frihetsberövande enligt artikeln ska hänsyn tas till åt-

gärdens typ, varaktighet, effekt och tillvägagångssätt. En åtgärd som inte bedöms som ett fri-

hetsberövande kan istället handla om en begränsning av rörelsefriheten i art. 2 i fjärde tilläggs-

protokollet, som dock inte medger någon specifik rätt till domstolsprövning. I ett fall bedömdes 

dock ett så kortvarigt inspärrande som en timme i en cell som ett frihetsberövande i art. 5:s 

mening.124 Ett frihetsberövande som på något sätt har skett i strid med artikeln ger enligt art. 

5.5 en uttrycklig rätt till skadestånd. Till skillnad mot skälig gottgörelse i art. 41 ger denna 

bestämmelse en rätt till ersättning även om felet har rättats till.125 

 

Enligt art. 5.4 har den som är frihetsberövad i enlighet med artikeln men på annan grund än ett 

gripande en rätt att snabbt få lagligheten av frihetsberövandet prövat av domstol med frigivande 

som följd för det fall det befinns vara i strid med lag. Om frihetsberövandet är så kortvarigt att 

en domstol, trots att den uppfyller konventionens krav på skyndsamhet, ändå inte hinner pröva 

frihetsberövandet innan det har upphört förfaller i praktiken rättigheten.126 Det följer av syftet 

med artikeln att rättigheten upphör efter att frigivning har skett. Artikeln kan då bara åberopas 

om prövningen inte skett tillräckligt snabbt eller om möjligheten till domstolsprövning helt sak-

nats.127 Vad som avgör skyndsamhetskravet är beroende av omständigheterna i det enskilda 

fallet men är i vart fall inte lika skyndsamt som begreppet ”utan dröjsmål”.128 I ett fall frigavs 

klaganden 44 timmar efter arresteringen vilket bedömdes som tillräckligt snabbt och därför inte 

utgjorde någon kränkning av art. 5.4.129  

 

LOB-omhändertaganden torde därför omfattas av artikelns bedömning av vad som utgör ett 

frihetsberövande men också vara ett tillåtet sådant i enlighet med de giltiga skälen. Däremot 

omfattas inte LOB av artikelns krav på domstolsprövning då dessa frihetsberövanden är för 

kortvariga för att en sådan ska kunna komma till stånd innan frihetsberövandet har upphört. 

 

                                                 
124 Novotka v. Slovakia. 
125 Van Dijk & van Hoof, Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 1998, s. 389. 
126 X and Y v. Sweden. 
127 Van Dijk & van Hoof, Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 1998, s. 381. 
128 E. v. Norway, p. 64. 
129 Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom, p. 45. 
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4.5 Artikel 6 

4.5.1 Grundläggande 

Enligt art. 6.1 är var och en vid prövningen av dennes civila rättigheter och skyldigheter berät-

tigad till en rättvis förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol 

som är upprättad enligt lag. Trots att artikeln alltså inte uttryckligen anger en rätt till domstols-

prövning anses detta innefattas vid en tolkning enligt erkända grundläggande rättsprinciper.130 

Rättigheten är enligt proportionalitetsprincipen inte absolut och kan vara föremål för legitima 

begränsningar i lag eller de facto om begränsningen står i proportion avseende de medel som 

används och det syfte som avses att uppnås.131 Vidare är det viktigt att notera att bestämmelsens 

syfte är processuellt då den inte avser att skapa nya rättigheter, utan endast att garantera rätten 

till prövning av redan existerande rättigheter.  

 

Enligt artikeln inbegrips även ett krav på att domstolens behörighet ska vara tillräckligt omfat-

tande. Med detta menas att domstolen ska kunna göra en fullständig prövning som också om-

fattar de faktiska omständigheterna och de skönsmässiga bedömningarna för beslutsfattandet. 

Prövningen får således inte vara begränsad till att endast omfatta författningsenligheten.132 

 

4.5.2 Reell och seriös tvist grundad på nationell rättighet 

Vilka områden artikeln omfattar har framförallt utvecklats genom ED:s praxis. Som grundläg-

gande krav på sakfrågan ställs att det handlar om en reell och seriös tvist som har sin utgångs-

punkt i en på nationell rätt grundad civil rättighet.133 ED har i ett mål bedömt att det inte före-

legat någon nationell civil rättighet då det inte existerade en möjlighet att föra talan mot en 

arbetsgivare på grund av anhörigs dödsfall. Att inte medge någon domstolsprövning utgjorde 

därför inte en kränkning av art. 6.1.134 I ett annat fall konstaterade ED att det inte förelåg någon 

reell tvist då det klart framgick av lagen att rättigheten, serveringstillstånd, skulle upphöra i det 

aktuella fallet.135 Trots detta krävs det relativt lite för att ED ska anse att det föreligger en reell 

och seriös tvist då det finns en viss presumtion om att som är fallet tills motsatsen är klart visad. 

Även i situationer där det finns rättspraxis som gör att rättsläget i den aktuella frågan är klarlagt 

                                                 
130 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 181. 
131 Mendel v. Sweden, p. 74. 
132 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 204 f. 
133 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 161 f. 
134 Pereira Henriques v. Luxembourg. 
135 Kervoëlen v. France. 
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kan det vara fråga om en reell och seriös tvist.136 Huruvida ersättning för felaktiga frihetsberö-

vande utgör en reell tvist beror på om det finns en rättighet enligt nationell rätt att erhålla sådan 

ersättning.137 

 

4.5.3 Civila rättigheter och skyldigheter 

Förutom att det ska röra sig om rättighet, till skillnad från en förmån som beviljas på rent sköns-

mässiga grunder, krävs att det handlar om det som enligt ED:s bedömning utgör civila rättig-

heter och skyldigheter. Hänsyn ska vid bedömningen tas till frågans materiella innehåll och 

effekter, inte till frågans rättsliga klassificering.138 Domstolen har bland annat uttryckt att det 

avser förfaranden där utgången är avgörande för rättigheter och skyldigheter av privat natur. I 

avgöranden har domstolen fastställt att civilrättsliga tvister om ekonomiska eller immaterial-

rättsliga anspråk samt familjerättsliga tvister och offentligrättsliga frågor om egendom faller in 

under begreppet.139 Även en rad andra offentligrättsliga frågor rörande till exempel läkarlegiti-

mation, tillstånd till apoteksverksamhet, trafiktillstånd och alkoholtillstånd har ansetts utgöra 

civila rättigheter. Likaså har skadeståndsanspråk mot offentligrättsliga organ, exempelvis på 

grund av frihetsberövande, ansetts falla in under bestämmelsen.140 I ett antal avgöranden har 

bedömningen handlat om inslaget av offentligrättsliga eller privaträttsliga aspekter och för det 

fall det senare övervägt har det ansetts utgöra en civil rättighet.141 ED har även fastslagit att 

rätten till frihet utgör en civil rättighet.142 

 

Utanför begreppet har ED bedömt att skatteprocessen faller då den hänförs till vad som be-

nämns som ”den hårda kärnan i statlig maktutövning”. Även politiska rättigheter i form av 

rätten att rösta, kandidera i val och upplösning av ett politiskt parti har bedömts som något annat 

än civila rättigheter. Därutöver har utlänningsrättsliga frågor ansetts falla utanför begreppet.143 

Även subjektiva omdömen om kunskaper eller arbetsinsatser, exempelvis betyg, har inte ansetts 

aktualisera artikeln då detta uteslutande handlar om att värdera kunskaper.144  

 

                                                 
136 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 163. 
137 Masson and Van Zon v. The Netherlands, p. 48-49. 
138 Van Dijk et al., Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 2006, s. 516. 
139 Se t.ex. Bodén v. Sweden, p. 29. 
140 Baraona v. Portugal, p. 42-44. 
141 Se t.ex. Feldbrugge v. The Netherlands och Schouten and Meldrum v. The Netherlands. 
142 Aerts v. Belgium, p. 59. 
143 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2015, s. 171. 
144 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning, 2010, s. 81. 
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4.5.4 Tillämpning i svenska domstolar 

Även svenska domstolar har i ett antal fall direkt tillämpat artikeln och därigenom medgivit en 

rätt till domstolsprövning eller tillämpat de processuella kraven som artikeln stadgar. Frågorna 

där artikeln har ansetts vara gällande har bland annat rört regeringens beslut i anställningsä-

rende, ansökan om att på egen fastighet få ta hand om skadat vilt, rätten till statligt stöd till 

trossamfund samt rätten till villkorlig frigivning.145 I flera fall har svenska domstolar med hän-

visning till art. 6 medgivit en rätt till domstolsprövning i direkt strid med ett överklagandeför-

bud. Detta har bland annat avsett jordbruksstöd samt tillstånd till överlåtelse av tomträtter.146 

 

4.5.5 Omfattar art. 6 LOB? 

Att en tvist om ett LOB-beslut får anses vara en reell och seriös tvist torde inte innebära några 

svårigheter att avgöra och får anses kunna fastslås. Däremot huruvida det utgör en på nationell 

rätt grundad civil rättighet är betydligt mer vanskligt att kunna ge något klart besked om. Av 

ED:s praxis är det möjligt att fastställa vilka specifika frågor som omfattas och vilka specifika 

frågor som inte omfattas.147 Däremot är det betydligt svårare att utifrån denna kunna dra några 

slutsatser för områden som ED inte har prövat. Trots all den praxis som finns på området saknar 

begreppet fortfarande klarhet och säkerhet om vad som inkluderas. Detta eftersom det inte finns 

någon generellt fastslagen definition.148 Det får därför anses inte helt kunna bestämmas om art. 

6 EKMR blir tillämplig på ett LOB-beslut. 

 

4.6 Prövning i allmän domstol istället för allmän förvaltningsdomstol 

4.6.1 Bristande förutsättning för tillämpning av 22 a § FL 

För att forumregeln 22 a § FL ska bli aktuell förutsätts dels att frågan omfattas av art. 6.1 

EKMR, dels att en talan i allmän domstol inte kan föras.149 Detta eftersom om en prövning i 

allmän domstol är möjlig, antingen genom en fullgörelse- eller fastställelsetalan; eller genom 

en skadeståndstalan, kan rättigheten anses vara tillgodosedd.  

 

                                                 
145 RÅ 2006 ref. 65, RÅ 2001 ref. 56, HFD 2011 ref. 10 och HFD 2011 ref. 22. 
146 NJA 1994 s. 657 och RÅ 2004 ref. 99. 
147 Se t.ex. Ehrenkrona, Europeiska konventionen. En kommentar, 2016, s. 74-78. 
148 Van Dijk et al., Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 2006, s. 538. 
149 Warnling-Nerep, Rättsmedel: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 109, 159 och s. 168.  
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4.6.2 Fullgörelse- eller fastställelsetalan 

Utöver möjligheten att föra talan i allmän förvaltningsdomstol finns vissa möjligheter till pröv-

ning av förvaltningsbeslut i allmän domstol. Kompetensfördelningen mellan domstolsordning-

arna kan dock vara något oklar. De allmänna förvaltningsdomstolarnas kompetens förutsätter 

uttryckligt författningsstöd medan de allmänna domstolarnas kompetens tillkommer genom RB 

så länge de uttryckligen inte har undantagits.150 I 10 kap. 17 § RB föreskrivs att allmän domstol 

inte får pröva en tvist som ska tas upp av särskild domstol, inkluderat allmän förvaltningsdom-

stol, då denna är ensam behörig att pröva tvisten. Vad som kan fastställas är emellertid att all-

män domstol aldrig får träda in istället för allmän förvaltningsdomstols beslutsfattande och kan 

inte utan stöd i lag upphäva eller ogiltigförklara en förvaltningsmyndighets beslut. Frågan som 

prövas är istället en tvist mellan den enskilde och det allmänna.151 I Stallknecht-fallet uppstod 

en negativ kompetenskonflikt då ingen domstol ansågs sig behörig trots att frågan bedömdes 

avse civila rättigheter och skyldigheter. HD hänvisade till allmän förvaltningsdomstol samtidigt 

som HFD inte ansåg sig kunde pröva frågan.152 En sådan negativ kompetenskonflikt utgör dock 

i sig en kränkning av art. 6.1 då resultatet blir att rätten till domstolsprövning uteblir. Även i 

Fimgro-fallet menade HFD att de inte var behöriga att pröva frågan eftersom allmän domstol 

hade möjlighet att pröva frågan. HD menade å sin sida att de inte kunde pröva frågan när den 

redan var anhängiggjord i allmän förvaltningsdomstol.153 Även en allt för komplicerad och 

långdragen process, där det är oklart vilken domstolsordning som innehar kompetens att pröva 

frågan, kan anses vara i strid med art. 6.1 om kravet på rättegång inom skälig tid. I fallet Mendel 

mot Sverige ansågs detta vara fallet trots att en tillgång till domstolsprövning bedömdes före-

ligga.154 I fallet konstaterades att det fanns en möjlighet att överklaga genom 22 a § FL, trots 

ett överklagandeförbud i specialförfattning, men att informationen om detta varit bristfällig.  

 

Då det inte finns någon reglering om att LOB-beslut överklagas i allmän domstol är det inte 

sannolikt att allmän domstol skulle anse sig behörig att pröva en sådan talan eftersom beslutet 

har karaktären av att prövas i allmän förvaltningsdomstol. Detta stämmer även överens med hur 

Hovrätten över Skåne och Blekinge hanterat ett överklagande, då endast skadeståndsskyldig-

heten prövades men inte beslutet.155 

                                                 
150 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning, 2010, s. 194. 
151 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning, 2010, s. 185. 
152 NJA 1994 s. 657/RÅ 1995 ref. 58. 
153 NJA 2001 s. 22/RÅ 2005 ref. 29. 
154 Mendel v. Sweden, p. 75-81. 
155 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr Ö2365-15. 
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4.6.3 Skadeståndstalan 

Den som är missnöjd med ett LOB-beslut har möjlighet att begära skadestånd hos JK eller att i 

allmän domstol föra en skadeståndstalan grundad på SkL eller frihetsberövandelagen. Frågan 

är således om denna möjlighet gör att 22 a § FL inte blir tillämplig och att allmän förvaltnings-

domstol därför inte har kompetens att pröva frågan. ED har bland annat funnit att det inte stred 

mot art. 6 med ett krav om att en skadeståndstalan mot staten skulle föregås av ett försök att nå 

en frivillig uppgörelse genom hänvändelse till behörig myndighet, vilket i Sveriges fall skulle 

innebära JK.156 I ett annat fall har ED funnit att en skadeståndstalan inte utgjorde ett tillräckligt 

rättsmedel enligt art. 6 för den som vill ha prövat ett indraget alkoholtillstånd.157 

 

4.6.4 Är 22 a § FL tillämplig? 

I HFD 2012 ref. 29 har domstolen konstaterat att den inte var behörig att pröva frågan om en 

tjänstekoncession trots att unionsrätten medgav en rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol. 

Detta med hänvisning till att denna rätt kunde tillgodoses genom skadeståndstalan i allmän 

domstol. I rättsfallet konstaterade domstolen att frågan är av privaträttslig karaktär, vilket emel-

lertid kan ha inverkat på den bedömningen. I HFD 2016 ref. 62 angående lönegarantimedel 

kom domstolen dock till motsatt slutsats då HFD menade att en fullgod prövning inte skulle 

kunna ske i allmän domstol. Målet skulle därför prövas i allmän förvaltningsdomstol med stöd 

av 22 a § FL. Det kan därför konstateras att HFD:s praxis i frågan pekar åt olika håll och att det 

är svårt utifrån denna dra några klara slutsatser kring HFD:s behörighet.  

 

Huruvida möjligheten att föra en skadeståndstalan om frihetsberövande hindrar möjligheten att 

föra en talan om ett LOB-beslut i allmän förvaltningsdomstol får därför anses vara oklar. Där-

emot antyder förvaltningsrätternas svar på frågan att de inte anser sig behöriga och därmed 

skulle avvisa en talan om ett LOB-beslut.158  

                                                 
156 Momčilović v. Croatia, p. 44-45. 
157 Tre Traktörer AB v. Sweden, p. 49. 
158 E-postsvar från förvaltningsrätterna den 5 april 2017. 
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5. AVSLUTANDE KOMMENTAR 

5.1 Inledning 

I detta kapitel görs en sammanfattning av vilka slutsatser som kan konstateras avseende de 

berörda områdena i uppsatsen. Därefter redogörs för en analys av vilka konsekvenser som kan 

kopplas till dessa som helhet. 

 

5.2 Slutsatser 

5.2.1 LOB-beslut och dess verkningar 

Ett LOB-beslut medför inte några direkta rättsverkningar men har däremot positiv rättskraft. 

Ett enskilt LOB-beslut kan leda till att tillstånd att inneha vapen inte ges medan det normalt 

krävs ett flertal beslut för att återkallelse ska ske. Detsamma gäller för återkallelse av körkorts-

tillstånd samt för ordningsvaktsförordnande. Ett LOB-beslut medför vanligtvis även en under-

rättelse till socialnämnden samt beaktas vid säkerhetsklassutredningar och berörs dessutom i 

LVU- och familjemål. Enligt min uppfattning har beslutet däremot ingen betydelse vid straff-

värdebedömningen i brottmål. 

 

5.2.2 Rättsmedel 

LOB innehåller inte någon bestämmelse om överklagande. Inte heller 2 kap. 9 § RF är tillämplig 

på LOB-omhändertaganden då frihetsberövandet anses vara så kortvarigt att en domstolspröv-

ning inte hinner komma till stånd innan det har upphört. Som rättssäkerhetsgaranti sker däremot 

en förmansprövning samt möjligheten till omprövning enligt allmänna förvaltningsrättsliga 

principer och enligt 27 § FL. Dessa institut innebär att myndigheten själv kan upphäva beslutet 

men utgör däremot inte en oberoende prövning. Vad det gäller överklagande kan det fastslås 

att FL är tillämplig på LOB-beslut samt att undantagsregeln i 32 § FL inte aktualiseras. 

 

JO har vid ett flertal tillfällen riktat kritik mot tillämpningen av LOB men har inte någon möj-

lighet att varken upphäva beslutet eller att besluta om skadestånd till den enskilde. JK har där-

emot en möjlighet att utge skadestånd eller ersättning som kan grundas antingen på SkL eller 

frihetsberövandelagen. JK har i minst två ärenden beviljat ersättning på grund av felaktiga 

LOB-omhändertaganden med frihetsberövandelagen som grund. Den enskilde har även möj-

lighet att föra en skadeståndstalan i allmän domstol grundat på dessa lagar. 
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5.2.3 LOB och Europakonventionen 

Sverige har genom tillträdet till Europakonventionen förbundit sig att tillgodose att rättighet-

erna i konventionen efterlevs. Art. 5 EKMR utgör en uppräkning av lagliga grunder för när 

frihetsberövanden får ske medan art. 5.4 medger en rätt att snabbt få ett sådant frihetsberövande 

prövat av domstol. LOB får anses utgöra ett sådant lagligen grundat skäl enligt art. 5.1.e. Där-

emot innebär inte artikeln en rätt till domstolsprövning av LOB-beslut eftersom frihetsberövan-

det är så kortvarigt att det hinner upphöra innan en domstolsprövning skulle ha hunnit komma 

till stånd.  

 

Art. 6 medför en rätt till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter. Som krav för 

att denna rättighet ska aktualiseras krävs att sakfrågan handlar om en reell och seriös tvist som 

har sin utgångpunkt i en på nationell rätt grundad civil rättighet. Frågan om artikeln blir till-

lämplig på ett LOB-beslut är oviss eftersom det saknas praxis avseende om frihetsberövanden 

i den omfattning som LOB medger utgör en civil rättighet eller ej. Det är dessutom svårt att dra 

några slutsatser kring ED:s praxis om vad som omfattas av artikeln. Eftersom beslutet rör en 

inskränkning i friheten och då beslutet har positiv rättskraft skulle detta emellertid kunna tala 

för att det utgör en civil rättighet. Detta får dock anses ej kunna fastställas i avvaktan på praxis 

som ger ett tydligt besked. Klart är i vart fall att skadeståndsanspråk med anledning av ett LOB-

omhändertagande medför en rätt till domstolsprövning enligt artikeln. 

 

Art. 13 innebär att det ska finnas inhemska effektiva rättsmedel för prövning av om någon rät-

tighet enligt konventionen har kränkts samt att det ska kunna leda till gottgörelse. Enligt art. 

35.1 måste alla sådana rättsmedel vara uttömda innan ED har behörig att pröva frågan. Vid 

skadeståndsanspråk inkluderar detta sannolikt en ansökan till JK om skadestånd. Enligt ED:s 

senare praxis får en skadeståndstalan även vid andra konventionskränkningar anses vara ett 

sådant rättsmedel som måste uttömmas innan frågan kan prövas. Innan frågan om en eventuell 

bristande rätt till domstolsprövning av ett LOB-beslut utgör en konventionskränkning kan prö-

vas i ED måste därför en skadeståndstalan om konventionsbrott föras. 

 

5.2.4 Allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol 

För att allmän förvaltningsdomstol ska ha kompetens att pröva en fråga krävs uttryckligt för-

fattningsstöd eller att 22 a § FL blir tillämplig. Denna paragraf kräver i sin tur att art. 6.1 EKMR 

medför en rätt till domstolsprövning. Denna rättighet tillgodoses emellertid om allmän domstol 

har möjlighet att pröva frågan. Sannolikt saknar dock allmän domstol behörighet att i sak pröva 
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ett LOB-besluts giltighet. Däremot finns möjlighet både genom SkL och frihetsberövandelagen 

att föra en skadeståndstalan i allmän domstol på grund av ett felaktigt LOB-beslut. Frågan om 

denna möjlighet medför att allmän förvaltningsdomstol saknar kompetens att pröva ett LOB-

beslut kan inte besvaras med hänsyn till HFD:s något varierande och svårtydda avgöranden i 

frågan. Troligen anser dock ingen av domstolsordningarna att de är behöriga att pröva frågan. 

 

5.2.5 Uppfyller svensk rätt art. 6 EKMR? 

Även om svenska domstolar anser att en skadeståndstalan är tillräcklig för att tillgodose rätten 

till domstolsprövning och därför inte medger en prövning av beslutet i sig kvarstår frågan om 

detta är i enlighet med Europakonventionen. Denna fråga får anses vara oklar och kan inte 

besvaras med den praxis som finns idag. 

 

5.3 Konsekvenser 

Varje år sker tiotusentals LOB-omhändertaganden och både JO och JK har konstaterat att det 

ibland sker i strid med lag. LOB-beslutet har dessutom positiv rättskraft och kan komma att 

påverka bedömningen i andra typer av mål. Både vid lagens tillkomst och under dess existens 

har förslaget om att införa en överklagandeparagraf diskuteras men inte genomförts. Däremot 

infördes 22 a § FL som en forumregel då det krävs en rätt till domstolsprövning enligt art. 6.1 

EKMR. För det fall svenska domstolar anser att denna rättighet tillgodoses genom en skade-

ståndstalan i allmän domstol innebär det att möjligheten att få beslutet prövat i antingen all-

män förvaltningsdomstol eller allmän domstol inte existerar. Frågan om en skadeståndstalan 

uppfyller rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter kan dock bara prö-

vas av ED sedan en skadeståndstalan om konventionsbrott förts. 

 

Konsekvenserna av detta är att den som är missnöjd med ett LOB-beslut och de följdverk-

ningar det kan ge är hänvisad till att föra en skadeståndstalan i allmän domstol. Detta innebär 

dessutom endast att gottgörelse i form av skadestånd kan utges men däremot inte att beslutet i 

sig upphör. Den som vill ha prövat om denna ordning verkligen är förenlig med Europakon-

ventionen är i sin tur tvungen att föra en skadeståndstalan på grund av en eventuell konvent-

ionskränkning. Detta får anses vara en olycklig ordning där den som endast vill ha ett förvalt-

ningsbeslut upphävt är hänvisad till allmän domstol vilket innebär risker med rättegångskost-

nader och avsaknad av processledning. En skadeståndstalan medför även att ett högt bevis-

krav läggs på den enskilde att bevisa skadeståndsskyldigheten. Enligt frihetsberövandelagen 
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ska den enskilde visa att det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder och enligt SkL 

ska förutsättningarna för skadestånd styrkas. Detta samtidigt som Polisen i relativt liten grad 

medverkar till att fastställa riktigheten av beslutet. Bland annat kan förmansprövningen ske på 

distans, inga alkoholprov tas samt att dokumentation kan vara bristfällig. I flera fall har JK 

framhållit att ord står mot ord och därför konstaterat att någon skadeståndsskyldighet inte var 

bevisad. Det har bland annat gällt huruvida den omhändertagne var berusad alternativt om-

töcknad på grund av slag mot huvudet.159   

 

Denna ordning kan inte varit vad som avsågs vid LOB:s tillkomst och får anses vara en bris-

tande rättssäkerhetsgaranti för den som utsatts för ett godtyckligt frihetsberövande. Dessutom 

kan det starkt ifrågasättas om detta är i enlighet med intentionen av Europakonventionen. Om 

så inte är fallet är det beklagligt att Sverige på detta område har en rättsordning som strider 

mot konventionen och det enda rättsmedel den enskilde har att tillgå är att stämma staten för 

konventionsbrott. Att varken den enskilde eller domstolarna på förhand kan veta om ett visst 

förvaltningsbeslut i allmänhet och ett LOB-beslut i synnerhet är möjligt att överklaga eller 

inte måste i sig anses utgöra en enorm otillräcklighet i det svenska förvaltningsrättsliga syste-

met. Att det därtill sannolikt krävs långdragna domstolsprocesser innan något svar kan ges 

medför att det fordras en oerhörd drivkraft av den rättssökande enskilde som önskar få ett svar 

på frågan. 

 

Den 21 september 2017 fattade riksdagen beslut om att anta en ny förvaltningslag med ikraft-

trädande den 1 juli 2018. Den nya lagen innebär att vissa allmänna förvaltningsrättsliga prin-

ciper som har utvecklats i praxis slås fast i uttryckliga bestämmelser. Vidare innebär lagen att 

hänvisningen till art. 6.1 EKMR tas bort vilket dock inte i sak påverkar bedömningen i denna 

fråga.160 Inte heller i övrigt innehåller lagen något som torde påverka rätten till domstolspröv-

ning. Det kan därför bara beklagas att lagstiftaren vid införandet av en ny förvaltningslag inte 

tar ett helhetsgrepp kring frågan om fördelningen mellan allmänna domstolar och allmänna 

förvaltningsdomstolar samt kring rätten till domstolsprövning.   

                                                 
159 JK Dnr 5851-13-40, s. 3. 
160 Prop. 2016/17:180, s. 45. 



 

46 

 

KÄLLFÖRTECKNING 

Litteratur 

Tryckt material 

Axberger, Hans-Gunnar, JO – i riksdagens tjänst, Eddy, Visby, 2014 

Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Norstedts Juridik, Stockholm, 5 u., 

2014 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Norstedts Juridik, Stockholm, 5 u., 

2015 

Ehrenkrona, Carl Henrik, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. En kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2016 

Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, Norstedts Juridik, Stockholm, 9 u., 2014 

Hellners, Trygve & Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen – med kommentarer, Norstedts Juri-

dik, Stockholm, 3 u., 2010 

Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013 

Lagerud, Per, JO om polis och åklagare, Karnov Group, Stockholm, 2014 

Lerwall, Lotta, Makt, myndighet, människa, Iustus Förlag, Uppsala, 2 u., 2016 

Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, Jure Förlag, Stockholm, 10 u., 2014 

Sandgren, Claes, Liber Amicorum Jan Rosén, Eddy, Visby, 2016 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts Juridik, Stockholm, 3 u., 

2015 

Thunholm, Patrik, Lag om omhändertagande av berusade LOB - En vårdlag eller ett maktme-

del?, Linnéuniversitetet, Mölndal, 3 u., 2011 

Van Dijk, Peter & van Hoof, Godefridus, Theory and practice of the European Convention on 

Human Rights, Kluwer Law International, Haag, 3 u., 1998 

Van Dijk, Peter, van Hoof, Godefridus, van Rijn, Arjen & Zwaak, Leo, Theory and practice 

of the European Convention on Human Rights, Intersentia, Antwerpen, 4 u., 2006 

Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan dom-

stolsprövning, Studentlitteratur, Lund, 2010 

Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, Jure För-

lag, Stockholm, 2015 

Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens 

grunder, Norstedts Juridik, Stockholm, 4 u., 2011 

Wennergren, Bertil & von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 6 u., 2013 

 

Tidskrifter 

Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning 2005 s. 251 

Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap, Juridisk Tidskrift 2004/05 s. 297 



 

47 

 

Schultz, Mårten, Europakonventionen och skadestånd, Juridisk Tidskrift 2012/13 s. 666 

Von Essen, Ulrik, Bör ”onyttiga besvär” prövas?, Förvaltningsrättslig tidskrift 2009 s. 481 

 

Elektroniskt material 

Berg, Ulf, Lagkommentar säkerhetsskyddslag (1996:627), Karnov Group, 2016, (hämtad 

2017-05-29) 

Hjort, Lina, De godtyckligt inspärrade, Arbetaren, ”https://www.arbetaren.se/2009/01/27/de-

godtyckligt-insparrade”, (hämtad 2017-03-24) 

Justitiekanslern, Alla anmälningar utreds inte, ”http://jk.se/anmalan/alla-anmalningar-utreds-

inte”, (hämtad 2017-04-10) 

Lorentzon, Karl, Lagkommentar lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och 

andra tvångsåtgärder, Karnov Group, 2016, (hämtad 2017-05-15) 

 

Avhandlingar och examensarbeten 

Benson, Christian, LOB och EKMR, Uppsala universitet, 2013 

Dahlström, Anna & Malmqvist, Christian, Att missbruka eller missbruka? Rättssäkerhet vid 

tillämpning av lagen om omhändertagande av berusade personer, Lunds universitet, 2006 

Ekman, Gunnar, Från text till batong, Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan 

i Stockholm, 1999 

Granér, Rolf, Patrullerande polisers yrkeskultur, Socialhögskolan Lunds Universitet, 2004 

Lindblom, Carl, Är LOB förenlig med EKMR?, Lunds universitet, 2015 

Samuelsson, Kronje, Godtyckligt omhändertagande?, Uppsala universitet, 2012 

Wåhlin, Daniel, Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m., dess rättsverk-

ningar och EKMR, Uppsala universitet, 2014 

Zavosh, Arash, Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonvent-

ionen, Uppsala universitet, 2013 

 

Offentligt tryck 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1968:55 Bot eller böter - Del 1 (Fylleristraffutredningen) 

SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter (Fri- och rättighetsutredningen) 

SOU 1982:64 Frihetsberövande vid bråk och berusning (LTO/LOB-utredningen) 

SOU 1993:60 Polisens rättsliga befogenheter (Polisrättsutredningen) 

SOU 2002:117 Polisverksamhet i förändring – Del 2 (Polisrättsutredningen) 

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag (Förvaltningslagsutredningen) 

SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen (Det allmännas ansvar) 

SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende (Missbruksutredningen) 



 

48 

 

 

Departementsserien 

Ds 2001:31  Omhändertagande av berusade personer enligt LOB 

 

Propositioner 

Prop. 1974:97 Förslag till lag om ersättning vid frihetsinskränkning 

Prop. 1975/76:113 Om ändring i brottsbalken m.m. 

Prop. 1983/84:111 Förslag till polislag m.m. 

Prop. 1985/86:80 Om ny förvaltningslag 

Prop. 1996/97:175 Ändringar i polislagen m.m. 

Prop. 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om domstols-

prövning av förvaltningsbeslut m.m. 

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag 

Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 

Prop. 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen 

 

Utskottsbetänkanden 

JuU 1975/76:37 Betänkande med anledning av propositionen 1975/76:113 

 

Rättsfall  

Högsta förvaltningsdomstolen 

RÅ 1983 ref. 2:10 

RÅ 1987 not. 475  

RÅ 1989 ref. 17 

RÅ 1991 ref. 34 

RÅ 1995 ref. 18 

RÅ 1995 ref. 58 (Stallknecht) 

RÅ 2001 ref. 56 (Påkört vilt) 

RÅ 2004 ref. 99  

RÅ 2005 ref. 29 (Fimgro) 

RÅ 2006 ref. 61 

RÅ 2006 ref. 65 

HFD 2011 ref. 10 (Trossamfund) 

HFD 2011 ref. 22 

HFD 2012 ref. 29 

HFD 2016 ref. 62 

 

Högsta domstolen 

NJA 1994 s. 657 (Stallknecht) 

NJA 2001 s. 22 (Fimgro) 

NJA 2003 s. 495 

NJA 2005 s. 462 (Lundgren) 

NJA 2007 s. 584 (Läkarundersökning) 

NJA 2009 s. 463 

 

Hovrätterna 

Hovrätten för Nedre Norrland mål nr T1008-11 

Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr 

Ö2365-15  

Hovrätten för Övre Norrland mål nr B300-12 

 

Tingsrätterna 

Malmö tingsrätt mål nr B3004-15 



 

49 

 

Kammarrätterna 

Kammarrätten i Jönköping mål nr 3136-09 

Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2632-13 

Kammarrätten i Sundsvall mål nr 863-14 

 

Europadomstolen / Europakommissionen 

Aerts v. Belgium, 30 July 1998 

Assanidze v. Georgia, 8 April 2004 

Bodén v. Sweden, 27 October 1987 

Baraona v. Portugal, 8 July 1987 

E. v. Norway, 29 August 1990 

Eriksson v. Sweden, 12 april 2012 

Eskilsson v. Sweden, 24 January 2012 

Fox, Campbell and Hartley v. The United 

Kingdom, 30 August 1990 

Greens and M.T. v. The United Kingdom, 

23 November 2010 

Henriksson v. Sweden, 21 October 2014 

Kervoëlen v. France, 27 Mars 2001 

Khan v. The United Kingdom, 12 May 2000 

Masson and Van Zon v. The Netherlands, 28 

September 1995 

Mendel v. Sweden, 7 April 2009 

Momčilović v. Croatia, 26 Mars 2015 

Novotka v. Slovakia, 4 November 2003 

Pereira Henriques v. Luxembourg, 9 May 2006 

Tre Traktörer AB v. Sweden, 7 July 1989 

Witold Litwa v. Poland, 4 April 2000 

X and Y v. Sweden, 7 October 1976 

 

Myndighetsbeslut 

Justitieombudsmannen  

JO Ämbetsberättelse 1979/80 s. 134 

JO Ämbetsberättelse 1998/99 s. 116 (Dnr 4366-1996) 

JO Ämbetsberättelse 2009/10 s. 64 (Dnr 274-2007) 

JO Dnr 1933-2004 



 

50 

 

JO Dnr 2366-2007 

JO Dnr 2309-2009 

JO Dnr 2112-2010  

JO Dnr 3340-2010  

JO Dnr 5244-2011 

JO Dnr 5802-2011 

JO Dnr 2293-2012 

JO Dnr 3902-2015 

JO Dnr 7422-2015 

 

Justitiekanslern 

JK Dnr 1096-04-28 

JK Dnr 1592-14-40 

JK Dnr 2016-05-28 

JK Dnr 294-04-41 

JK Dnr 3334-15-30 

JK Dnr 3710-16-40 

JK Dnr 5851-13-40 

JK Dnr 7613-13-40 

JK Dnr 7656-13-40 


	Abstract
	Ordlista
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1. INLEDNING
	1.1 Ämne
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Metod och material
	1.4.1 Inledning
	1.4.2 Rättsdogmatisk metod
	1.4.3 Vilket material som använts

	1.5 Tidigare behandling av ämnet
	1.6 Disposition

	2. LAGEN OM OMHÄNDERTAGANDE AV BERUSADE PERSONER M.M (LOB)
	2.1 Inledning
	2.2 Bakgrund
	2.3 Tillämpning
	2.3.1 Allmänt om LOB
	2.3.2 Förmansprövningen

	2.4 Följdkonsekvenser av ett LOB-beslut
	2.4.1 Positiv rättskraft
	2.4.2 Körkort
	2.4.3 Tillstånd att inneha vapen
	2.4.4 Anmälan till socialnämnden
	2.4.5 Förordnande som ordningsvakt och anställning hos bevakningsföretag
	2.4.6 Övriga konsekvenser

	2.5 Överväganden kring möjligheten att överklaga
	2.5.1 Innan LOB
	2.5.2 Vid LOB:s tillkomst
	2.5.3 LTO/LOB-utredningen
	2.5.4 Polisrättsutredningen


	3. UPPRÄTTELSE VID FELAKTIGA MYNDIGHETSBESLUT
	3.1 Inledning
	3.2 Omprövning
	3.2.1 Förmansprövningen
	3.2.2 Omprövning enligt förvaltningsrättsliga principer och lag

	3.3 Överklagan
	3.3.1 FL:s tillämpningsområde
	3.3.2 Klagorätt och överklagbarhet
	3.3.3 Onyttiga besvär
	3.3.4 Överklaganderegler för att tillgodose Europakonventionen
	3.3.5 Domstolarnas behandling av LOB

	3.4 Tillsyn genom JO och JK
	3.4.1 Allmänt om Justitieombudsmannen
	3.4.2 JO-granskning av LOB:s tillämpning
	3.4.3 Allmänt om Justitiekanslern
	3.4.4 JK-granskning av LOB:s tillämpning

	3.5 Skadeståndstalan mot staten
	3.5.1 Skadestånd enligt skadeståndslagen
	3.5.2 Skadestånd på grund av kränkning av Europakonventionen
	3.5.3 Ersättning enligt frihetsberövandelagen
	3.5.4 JK-beslut om ersättning eller skadestånd


	4. EUROPAKONVENTIONEN
	4.1 Inledning
	4.2 Allmänt om Europakonventionen
	4.2.1 Grundläggande
	4.2.2 Konventionens ställning i svensk rätt
	4.2.3 Skäl för avvisning av talan
	4.2.4 Prövningen och konsekvenser
	4.2.5 Tolkningsprinciper

	4.3 Artikel 13 och 35
	4.3.1 Grundläggande
	4.3.2 Är skadeståndstalan ett effektivt inhemskt rättsmedel?

	4.4 Artikel 5
	4.5 Artikel 6
	4.5.1 Grundläggande
	4.5.2 Reell och seriös tvist grundad på nationell rättighet
	4.5.3 Civila rättigheter och skyldigheter
	4.5.4 Tillämpning i svenska domstolar
	4.5.5 Omfattar art. 6 LOB?

	4.6 Prövning i allmän domstol istället för allmän förvaltningsdomstol
	4.6.1 Bristande förutsättning för tillämpning av 22 a § FL
	4.6.2 Fullgörelse- eller fastställelsetalan
	4.6.3 Skadeståndstalan
	4.6.4 Är 22 a § FL tillämplig?


	5. AVSLUTANDE KOMMENTAR
	5.1 Inledning
	5.2 Slutsatser
	5.2.1 LOB-beslut och dess verkningar
	5.2.2 Rättsmedel
	5.2.3 LOB och Europakonventionen
	5.2.4 Allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol
	5.2.5 Uppfyller svensk rätt art. 6 EKMR?

	5.3 Konsekvenser

	KÄLLFÖRTECKNING



