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EUROPEISKA PRINCIPER FÖR GOD FÖRVALTNING 
OCH 2017 ÅRS FÖRVALTNINGSLAG*

av Jane Reichel**

1. Inledning

Ida Koivisto diskuterade nyligen good administration, god förvaltning, i en 
artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift, vilken hon inledde enligt följande:1

”Good administration is a tricky concept. It is national and international, it is legal and 
extra-legal, it is old and new, it is a subjective right and a code of conduct, and it is a condi-
tion for a functioning government and a malleable vocabulary of power. It has many faces.”

Koivisto beskriver god förvaltning som ett magic concept, ett magiskt begrepp, 
som genom sin breda, inkluderande och konsensusorienterade form har en 
stark normativ dragningskraft: vem kan vara emot en god förvaltning?2 Vad 
begreppet innehåller förblir dock obestämt. God förvaltning kan ställa krav på 
att myndigheter ska upprätta ett etiskt förhållningssätt, fokusera på ekonomi 
och effektivitet, eller på en lagenlig och förutsebar handläggning av ären-
den.3 Som kommer att diskuteras närmare längre fram kan god förvaltning 
kan användas för att beteckna ett ideal, en standard eller en instruktion för 
myndigheter att upprätthålla i deras verksamhet, eller individuellt utkrävbara 
anspråk eller rättigheter i form av garantier vars överträdelse i sig kan med-
föra rättsverkningar i det enskilda fallet. God förvaltning kan uppfattas som 
en samlingsterm för flera distinkta förvaltningsrättsliga principer och regler, 

* Artikeln har peer review-granskats.
** Varmt tack till Henrik Wenander, juridiska fakulteten vid Lunds universitet, för ett fruktbart 

utbyte av idéer vid arbetet med denna artikel.
1 Ida Koivisto, From moral rules to individual rights – and beyond? The institutionalization of 

good administration in Finland and in Europe, FT 2018, s. 71.
2 Ibid, s. 72, med referens till Christopher Pollitt & Peter Hupe: Talking About Government, 

Public Management Review 2011, 13:5, p. 641–658.
3 Se även Ida Koivisto, Varieties of Good Governance: A Suggestion of Discursive Plurality, Int J 

Semiot Law (2014) 27:587–611 DOI 10.1007/s11196-013-9329-6, p. 605, Naomi Reniutz-
Ursoiu, Economic efficiency and legality as criteria for the development of good administration 
in a globalized order, Anna-Sara Lind & Jane Reichel (red) Administrative Law beyond the State 
- Nordic Perspectives, Liber Martinus Nijhoff Publishers, 2013 och Lena Marcusson, Den goda 
förvaltningen – en mänsklig rättighet i välfärdsstaten?, Nordisk Administrativt tidskrift nr 2/3, 
89. Årgång 97.
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eller som en princip med ett eget avgränsat innehåll.4 Nu har detta mångfa-
cetterade fenomen introducerats i den svenska förvaltningslagen, genom att 
en ny rubrik, grunderna för god förvaltning, har lagts till lagens inledande del.

Hur ska då hänvisningen till god förvaltning i 2017 års FL förstås? I arti-
keln analyseras frågan hur den svenska versionen med ”grunder för god för-
valtning” förhåller sig till de europeiska principer som utvecklats inom EU-
rätten och inom ramen Europarådets arbete och Europadomstolens praxis. 
Analysen görs mot bakgrund av de syften som reformen av FL har avsett att 
uppfylla. I direktiven till förvaltningslagsutredningen lyftes internationalise-
ringen fram som en viktig utgångspunkt för översynen av 1986 års FL, varvid 
EU-rätten och Europakonventionen omnämndes särskilt.5 I övrigt angavs det 
övergripande syftet med den nya förvaltningslagen även fortsättningsvis vara 
att lagen ska värna medborgarnas rättssäkerhet, att säkerställa myndigheternas 
service till allmänheten och att främja snabba avgöranden.6 Även propositio-
nen till den nya lagen betonade stärkandet av enskildas rättssäkerhet, införan-
det av ett mer heltäckande förfarande och att lagen gjorts mer lättillgänglig 
genom att vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats 
i praxis slogs fast i uttryckliga bestämmelser.7 Hur kan införandet av god 
förvaltning tänkas bidra till att dessa mål uppnås? En viktig faktor vid besva-
randet av frågan är hur god förvaltning i FL:s tappning bör förhålla sig till de 
europarättsliga principer om god förvaltning som utvecklats på området. Vad 
kan tillämpningen av europeiska principer för god förvaltning innebära vid 
tolkning och tillämpning av motsvarande principer och regler i FL?

I det följande undersöks först innebörden av god förvaltning i den nya 
förvaltningslagens mening, avsnitt 2, varefter en komparativ utblick görs till 
EU-rätten och Europadomstolens praxis, avsnitt 3. I avsnitt 4 diskuteras hur 
god förvaltning i FL kan tolkas i ljuset av europarätten och vilken betydelse 
EU-rättens version av principen om god förvaltning artikel 41 i EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheter, rättighetsstadgan, kan få. I avsnitt 5 ana-
lyseras vad införandet av grunder för god förvaltning kan tänkas innebära, i 
förhållande till det angivna målet att uppnå en rättssäker, mer heltäckande 
och lättillgänglig reglering. Någon mer ingående analys av de skilda delarna 
som ingår i grunderna för god förvaltning kan av utrymmesskäl inte göras 

4 Se Lena Marcusson (red.), God förvaltning– ideal och praktik, De lege Juridiska fakulteten i 
Uppsala årsbok, Iustus, 2006, s. 17.

5 Dir. 2008:36 En ny förvaltningslag, återgivet i SOU 2010:29, En ny förvaltningslag, s. 717 och 
723.

6 Ibid, s. 723.
7 Prop. 2016/17:180 En Modern och rättssäker förvaltning – en ny förvaltningslag, s. 1.
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här. Jag hänvisar till Karin Åhmans bidrag om legalitetsprincipen och Henrik 
Wenanders bidrag om proportionalitetsprincipen.8

2. God förvaltning i 2017 års FL

Som angetts ovan introduceras god förvaltning i 2017 års FL i form av en ny 
rubrik i lagens inledande delar: Grunderna för god förvaltning. Under rubri-
ken finns fyra paragrafer, med var sin underrubrik; legalitet, objektivitet och 
proportionalitet, serviceskyldighet och enkelhet, tillgänglighet samt samverkan.

Varken förvaltningslagsutredningens betänkande eller propositionen inne-
håller någon egentlig diskussion om vad som avses med god förvaltning i 
svensk tappning, och någon närmare förklaring till hur de principer och regler 
som återges under rubriken har valts ut ges inte.9 Vad som avses med god 
förvaltning i svensk rätt, eller åtminstone dess grunder, får följaktligen förstås 
utifrån de fyra övergripande rättsfigurer som har infogats under rubriken: i 
5 § om rättsstatliga principer i form av legalitet, objektivitet och proportio-
nalitet, och mer praktiskt orienterade regler i 6 § om serviceskyldighet och 
enkelhet, 7 § om tillgänglighet och 8 § om samverkan.

Inledningsvis kan konstateras att de fyra paragraferna innehåller principer 
och regler av relativt skilda slag. De rättsstatliga principerna i 5 § utgör en 
nyhet i förvaltningslagen, medan reglerna om service, tillgänglighet och sam-
verkan även fanns i 1986 års FL. Att det blev just principerna om legalitet, 
objektivitet och proportionalitet som fördes in i FL synes ha sitt ursprung 
i direktiven till förvaltningslagsutredningen.10 Här anges att ett av syftena 
med att se över bestämmelserna i förvaltningslagen vara att utreda ”om de 
allmänna rättsliga principer som tillämpas för förvaltningsförfarandet kan 
regleras i en ny förvaltningslag”.11 Utöver behovet av förtydligande av för-
valtningsrättsliga begrepp och förfaranden som beslut, överklagbarhet och 
omprövning, m.fl., hänvisas till att ”även vissa andra allmänna offentligrätts-
liga principer, t.ex. legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprinciperna, 
har lämnats utanför förvaltningslagens reglering”. Direktivet angav att det 
var otillfredsställande ur ett medborgarperspektiv att viktiga regler och prin-
ciper för förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden inte kommer 
till uttryck i förvaltningslagen.12 Förvaltningslagsutredningen synes ha lagt 

8 Vad gäller objektivitetsprincipen hänvisas till Thomas Bulls bidrag i Lena Marcusson (red.), 
Offentligrättsliga principer, Iustus, 2017.

9 SOU 2010:29, ovan not 5 och prop. 2016/17:180, ovan not 7.
10 Dir. 2008:36 i SOU 2010:29, ovan not 5, s. 717 ff.
11 Ibid., s. 717.
12 Ibid. s. 725.
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skrivningen i direktiven med urvalet av principer till grund för sitt förslag, 
utan att någon ytterligare analys genomförts.13 Inte i heller propositionen 
kommenteras urvalet.14

De första två principerna ingår redan i regeringsformens (RF), 1 kap. 1 § 
tredje stycket respektive 1 kap. 9 § RF och är sedan länge väletablerade inom 
svensk offentlig rätt. Proportionalitetsprincipen har, som Henrik Wenander 
analyserar i sin artikel i detta temanummer, även den förekommit i svensk rätt 
under överskådlig tid men har fått ett större genomslag via europarätten, såväl 
EU-rätten som Europakonventionen. Gemensamt för de tre principerna kan 
sägas vara att de avser att uppställa gränser för det offentligrättsliga maktutö-
vandet, till skydd för enskildas rättssäkerhet. Förvaltningsmyndigheterna får 
inte vidta åtgärder med mindre än att det finns stöd för det i rättsordningen, 
myndigheterna ska i sitt beslutsfattande och sin övriga verksamhet agera sak-
ligt och opartiskt och de ska avhålla sig från att ingripa i enskilda intressen på 
ett oproportionerligt sätt. Principerna om legalitet, objektivitet och propor-
tionalitet har fått en ökad betydelse i Högsta förvaltningsdomstolens praxis, 
och har vid flera tillfällen under senare tid lagts till grund för en prövning av 
individuella beslut.15 Principerna kan därmed sägas innefatta en individuali-
serad sida, som kan fungera som ett verktyg för enskilda vid överprövning av 
myndigheters beslut. I propositionen är det dock snarare principernas funk-
tion som instruktion till myndigheter som lyfts fram. Genom att myndighe-
ternas offentligrättsliga åtaganden uttryckligen slås fast i förvaltningslagen är 
avsikten att de ska blir mer konkreta för förvaltningsmyndigheterna. I propo-
sitionen anges följande, i förhållande till legalitetsprincipen:16

”Utredningens praxisgenomgång ger en klar indikation på att myndigheterna inte alltid 
i tillräcklig utsträckning tar reda på om att de har stöd i rättsordningen för sina åtgärder. 
Utvecklingen från en mer klassisk förvaltning mot en förvaltning med ökade inslag av 
informationsuppgifter och mera kundrelaterade aktiviteter, t.ex. i form av olika digitala 
självbetjäningstjänster, har också inneburit ökade risker i detta avseende.”

13 Utredningen hänvisar enbart till direktiven som motiv till urvalet av principer, se ibid, s. 141.
14 Prop. 2016/17:180, ovan not 7, s. 57 ff.
15 Thomas Bull har i artikeln Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen, SvJT 2017, 

s. 216–244 analyserat Högsta förvaltningsdomstolen senare praxis ur ett rättighetsskyddsper-
spektiv. Se bl.a. HFD 2013 ref. 3 och HFD 2015 ref. 7 rörande behovet av ett tydligt lagstöd vid 
ingripande åtgärder, HFD 2015 ref. 51 om objektivitet i myndighetsutövning och HFD 2016 
ref. 44 om proportionalitet vid tvångsvård.

16 Prop. 2016/17:180, ovan not 7, s. 58.
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Förtydligande av dessa rättsstatliga principer har inte syftat till att tilldela 
enskilda några nya rättigheter, men att stärka förutsebarheten och därmed 
rättssäkerheten i förfarandet.17

Principerna i 5 § i 2017 års FL skiljer därmed från de regler som ställs 
upp i 6–8 §§, som istället syftar till att underlätta för enskilda i praktiska 
situationer gällande service, tillgänglighet och samverkan. Dessa regler har 
en tydlig prägel av standard för myndigheter. Förvaltningen ska finnas till för 
allmänheten, medborgarna och andra enskilda som vänder sig till myndig-
heterna. I propositionen framhålls att reglerna i första hand utgör målsätt-
ningsstadganden, som sällan aktualiseras i domstolspraxis men väl inom JO:s 
verksamhet. Genom att reglerna uttryckligen anges i lagen kan de fungera 
”som en viktig och värdefull måttstock vid bedömningen av myndigheternas 
vilja och förmåga att upprätthålla en god förvaltningsstandard”.18 Det ingår 
i därför i myndigheternas uppdrag att se till att de enskilda får den hjälp och 
det stöd som behövs för att deras intressen ska kunna tillvaratas, att det är 
möjlighet att komma i kontakt med myndigheterna på ett enkelt sätt, samt 
att myndigheterna samverkar med varandra, även i syfte att hjälpa enskilda. 
Paragraferna motsvarar 4–6 §§ och delvis 7 § i 1986 års FL och innebär inte 
några nyheter i sig även om myndigheternas åtagande har formulerats på ett 
tydligare sätt.

Avslutningsvis kan framhållas att principerna och reglerna som ingår i 
grunderna för god förvaltning enligt 1 § FL ska tillämpas inom hela myndig-
heternas verksamhetsområde, dvs. till skillnad från resten av FL är 5–8 §§ inte 
enbart tillämpliga vid ärendehandläggning.

3. En komparativ utblick: EU och Europarådet

3.1 Principen om god förvaltning i EU

EU saknar en generell förvaltningslag som reglerar hur EU:s institutioner 
och organ ska förhålla sig till enskilda och hur ärenden ska handläggas.19 Det 
finns spridda regler i EU-fördragen, sektorsvis i sekundärlagstiftning samt i 

17 Jfr ibid, s. 279.
18 Ibid, s. 65.
19 Se vidare Jane Reichel, Europeiska principer för god förvaltning, i: Lena Marcusson (red.) Offent-

ligrättsliga principer, 3 ed. Iustus, 2017, s. 54 f.; se även Paul Craig, Herwig C. H. Hofmann, 
Jens-Peter Schneider och Jacques Ziller m.fl., ReNEUAL Model Rules on EU Administrative 
Procedure, Oxford 2017; Henrik Wenander, En förvaltningslag för EU? – ReNEUAL Model Rules 
on EU Administrative Procedure i svenskt och nordiskt perspektiv, FT 2018, s. 39.
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olika icke-bindande uppförandekoder.20 Vilka krav som kan ställas på EU-
myndigheternas handläggning har i första hand utvecklats i EU-domstolens 
och, sedan mitten av 1990-talet, i EU-ombudsmannens praxis, via principen 
om god förvaltning. Genom antagandet rättighetsstadgan kom principen att 
få en mer konkret innebörd.21 I artikel 41 tas, under rubriken Rätten till god 
förvaltning, upp tre grupper av principer och regler; i punkt 1 och 2 centrala 
handläggningsregler, i punkt 3 EU-organens skadeståndsskyldighet samt i 
punkt 4 rätten att vända sig till EU-organen på EU:s samtliga officiella språk.

Det är i första hand de första två punkterna som avses när den EU-rätts-
liga principen om god förvaltning diskuteras. Den första punkten lyder: ”Var 
och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och 
inom skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer”. De enskildas 
rätt motsvaras av en skyldighet för EU:s institutioner att behandla enskil-
das angelägenheter med omsorg, varför den första punkten i artikel 41 ofta 
benämns omsorgsprincipen, eller med ett engelskt uttryck duty to care.22 I den 
andra punkten omnämns tre mer konkreta handläggningsregler; rätten att 
blir hörd, rätten till tillgång till egna akter, samt motiveringsskyldigheten.23 
Av den andra punkten framgår vidare att listan över handläggningsregler inte 
är uttömmande, utan även andra regler kan innefattas.

Genom att god förvaltning har inkluderats i rättighetsstadgan, och därut-
över benämnts en rätt till god förvaltning, kan frågan ställas om den EU-rätts-
liga versionen av god förvaltning är att förstås som en individuellt utkrävbar 
rättighet. I praxis har olika tolkningar förekommit. I ett ofta citerat uttalande 
av generaladvokaten sir Slynn från år 1983, konstateras att skyldigheten att 
hålla ett effektivt arkivsystem kan vara en essentiell del av god förvaltning, 
men utgör knappast en utkrävbar rättighet.24 Liknande resonemang förekom-

20 Vad gäller det sistnämnda, se Europeiska ombudsmannen kodex för god förvaltningssed som är 
avsedd att fungera som modell för andra institutioner egna koder. Exempelvis har kommissionen 
har antagit en egen, Regler för god förvaltningssed för Europeiska kommissionens anställda gent-
emot allmänheten, EGT L 267, 20.10.2000.

21 Rättighetsstadgan antogs som ett icke-rättsligt bindande dokument år 2000, och tillerkändes 
genom Lissabonfördraget samma rättsliga status som EU-fördragen, se artikel 6.1 fördraget om 
den europeiska unionen, FEU.

22 Se t.ex. Nehl, Principles of Administrative Procedure in EC Law, s. 127 och Diana-Urania 
Galetta, Herwig C.H. Hofmann, Oriol Mir Puigpelat & Jacques Ziller, The General Princip-
les of EU Administrative Procedure – an Indepth Analysis, Rivista Italiana Di Diritto Pubblico 
Comunitario, Anno XXV Fasc. 5-2015, s. 1435.

23 Se härom Galetta m.fl., ovan not 22, s. 1434 ff.
24 Opinion of Mr Advocate General Sir Gordon Slynn delivered on 27 October 1983, in case 

64/82.Tradax Graanhandel BV v Commission of the European Communities, EU:C:1983:300, 
p. 1385.
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mer även i senare års praxis.25 God förvaltning i form av en standard återfinns 
även i EU-ombudsmannens praxis, där EU-institutionernas verksamhet prö-
vas mot det negativt bestämda begreppet administrativa missförhållanden.26

Att det finns en sida av rätten till god förvaltning som är rättsligt utkräv-
bara är dock klart. Principen om god förvaltning och dess delprinciper har i 
många fall lagts till grund för en överprövning av beslut, på så sätt att giltig-
heten av beslutet kan angripas på den grunden att förfarandet som lett fram 
till beslutet inte har varit tillfyllest. Särskilt i ärenden där EU-insitutionerna 
har tilldelats ett vitt skönsmässigt utrymme har EU-domstolen funnit att de 
förvaltningsprocessuella principerna ska tillmätas betydelse.27 I rättsfallet TU 
München uttalade EU-domstolen följande:28

”När gemenskapens institutioner ges utrymme för sådan skönsmässig bedömning bör dock 
särskilt stor vikt läggas vid att de garantier som tillhandahålls av gemenskapens rättsord-
ning i fråga om administrativa förfaranden uppfylls. Dessa garantier innebär bl.a. att den 
behöriga institutionen är skyldig att omsorgsfullt och opartiskt pröva alla omständigheter 
som är relevanta i det aktuella fallet, att den berörda personen skall ha rätt att framföra sina 
synpunkter samt att beslutet skall vara tillräckligt motiverat. Det är endast under sådana 
förhållanden som domstolen kan kontrollera om de faktiska och rättsliga omständigheter 
som är av betydelse för den skönsmässiga bedömningen föreligger.”

Det välkända Kadi-målet är ett annat fall där brister i skyddet av rätten att bli 
hörd, tillsammans med rätten till ett effektivt rättsmedel och äganderätten, 
ledde till att en rättsakt ogiltigförklarades.29 Rättsakten i fråga var denna gång 
en förordning, som antagits för att genomföra en FN-resolution om frysning 
av vissa namngivna personers tillgångar till följd av en misstänkt koppling till 
terrornätverket Al-Qaida.

Att rätten till god förvaltning kan utgöra en individuellt utkrävbar rättig-
het innebär även att överträdelser av principen kan läggas till grund för en 
skadeståndstalan gentemot EU:s institutioner. I rättsfallet Lamberts från år 
2004 slog EU-domstolen för första gången fast att EU-ombudsmannen kunde 
ådra sig utomobligatoriskt skadeståndsansvar till följd av brister i sin handlägg-
ning av ärenden. EU-ombudsmannen argumenterade inför domstolen för att 

25 Se mål T-193/04 Tillack mot kommissionen, EU:T:2006:292, punkt 127 samt generaladvokat 
Kokott yttrande i C-109/10 P Solvay mot kommissionen, EU:C:2011:256. 94. I det senare fallet 
berörs också frågan om relationen mellan ett välorganiserat arkiv och rätten att bli hörd.

26 Se artikel 4, 6 och 7 i Europeiska ombudsmannens beslut om antagande av genomförandebestäm-
melser. Se även Koivisto, ovan not 1, s. 87.

27 Se till exempel mål T-24/90 Automec mot kommission EU:T:1990:42, s. II–61, punkt 79.
28 Mål C-269/90 Technische Universität München, EU:C:1991:438, punkt 14.
29 Förenade målen C-402/05 P och mål C-415/05 P Kadi mot rådet och kommissionen, 

EU:C:2008:30, p. 338–352.
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talan skulle avvisas, eftersom ombudsmannen bedrev sina undersökningar 
med ett stort mått av skönsmässigt utrymme, vilket innebar att domstolarna 
inte kunde pröva huruvida undersökningen var rättsenlig, samt att det ålåg 
Europaparlamentet att kontrollera verksamheten.30 EU-domstolen, liksom 
tidigare tribunalen, ansåg dock att talan kunde prövas i sak, men fann att 
den saknade grund.31 Under våren 2017 fann EU-domstolen i fallet Staelen 
att EU-ombudsmannen hade gjort sig skyldig till så allvarliga överträdelser 
av omsorgsprincipen i ett ärende att skadestånd skulle utgå.32 EU-domstolen 
konstaterade att EU-ombudsmannens utredning hade flera klara brister, bl.a. 
bestående i att ombudsmannen inte hade tagit del av allt utredningsmate-
rial samt förvanskat ett yttrande från Europaparlamentet.33 Den skada som 
Staelen ansågs ha lidit utgjordes av en ideell skada i form av en psykologisk 
skada; Staelens påstående om att hon även lidit en skada bestående i att ”hon 
förlorat förtroende för ombudsmannen som institution på grund av sådana 
överträdelser” ansågs inte ersättningsgill.34 Till skillnad från tribunalen uttalade 
EU-domstolen inte uttryckligen att omsorgsprincipen utgjorde en individuell 
rättighet, men som Hofmann och Warin framhåller får det anses framgå indi-
rekt, eftersom utomobligatoriskt skadestånd enligt artikel 340 Fördraget om 
den Europeiska unionens funktionssätt, FEUF, enligt praxis förutsätter att en 
rättighet som har till syfte att ge enskilda rättigheter har överträtts.35 Det är 
dock intressant att notera att generaladvokaten i målet, Nils Wahl, inte ansåg att 
omsorgsprincipen i sig kunde utgöra vara en sådan rättighet vars åsidosättande 
var skadeståndsgrundande enligt artikel 340 FEUF. Enligt Wahl kunde iakt-
tagandet av omsorgsprincipen, inom ramen för en undersökning som inletts 
av ombudsmannen på hennes eget initiativ, typiskt sett inte att ha till syfte att 
skydda en viss medborgares rättigheter, utan snarare att skydda integriteten i 
undersökningen av huruvida det har förekommit en bristfällig handläggning.36

30 Mål C-234/02 P Europeiska ombudsmannen mot Lamberts, EU:C:2004:174. Domen utgjorde 
ett överklagande av tribunalens dom i mål T-209/00 Lamberts mot Europeiska ombudsmannen, 
EU:T:2002:94.

31 Mål C-234/02 P Europeiska ombudsmannen mot Lamberts, punkt 39 respektive mål T-209/00 
Lamberts mot Europeiska ombudsmannen, punkt 45, ovan not 30.

32 Mål C-337/15 P, Europeiska ombudsmannen mot Staelen, EU:C:2017:256. Se även mål 
T-217/11, Staelen mot EU-ombudsmannen, EU:T:2015:238.

33 Mål C-337/15 P, Europeiska ombudsmannen mot Staelen, punkt 110 och 126, ovan not 32.
34 Ibid, punkt 128–129.
35 Mål T-217/11 Staelen, ovan not 32 p. 88, mål C-337/15 P Staelen, ovan not 32, p. 126 och 

Herwig C. H. Hofmann & Catherine Warin Identifying, Individual Rights in EU Law, Université 
du Luxembourg, Law Working Paper Series Paper number 2017-004, s. 8.

36 Generaladvokat Wahls yttrande i mål C-337/15 P, Staelen, EU:C:2016:823, p. 46 och 91. GA 
Wahl refererar till omsorgsprincipen som TUM-principen, efter mål C-269/90 Technische Uni-
versität München, ovan not 28, ett av de vägledande målen i EU-domstolens praxis avseende 
principen.
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3.2 God förvaltning i Europarådet och Europakonventionen

Även om Europakonventionen i sig inte innehåller någon direkt reglering av 
förvaltningsrättsliga frågor, har Europarådet sedan lång tid tillbaka verkat för 
att stärka skyddet för administrativa rättigheter. År 1977 antogs efter flera 
års utredningsarbete en resolution om enskildas administrativa rättigheter.37 
Resolutionen innehåller fem principer: rätten att bli hörd, rätten till tillgång 
till information, rätten till bistånd och representation i administrativa pro-
cesser, rätten till motiverade beslut samt rätten till fullföljdshänvisningar. 
Europarådet har även antagit ett flertal resolutioner och rekommendationer 
med förvaltningsrättsliga principer38 samt två konventioner av mer begrän-
sad räckvidd.39 Särskilt Recommendation (2007)7 on good administration är 
betydelsefull. Denna är utformad som en modellag för god förvaltning och 
bygger i stor utsträckning på tidigare antagna rekommendationer. Modell-
lagen innehåller sammanlagt 23 artiklar, indelade i tre avdelningar: den första 
med principer om god förvaltning, den andra med regler om administrativt 
beslutsfattande och den tredje om överklagande av beslut. Europarådet har 
slutligen tagit fram en handbok där principerna ges ytterligare förklaringar, 
The Administration and You från 1996, i syfte att befrämja tillämpningen av 
rättsstatsprinciper i medlemsstaternas lagstiftning och praxis.40

Även Europadomstolens praxis har som bekant haft en stor inverkan även 
på förvaltningsrättens område, trots avsaknad på konkreta förvaltningsrätts-
liga regler i Europakonventionen. För svensk rätts del märks särskilt rätten 
till domstolsprövning av förvaltningsbeslut.41 Vad som är mer relevant här, är 
att Europadomstolen under senare år även har utvecklat en rättspraxis kring 
principen om good governance, god styrning, som till stora delar ligger i linje 

37 Se explanatory memorandum, Resolution (77) 31 Protection of the Individual in relation to 
the acts of administrative authorities adopted by the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on 28 September 1977 at the 275th meeting of the Ministers’ Deputies.

38 Se till exempel Recommendation (80) 2 concerning the exercise of discretionary powers by admi-
nistrative authorities, Recommendation (81)19 on the access to information held by public aut-
horities, Recommendation (91)1 on administrative, Recommendation (2003)16 of the Commit-
tee of Ministers of the Council of Europe to member states on the execution of administrative and 
judicial decisions in the field of administrative law och Recommendation (2004)20 on judicial 
review of administrative acts, m.fl.

39 Se Council of Europe convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, No. 108, 1981 och Council of Europe criminal law convention on 
corruption No. 173, 1999.

40 Council of Europe Handbook, The Administration and you – Principles of administrative law 
concerning the relations between administrative authorities and private persons.

41 Se Wiweka Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, Jure, 2008, 3 u. Se 
även (exv.) densamme, Att överklaga förvaltningsbeslut – innefattar det verkligen några problem?, 
FT 2016, s. 279.
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med Europarådets arbete för god förvaltning.42 Sedan rättsfallet Beyeler år 
2000, har Europadomstolen i ett ökat antal mål uppställt ställt krav på hur 
handläggningen av ärenden bedrivs, för det fall en myndighet avser att fatta 
beslut som kan innebära en inskränkning av de rättigheter som finns i artik-
larna 8–11 i Europakonventionen, eller rätten till egendom i tilläggsprotokoll 
1.43 I Beyeler-målet, som handlade om administrativa krav vid försäljning av en 
van Gogh-målning, uttalade domstolen att ”där en fråga av allmänt intresse 
står på spel, ankommer det på de offentliga myndigheterna att agera i god 
tid, på ett lämpligt sätt och med största följdriktighet”.44 I ett senare mål om 
återkallande av ett beslut om förtidspension, Moskal, har Europadomstolen 
hänfört kraven till en princip om good governance.45 I samma linje har Europa-
domstolen funnit att handläggningsförfaranden ska vara klara och förutsebara 
i syfte att minska risken för fel och att främja rättssäkerhet,46 att betungande 
beslut enbart får fattas efter en tillbörlig bedömning av alla relevanta fakta 
i ärendet,47 samt att parterna i ett ärende ska få tillgång till alla relevanta 
handlingar i god tid.48 Begreppen god förvaltning eller good governance/ god 
styrning har än så länge inte tillämpats konsekvent i Europadomstolens praxis 
och praxis saknar till stora delar stringens. Stelkens och Andrijauskaite har 
dock listat en lång rad situationer där Europadomstolen har uppställt all-
männa krav på myndigheters handläggning av enskildas ärenden.49 Därutöver 
finns en relativt omfattande praxis avseende vilka krav som Europakonven-
tionen ställer på myndigheter i ärenden om administrativa sanktioner som 
enligt Europadomstolens praxis kan likställas med brottsanklagelser, vilket 
analyseras av Annika Nilsson i detta temanummer. Sammanfattningsvis kan 
sägas att överväganden som skulle kunna hänföras till Europarådets arbete för 
god förvaltning erkänns av Europadomstolen, genom att hänsyn till enskil-

42 Se härom Ulrich Stelkens & Agne Andrijauskaite, Added Value of the Council of Europe to 
Administrative Law: The Development of Pan-European General Principles of Good Administra-
tion by the Council of Europe and their Impact on the Administrative Law of its Member States, 
Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer.

43 Mål Beyeler v Italy (33202/96), Europadomstolens dom den 5 januari 2000 och Stelkens & 
Andrijauskaite, ovan not 42, s. 17.

44 Mål Beyeler v Italy, ovan not 43, punkt 120 (min översättning).
45 Mål Moskal v Poland (10373/05) Europadomstolens dom den 15 september 2009, punkt 51.
46 Mål Digrytė Klibavičienė v Lithuania (34911/06) Europadomstolens dom den 21 oktober 2014, 

punkt 33.
47 Mål Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v Romania (46626/99) Europadomstolens 

dom den 2 februari 2005, punkt 49.
48 Mål McMichael v the United Kingdom (16424/90) Europadomstolens dom den 24 februari 1995, 

punkt 87.
49 Stelkens & Andrijauskaite, ovan not 42, s. 18 ff.
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das rättigheter och intressen kan begränsa myndigheters maktutövning i det 
enskilda fallet, men det är i dagsläget svårt att fastställa närmare hur.

4. God förvaltning i 2017 års FL i ljuset av europarätten

4.1 Svenska och europeiska versioner

Av de två föregående avsnitten framgår att de europarättsliga versionerna av 
principen om god förvaltning skiljer sig innehållsmässigt på flera sätt från de 
grunder för god förvaltning som har införts i 2017 års FL. Även om framför-
allt förvaltningslagsutredningen gör en djupgående analys av den EU-rätts-
liga principen om god förvaltning, har inspiration inte hämtats därifrån vid 
utformningen av den svenska versionen av principen.50 Inte heller verkar den 
svenska lagstiftaren ha tagit intryck av den finska versionen av principen, som 
infördes i Finlands grundlag år 2000.51

Att begreppet god förvaltning ges olika innebörd i den svenska respektive 
europeiska versionen ska dock inte tas för intäkt för att det förekommer vitt 
skilda uppfattningar om vilka grundläggande krav som kan ställas på en rätts-
säker, lagenlig och serviceinriktad förvaltning. De moment som ingår i FL:s 
version av god förvaltning utgör även principer av grundläggande betydelse 
inom europarätten, i synnerhet de principer som motsvarar 5 § FL. Legalitets-
principen är en hörnsten i Europarådets verksamhet och central komponent 
i Europadomstolens praxis.52 I EU-fördraget har principen kodifierats i såväl 
artikel 5.2 FEU, vad gäller kompetensfördelningen mellan EU och medlems-
staterna, och i artikel 13 FEU vad gäller EU:s interna arbete. Objektivitets-
principen kan sägas ingå i omsorgsprincipen, som ju kräver att enskildas ange-
lägenheter ska behandlas ”opartiskt, rättvist och inom skälig tid”. Principen 
om likabehandling, eller icke-diskriminering är ju också välkänd inom såväl 
EU och Europarådet.53 Även proportionalitetsprincipen ingår i europarätten, 
vilket diskuteras i Henrik Wenanders bidrag i detta temanummer.

På motsvarande sätt finns de principer som ingår i de europarättsliga ver-
sionerna av god förvaltning också i FL. Vad gäller kravet på att ärenden ska 
avgöras inom skälig tid har en ny mekanism introducerats i FL i form av en 

50 SOU 2010:29, ovan not 5, s. 63 ff.
51 Se härom Matti Niemivuo, Har Sveriges förvaltningslag påverkat Finlands motsvarande lag – eller 

tvärtom?, i detta temanummer.
52 Se Karin Åhman, Europadomstolens principer, i Lena Marcusson (red.), Offentligrättsliga prin-

ciper, Iustus, 2017 samt densamme, Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag, i detta temanum-
mer.

53 Se exempelvis artikel 20 och 21 i rättighetsstadgan, artikel 18 FEUF, artikel 14 Europakonventio-
nen och tilläggsprotokoll 12 till konventionen.
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dröjsmålstalan, vilken har en tydlig europarättslig koppling.54 I övrigt åter-
finns de handläggningsregler som ingår i artikel 41 rättighetsstadgan bland 
de regler som benämns ”de processuella rättssäkerhetsgarantierna” i propo-
sitionen, dvs. i första hand sådana regler som tidigare enbart var tillämp-
liga i ärenden som avsåg myndighetsutövning mot enskild.55 I propositionen 
framhålls vidare den EU-rättsliga omsorgsprincipen som skäl till att kodifiera 
myndigheternas utredningsansvar i FL:56

”Regeringens förslag, som alltså kodifierar praxis på området, innebär även en tydligare 
markering av Sveriges åtaganden enligt EU-rätten, eftersom den s.k. omsorgsprincipen 
därmed kommer till uttryck i den nya förvaltningslagen.”

På ett mer principiellt plan finns således stora likheter mellan de värden som 
ingår i begreppet god förvaltning i europarätten respektive svensk rätt. I nästa 
avsnitt ska diskuteras i vad mån de delar i 2017 års FL som motsvarar artikel 
41 i rättighetsstadgan också bör tolkas i ljuset av artikeln.

4.2 Europarättens betydelse vid tolkning och tillämpning av FL:s  
grunder för god förvaltning

Som angetts ovan utgjorde internationaliseringen en av de faktorer som direk-
tiven till förvaltningslagsutredningen hänvisade till som grund för behovet av 
en översyn av förvaltningslagen. I direktiven framhölls särskilt att EU-rätten 
medfört att förvaltningsrätten inte längre enbart är en svensk angelägenhet 
samt att den inverkan som EU-rätten innebar hade sin grund i en annan 
förvaltningsrättslig tradition än den svenska. Det slogs därefter fast att det 
inte var lämpligt att Sverige har två parallella förvaltningsrättsliga system: ett 
som gäller på de områden som regleras av EU-rätten och ett som gäller för 
förvaltningen i övrigt.57

Denna skrivning skulle kunna förstås så att ett av syftena med översyn av 
förvaltningslagen var att den svenska lagen skulle närma sig den europarätts-
liga förvaltningstraditionen. Förvaltningslagsutredningen har dock formule-
rat sina utgångspunkter något annorlunda. Samspelet med EU-rätten och 
den rent inhemska rätten anges bygga på två grundläggande utgångspunk-
ter; för det första, att förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier ska gälla på 
samma sätt, oavsett om det är fråga om ärenden med EU-rättsliga inslag eller 

54 Se härom Rune Lavin, Åtgärder mot långsam handläggning, i detta nummer.
55 Prop. 2016/17:180, ovan not 7, bl.a. s. 48.
56 A.a., s. 149. Se även SOU 2010:29, ovan not 5, s. 417.
57 Dir. 2008:36 En ny förvaltningslag, se ovan not 5, s. 723.
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inte, för det andra, att reglerna ska ha ett sådant innehåll, att de unionsrätts-
liga principerna om god förvaltning har full täckning i lagen.58

Frågan kan därför ställas vilken betydelse som europarätten kan få vid tolk-
ning och tillämpning av principerna och reglerna på nationell nivå. I första 
hand bör frågan ställas utifrån EU-rätten, där principen om god förvaltning 
sedan länge är väl etablerad. God förvaltning som begreppet förstås i Euro-
padomstolens praxis har ännu inte fått en sådan konkretion att det kan anses 
påverka svensk förvaltningsrätt på mer uttalat sätt (se ovan, avsnitt 3.2). Å 
andra sidan har Europakonventionen ett bredare genomslag. Genom att kon-
ventionen har inkorporerats i svenska lag, är konventionen tillämplig på all 
svensk rätt, till skillnad från den EU-rättsliga principen om god förvaltning 
som enbart är tillämplig inom EU-rättens tillämpningsområde.59

Inom detta område ska därför undersökas i vad om även svenska myndig-
heter kan anses skyldiga att ge de principer och regler som ingår i den EU-
rättsliga versionen av god förvaltning. Även om också EU-rätten innehåller 
olika tolkningar av begreppet god förvaltning, är första hand är det den mer 
individualiserade versionen som utvecklats inom EU-domstolens praxis som 
kan komma att få effekt på nationell nivå. Den mer standard-orienterade ver-
sionen som utvecklas i EU-ombudsmannens praxis liksom i de icke-bindande 
uppförandekoder som antagits av skilda EU-organ, kan knappast förväntas 
påverka nationell rätt i någon större utsträckning. EU-ombudsmannen har 
enbart mandat att granska EU:s institutioner och organ och de koder som 
EU-organen antar riktar sig av naturliga skäl enbart till organen själva.60

Frågan blir därför om principen om god förvaltning som den utvecklats 
i EU-domstolens praxis kan förväntas få samma funktion inom svensk rätt 
som EU-domstolen tillmäter principen på EU-nivå, dvs. som innefattande 
individuellt utkrävbara regler. Som bekant följer det av den EU-rättsliga prin-
cipen om lojalt samarbete och doktrinen om direkt effekt och företräde att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att EU-rättens ändamålsenliga verkan, 
effet utile¸ uppnås på nationell nivå. Som visats i rättsfallet Åkerberg Fransson 
innebär det även en skyldighet att ge effekt åt EU-rättens allmänna rättsprin-
ciper, såsom de kodifierats i rättighetsstadgan.61 Även om det länge var osäkert 
huruvida principen om god förvaltning även var tillämplig i förhållande till 
medlemsstaternas förvaltningar, har EU-domstolen numera klargjort att så 

58 SOU 2010:29, ovan not 5, s. 91.
59 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighe-

terna och de grundläggande friheterna respektive artikel 51 i rättighetsstadgan. Att bestämma 
rättighetsstadgans tillämpningsområde är en grannlaga uppgift, se C-617/10 Åkerberg Fransson, 
EU:C:2013:280 och C-198/13, Hernández, m.fl. EU:C:2014:2055.

60 Se artikel 228.1 FEUF och ovan not 20 för exempel på uppförandekoder.
61 Mål C-617/10 Åkerberg Fransson, ovan not 59.
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är fallet.62 I målet H. N. mot Minister for Justice, från år 2014 uttalade EU-
domstolen att artikel 41 i rättighetsstadgan återspeglar en sådan rättsprincip 
som medlemsstaterna är skyldiga att upprätthålla:63

”Vad gäller rätten till god förvaltning, som föreskrivs i artikel 41 i stadgan, erinrar dom-
stolen om att denna rättighet återspeglar en allmän unionsrättslig princip. Härav följer, 
att när en medlemsstat genomför unionsrätten, är de krav som följer av rätten till god 
förvaltning – bland annat vars och ens rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, 
rättvist och inom skälig tid – tillämpliga i ett förfarande för beviljande av alternativt skydd, 
såsom det som är aktuellt i det nationella målet, som genomförs av den behöriga nationella 
myndigheten.”

Med utgångspunkt i doktrinen om processuell autonomi har EU-domstolen 
länge varit relativt restriktiv med att utveckla krav på hur principen om god 
förvaltning ska tillämpas på nationell nivå, utan har lämnat till medlemssta-
terna att avgöra de närmare kriterierna för processuella reglerna, samt vilka 
effekter en överträdelse av principen ska få. Ju mer samarbetet inom EU har 
utvecklats, desto större vikt har dock lagts vid formerna för genomförandet av 
EU-rätten. Inom många sektorsspecifika förvaltningsrättsliga områden arbe-
tar europeiska och nationella myndigheter nära, inom vad som ofta benämns 
en integrerad förvaltning.64 Ofta finns särskilda lojalitets- och samarbetsför-
pliktelser inskrivna i sekundärrätten, vilket ställer krav på inte bara att utan 
även hur de nationella myndigheterna ska ge EU-rätten dess rätta effekt.65 
Även inom det icke-harmoniserade området för fri rörlighet har unionsmed-
borgarnas rätt till fri rörlighet för varor, tjänster, arbetstagare och kapital ställt 
tämligen långtgående krav på att nationell byråkrati inte ska hindra enskilda 

62 Artikel 41 i rättighetsstadgan vänder sig uttryckligen till unionens institutioner, organ och byråer, 
vilket gav upphov till en diskussion i doktrinen huruvida principen var tillämplig på nationell 
nivå. Se exv. Niels Fenger, Forvaltning & Faellesskab. Om EU-rettens betydning for den almin-
delige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens, Jurist- og Okonomförbundets 
forlag, Köpenhamn, 2004, 258, 350 m.fl. ställen och Jane Reichel, God förvaltning i EU och i 
Sverige, Jure, 2006, s. 291 f.

63 Mål C-604/12 H. N. mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, EU:C:2014:302, punkt 
49–50. Denna praxis synes inte ha uppmärksammats av regeringen, se prop. 2016/17:180, ovan 
not 7, s. 44.

64 Se härom Herwig C.H. Hofmann & Alexander H. Türk, The Development of Integrated Admi-
nistration in the EU and its Consequences, ELJl, vol. 13 No. 2 (2007) s. 253–271 och Oswald 
Jansen & Bettina Schöndorf-Haubold (red.) The European Composite Administration, Intersen-
tia, Cambridge, 2011.

65 Se exempelvis Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen), där samarbetet mellan tillsynsmyndighe-
terna regleras i ett eget kapitel, VII, under rubriken ”samarbete och enhetlighet”.
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från att tillvarata sin rätt.66 Mot denna bakgrund är det inte otänkbart att även 
medlemsstaternas förvaltningskultur utvecklas i en konvergerande riktning, 
där EU-rätten utgör den gemensamma nämnaren.

Frågan om en utveckling mot god förvaltning i form av handläggnings-
regler som utkrävbara rättigheter kan även sättas samman med en mer allmän 
tendens inom det europarättsliga samarbetet, nämligen domstolarnas ökade 
betydelse för rättsutvecklingen. Som understryks i de officiella förklaringarna 
till rättighetsstadgan, finns ett nära samband mellan rätten till god förvaltning 
i artikel 41 och rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 47.67 Europarätten, 
dvs. såväl EU-rätten som Europakonventionen, har som bekant inneburit 
flera påtagliga förändringar av det svenska rättsliga landskapet på området, 
inte minst inom förvaltningsrätten där den svenska traditionen om rätten 
att gå till kungs har ersatts av en generell rätt till domstolsprövning.68 Inom 
doktrinen har diskuterats att EU-lagstiftaren medverkar till en judikalisering 
av politiken, bl.a. genom att formulera rättsregler som individuellt utkrävbara 
rättigheter som lämpar sig väl för domstolsprocesser.69 Även EU-domstolens 
och Europadomstolens praxis har ansetts bidra till en sådan utveckling.70 
Härmed blir också icke-judiciella mekanismer via exempelvis ombudsmän 
mindre attraktiva former för att säkerställa ett korrekt och effektivt genom-
drivande av rätten.71

Genom att EU-domstolen numera kräver att även medlemsstaterna upp-
rätthåller principen om god förvaltning när de agerar inom EU-rättens till-
lämpningsområde, är det inte otänkbart att EU-domstolen utvecklar sin praxis 
så att principen ges funktionen av verktyg för genomdrivande av enskilda rät-
tigheter även på nationell nivå, på motsvarande sätt som principen om rätten 

66 Francois Lafrage, Administrative Cooperation between Member States and Implementation of 
EU Law, European Public Law (2010) 16(4):597–616.

67 Se Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02), där det i 
sista stycket i förklaringen till artikel 41 uttrycks att ”rätten till ett effektivt rättsmedel, som utgör 
en viktig aspekt av denna fråga, garanteras genom artikel 47 i denna stadga.” Enligt artikel 6.1 
FEU ska rättighetsstadgan tolkas ”med vederbörlig hänsyn” till förklaringen.

68 RÅ 1997 ref. 65, 40–42 §§ FL och Warnling-Nerep, ovan not 41.
69 Daniel Keleman, Adversial legalism and adminstrative law in the European Union, in Susan Rose-

Ackerman & Peter L. Lindseth, Comparative Administrative Law, Edward Elgar, 2010, s. 615 och 
Agnes Eklund & Jane Reichel, Enskilda och EU-rättens genomförande, i Mattias Dahlberg & 
Karin Åhman, (red.) Europarätten – 20 år i Sverige, de lege, Jure 2016, s. 131.

70 Fritz W. Scharpf, Legitimacy in the Multilevel European Polity, European Political Science Review 
(2009), 1:2, pp. 173–204. Se även Håkan Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, Iustus, 
Uppsala, 2103, s. 552 f., 618 f., 653 f., 719 och 746 f., om Europakonventionens betydelse som 
verktyg för organisationer och fristående aktörer att bedriva rättslig aktivism.

71 Carol Harlow, A common European Law of Remedies?, Kilpatrick, Claire, Novitz, Tonia & Skid-
more, Paul (red.), The future of remedies in Europe, Hart, Oxford, 2000, s. 74 f.
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till effektivt rättsmedel länge har haft.72 Möjligen går det att skönja en sådan 
inriktning i EU-domstolens senare praxis. I ett avgörande från hösten 2017 
fann EU-domstolen att en lettisk tullmyndighet hade överträtt principen om 
god förvaltning genom att inte tillräckligt utförligt motivera sitt beslut.73 I fal-
let uttryckte EU-domstolen att Lettland var skyldig att se till att överträdelsen 
också kunde avhjälpas:74

”Det ankommer på medlemsstaterna att med utövande av sin processuella autonomi och 
med förbehåll för att likvärdighets- och effektivitetsprincipen iakttas reglera konsekven-
serna av tullmyndigheternas åsidosättande av motiveringsskyldigheten samt föreskriva om, 
och i vilken omfattning, ett avhjälpande är möjligt inom ramen för ett domstolsförfarande.”

För det fall uttalandet kan tolkas som en uppmaning från EU-domstolen 
att se till att överträdelser av principen om god förvaltning i sig ska kunna 
avhjälpas i domstol, innebär det ett inte obetydligt steg i utvecklingen att till-
mäta principen om god förvaltning en mer individualiserad funktion, som ett 
verktyg för enskilda att utkräva sin (EU-rättsligt grundade) rätt i förhållande 
till nationella myndigheter.

5. En rättssäker, mer heltäckande och lättillgänglig reglering?

Som angetts inledningsvis har syftet med reformen av FL varit att uppnå en 
rättssäker, mer heltäckande och lättillgänglig reglering av förvaltningsverk-
samhet.75 På vilket sätt kan införandet av god förvaltning i lagen tänkas bidra 
till att uppfylla detta mål? Vad gäller den första punkten kan inledningsvis 
konstateras att även rättssäkerhet är ett mångfacetterat begrepp. Begreppet 
kan indelas i formell rättssäkerhet, då fokus ligger på enskildas skydd mot 
ingrepp från det allmänna, samt materiell rättssäkerhet, då betoningen sna-
rare ligger på förmågan att komma fram till riktiga och etiskt försvarbara 
beslut.76 Lena Marcusson menar vidare att det formella förvaltningsrättsliga 

72 Tanken att koppla ihop tillämpningen av förvaltningsprocessuella regler i medlemsstaterna med 
genomdrivandet av EU-rätt är i sig inte ny. Redan i det välkända rättsfallet C-222/86 Unectef v 
Heylens, EU:C:1987:442, punkt 15, uttalade EU-domstolen att nationella myndigheters skyl-
dighet att motivera beslut utgör en viktig förutsättning för att rätten till domstolsprövning ska 
kunna utövas på ett effektivt sätt.

73 Mål C-46/16, Valsts ieņēmumu dienests mot ”LS Customs Services” SIA, EU:C:2017:839.
74 Ibid, punkt 46.
75 Prop. 2016/17:180, ovan not 7, s. 1 och SOU 2017:29, not 5, s. 723.
76 Lena Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, FT 2010 s. 241, s. 245 ff. och 

Michaela Ribbing, Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken, Jure, 2018, avsnitt 2.2.2. Se även 
Lotta Vahlne Westerhäll, Tvång, proportionalitet och likhet vid öppen psykiatrisk tvångsvård – Är 
lagstiftningen om öppen psykiatrisk tvångsvård rättssäker? JT Nr 4 2012/13, s. 827, 827 ff.
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rättssäkerhetsbegreppet överensstämmer till stor del med den allmänna förstå-
elsen av begreppet, men kompletteras av ett antal rättssäkerhetsgarantier som 
uppställs av rättsordningen.77 Att döma av artiklar som publicerats i denna 
tidskrift under senare tid är begreppet rättssäkerhet av central betydelse inom 
förvaltningsrätten, inte minst inom dess socialrättsliga delar.78

Principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet kan som angetts 
ovan (avsnitt 2) fungera som verktyg för den enskilde att kontrollera myndig-
heternas maktutövande, i sista hand genom att enskilda kan få till stånd en 
prövning i domstol av myndighetens handhavande. De upprätthåller därmed 
rättssäkerheten i formell mening. Genom införandet i FL har principerna 
fått en tydligare ställning och blivit mer synliga för såväl myndigheter och 
enskilda. Införandet kan därmed även bidra till att tydliggöra det offentlig-
rättsliga uppdraget i myndigheternas verksamhet, att bistå regeringen med att 
omsätta den demokratiskt beslutade politiken i praktisk verksamhet.79

Om den materiella sidan av rättssäkerheten betonas, kan även de mer 
praktiskt orienterade reglerna om serviceskyldighet, lättillgänglighet och 
samverkan få betydelse. I såväl direktiven som i propositionen betonas kopp-
lingen mellan rättssäkerhet och service, på så sätt att förfarandet bör utformas 
med högt ställda krav på förvaltningen att lämna snabba, enkla och entydiga 
besked och att hjälpa den enskilde att ta till vara sin rätt på ett sätt som är 
kostnadseffektivt för såväl den enskilde som för allmänheten.80 Det är ju inte 
samma sak att ha rätt som att få rätt, något som en svårtillgänglig, ineffektiv 
och krånglig byråkrati kan låta enskilda erfara. Genom att sortera in reglerna 
under rubriken god förvaltning understryks dess betydelse för rättssäkerheten 
på ett mer övergripande plan. Även på detta sätt kan reglerna om service m.m. 
i 6–8 §§ FL förväntas vara ändamålsenliga för att nå syftet med reformen.

I det formella rättssäkerhetsbegreppet kan även anses ingå ett krav på att 
förfarandet ska vara förutsebart, så att enskilda kan veta vad som kan förvän-

77 Marcusson, ovan not 76, s. 245.
78 En slagning i FTs arkiv visar att ett flertal artiklar har begreppet rättssäkerhet redan i rubriken, se 

från det senaste decenniet Mariam Carlsson Kanyama, Försäkringskassans tillämpningsstyrning 
och rätten till sjukpenning – effektiv rättstillämpning eller bristande legitimitet och rättssäker-
het? En fallstudie av handläggningsförändringen av den 1 november 2016, FT 2017, s. 530, 
Viola Boström, m.fl. Om rättssäkerhet och särskilt stöd enligt skollagen – blev det bra?, FT 
2014, s. 331, Lotta Wendel, Standardiserade dokumentationsformer och rättssäkerhet vid öppen 
psykiatrisk tvångsvård, FT 2015, s. 61, Lotta Vahlne Westerhäll, Några processuella spörsmål vid 
psykiatrisk tvångsvård – tillgodoses patientens rättssäkerhet?, FT 2013, s. 293 och Sara Stendahl, 
De allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen – rättssäkerheten och innehållet i den indivi-
duella handlingsplanen, FT 2008 s. 535. Se även Lena Marcusson, ovan not 76.

79 Thomas Bull & Fredrik Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, Studentlitteratur, 2015, 
s. 257 ff.

80 Dir. 2008:36, ovan not 5, s. 718 och prop. 2016/17:180, ovan not 7 s. 21.
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tas av dem och av det allmänna, när de vänder sig till en myndighet med sitt 
ärende.81 I det avseendet finns även en koppling till de andra två syftena med 
reformen som identifierats här, en mer heltäckande och lättillgänglig regle-
ring. Om målsättningen även varit att reglerna i den svenska förvaltnings-
lagen ska motsvara de europarättsliga principerna om god förvaltning, är frå-
gan om införandet av en svensk version av god förvaltning i lagen kan tänkas 
bidra till förutsebarhet, en mer heltäckande samt lättillgänglig reglering. Som 
diskuterats ovan (avsnitt 4.1) skiljer sig innehållet i den svenska och de euro-
peiska versionerna av god förvaltning åt, men det är snarast en fråga om olika 
kategoriseringar av vilka principer och regler som anses innefattas i respektive 
tolkning av god förvaltning, än en skillnad i sak. De principer och regler som 
FL hänför till god förvaltning återfinns även inom EU-rätten, liksom de delar 
som finns i de europarättsliga principerna även ingår i övriga delar av FL. 
Principerna erkänns, men benämns olika. Genom att införa en annan version 
av god förvaltning i FL än den som Sverige är bunden av via rättighetsstadgan 
och Europakonventionen, finns en uppenbar risk att de olika versionerna av 
principerna i sig gör rättsläget otydligt och därmed osäkert.

Frågan är om de handläggningsregler i FL som motsvarar de europarätts-
liga principerna för god förvaltning även bör tolkas i ljuset av europarätten. 
Den EU-rättsliga principen om god förvaltning är enbart tillämplig när EU-
rättsliga ärenden handläggs,82 men skulle i dessa situationer kunna medföra 
att handläggningsreglerna antar en mer individualiserad funktion, som verk-
tyg att utkräva en (EU-rättsligt grundad) rättighet.83 I ett avseende har en mer 
europeiserad syn på handläggningsregler införts i FL på ett generellt plan; 
genom introduktionen av en dröjsmålstalan har att rätten att få sina ärenden 
avgjorda inom skälig tid utvecklats till en utkrävbar rättighet. Även Europa-
domstolens praxis avseende Europakonventionens krav kan aktualiseras vid 
tolkning och tillämpning av handläggningsreglerna i FL och till skillnad från 
EU-rätten gäller konventionen som svensk lag och kan åberopas generellt.84 
Svenska förvaltningsprinciper och regler som överensstämmer med de euro-
peiska principerna om god förvaltning kan därmed få en funktion av utkräv-
bar rättighet även i svensk rätt, dvs. de kan åberopas av enskilda gentemot för-
valtningen i syfte att få ett förvaltningsbeslut prövat på den grund att hand-
läggningen varit bristfällig. Även om det inte var avsikten med reformen, kan 
införandet av begreppet god förvaltning i förvaltningslagen komma att tolkas 
som ett led i ett öppnande mot en europeisk rättstradition, vilken delvis skil-

81 Marcusson, ovan not 76, bl.a. s. 242, 244 och 246.
82 Artikel 51 i rättighetsstadgan och ovan avsnitt 4.2.
83 Se mål C-46/16, Valsts ieņēmumu dienests, ovan not 73, punkt 46 och avsnitt 4.2.
84 Se avsnitt 3.2 och Annika Nilssons bidrag i detta temanummer.
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jer sig från den svenska. Den självständiga förvaltningens handläggning kan 
härigenom bli en fråga för domstolarna att överpröva. Det kan konstateras 
att det är en krävande uppgift för nationella myndigheter att hålla sig à jour 
med rättsutvecklingen inom de två europeiska domstolarna, EU-domstolen 
och Europadomstolen. God förvaltning kan i detta avseende beskrivas som ett 
rörligt mål, som inte låter sig fångas in av de nationella lagstiftarna i form av 
mer heltäckande och lättillgängliga förvaltningsrättsliga regler.

Licensed to 130.237.176.2 <e1a8180e-0493-4e1f-8c3b-ab489f6ae7cc>



Licensed to 130.237.176.2 <e1a8180e-0493-4e1f-8c3b-ab489f6ae7cc>


