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Sammanfattning 

 

Europarätten uppställer ett antal krav på de nationella domstolsprövningarna och 

Sverige har genom sina internationella åtaganden rent av en skyldighet att tillgodose 

dessa. Rätten till domstolsprövning regleras främst i art. 6 EKMR samt i art. 47 i 

Stadgan och rättigheten kan idag sägas utgöra den mest fundamentala av rättssäkerhets-

garantier. EKMR har sedan 1995 ställning som lag och det har även fastslagits i grund-

lag att lagar och andra författningar inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden 

enligt konventionen (2:23 RF). Vidare är förutsatt att redan befintliga författningar ska 

tolkas på ett konventionsenligt sätt. Samma år som EKMR införlivades i svensk rätt 

inträdde också Sverige i EU. Även EU har numera en rättighetsstadga som ställer krav 

på att effektiva rättsmedel tillhandahålls i de nationella rättsordningarna och som till 

följd av företrädesprincipen står över den svenska rätten. Tillämpande myndigheter har 

således en skyldighet att genom lagprövning (11:14, 12:10 RF) åsidosätta lagar som står 

i strid med såväl EKMR som Stadgan.  

 

Utformningen av det kommunala överprövningsinstitutet har i princip förblivit 

oförändrad sedan 1862 års kommunalförordningar. Den senaste revideringen av nu 

gällande 1971 års kommunallag skedde dessutom redan innan ratificeringen av EKMR 

och inträdet i EU. Det är därför i den europeiseringens epok vi idag befinner oss i hög 

tid för en granskning av det särpräglade och ålderdomliga system som gäller för över-

prövning av kommunala beslut i Sverige. Såvitt kunnat konstateras har det kommunala 

prövningsinstitutet aldrig upptagits till prövning i de internationella domstolarna. Detta 

utgör en möjlig förklaring till att institutet förbisetts vid den europeisering som skett av 

förvaltningsbesvären, vilka i ett flertal fall ansetts oförenliga med europarätten.  

 

Det första som kan konstateras är att kommunala beslut inte sällan faller inom 

tillämpningsområdet för både Stadgan och EKMR. Civila rättigheter och skyldigheter 

har genom Europadomstolens praxis getts ett vidsträckt tillämpningsområde. Exempel 

på beslut som omfattas av den kommunala kompetensen och som även faller inom 

konventionens tillämpningsområde är beslut om sociala förmåner, myndighetstillstånd 

samt andra tänkbara godkännanden som kan krävas av en kommun. Stadgan riktar sig 

däremot till medlemsstaterna i den mån de tillämpar unionsrätten och bl.a. arbetsrätt, 
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socialrätt, konkurrensrätt och miljörätt är områden som idag kan anses ha en EU-rättslig 

aspekt. Det är därför otvetydigt att det kommunala beslutsförfattandet även faller inom 

Stadgans tillämpningsområde. 

 

Det kommunala överprövningsinstitutet bygger på principen om den kommunala själv-

styrelsen, en sedan länge grundlagsstadgad princip i Sverige. I RF 1:1 anges att en av de 

två vägar genom vilka den svenska folkstyrelsen förverkligas är kommunalt självstyre. 

Principen avser att ge kommunerna en självständig och, inom vissa gränser, fri 

bestämmanderätt. Det kommunala överprövningsinstitutets främsta syfte är till följd av 

detta endast att fungera som en medborgerlig och statlig kontroll av det kommunala 

självstyret. Denna lagstiftarens avsikt har lett till att prövningen utmärks av vissa sär-

präglade egenskaper. Framställningens huvudsakliga syfte har således varit att utreda 

dessa egenskapers förenlighet med de europarättsliga kraven på domstolsprövning.  

 

Den första av dessa karaktärsdrag är att talerätten endast tillkommer den som är medlem 

av kommunen (10:1). Medlem av en kommun är den som är folkbokförd, äger fast 

egendom eller ska betala kommunalskatt i kommunen (1:4). Att en sådan utformning av 

talerätten vid en jämförelse med europarätten är problematisk framstår som uppenbart. 

För en icke-kommunmedlem som berörs av ett kommunalt beslut saknas helt tillgång 

till domstol. Det sagda gäller både fysiska och juridiska personer. Sedan avskaffandet av 

kommunalskatt för juridiska personer torde problemet dessutom idag förekomma i 

större utsträckning. Ordningen torde för det första i många fall utgöra en kränkning av 

EKMR, som kräver att den vars rättigheter kränkts ges tillgång till domstol. Även de 

kumulativa kraven på att tvisten ska vara reell och seriöst samt grunda sig på en i den 

nationella rättsordningen erkänd rättighet torde i de flesta av dessa fall vara uppfyllda 

med hänsyn till att kraven är lågt ställda samt att dessa tvister avser kommun och 

enskild. Den nuvarande utformningen strider även mot Stadgans kodifierade 

rättsskyddsprincip. Huvudregeln inom unionsrätten är visserligen processuell autonomi 

men eftersom talerättsregeln i KL i flera fall inte bara gör det orimligt svårt, utan rent av 

omöjligt för den enskilde att driva igenom sina unionsrättsliga anspråk står den i direkt 

strid mot effektivitetsprincipen (som utgör en fundamental del av rättsskyddsprincipen).  

 

Den kommunala överprövningen är också begränsad till att avse ett besluts laglighet 

utifrån fyra i lag angivna grunder (10:8). Till följd av detta saknar domstolen möjlighet 
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att sätta ett eget beslut i kommunens ställe, den s.k. kassatoriska effekten (10:8 2 st.). 

Utvecklingen av kommunallagen, från detaljreglering till ramlag, har dock medfört att 

laglighetsprövningen i praktiken inte sällan även innefattar lämplighetsavvägningar. En 

begränsad prövning av förvaltningsrättsliga beslut i kombination med en kassatorisk 

effekt utgör också den gängse ordningen i Europa och torde i sig inte strida mot europa-

rätten. Med hänsyn till att de i kommunallagen angivna prövningsgrunderna får anses 

relativt heltäckande kan inte heller dessa anses utgöra en otillåten inskränkning i rätten 

till domstolsprövning. Däremot framstår den begränsning, som indirekt följer av 10:10 

och som medför att domstolen endast får pröva den grund klaganden åberopat, som 

problematisk. Denna medför en fullständig begränsning i prövningen i de fall där 

klaganden åberopar omständigheter som visserligen skulle innebära att beslutet upphävs 

men där fel grund anförts. Domstolen saknar då möjlighet att pröva omständigheten mot 

den relevanta grunden och prövningen blir i stort sett meningslös. 

 

I samma bestämmelse begränsas också domstolens möjlighet att beakta andra 

omständigheter än sådana som klaganden anfört före klagotidens utgång. Utformningen 

innebär att begränsningar uppställs för den enskilde men inte för dess motpart, 

kommunen. Samtidigt medför den också att domstolen inte kan beakta den enskildes 

yttrande över material som tillförs målet efter klagotidens utgång.  Bestämmelsen får på 

dessa grunder anses strida mot de grundläggande principerna om likställdhet och 

kontradiktion. Unionsrätten ställer även krav på att de nationella domstolarna ex officio 

ska kunna beakta EU-rätt och regleringen medför i vissa fall också ett direkt hinder mot 

detta.  

 

Begränsningen i anförandet av omständigheter medför också att det i praktiken saknas 

möjlighet att erhålla muntlig förhandling (9 § FPL). Eftersom domstolen inte får beakta 

vad som framkommer under en sådan kommer den i samtliga fall att anses obehövlig. 

En sådan systematisk avsaknad av muntlig förhandling kan inte anses förenlig med 

europarättens krav på muntlighet i nationella processer.  

 

Rätten att få tillgång till domstol är dock inte absolut och medlemsstaterna har ett visst 

utrymme att göra inskränkningar. Sådana inskränkningar måste dock, både enligt 

unions- och konventionsrätten, vara proportionerliga. Proportionalitetsbedömningen ska 

här göras utifrån systemet som en helhet och följande kan då konstateras. Den nu-
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varande utformningen kan visserligen anses ha ett legitimt syfte, att upprätthålla den 

kommunala självstyrelsen. Däremot kan systemet inte anses ändamålsförenligt eftersom 

det medför större inskränkningar i den enskildes rättsskydd än vad som är nödvändigt 

för att bibehålla ett kommunalt självbestämmande. Förekomsten av den begränsade 

laglighetsprövningen samt den kassatoriska effekten torde vara tillräckliga för att 

tillgodose detta syfte. Övriga processuella begränsningar kan därför inte anses utgöra 

tillåtna inskränkningar av europarättens krav på domstolsprövning.  

 

Det är viktigt att uppmärksamma att europarätten utgörs av två dynamiska rätts-

ordningar som utvecklas i takt med samhället. Stadgan har ännu inte varit i kraft särskilt 

länge och den överensstämmer idag i huvudsak med EKMR. Mycket tyder dock på att 

Stadgan kommer att utvecklas i en snabbare takt än konventionen och det är därför 

särskilt angeläget att de åtgärder som vidtas är långsiktigt hållbara. Detta kan 

åstadkommas genom att nya bestämmelser lämnar ett visst tolkningsutrymme för de 

svenska domstolarna. För att åstadkomma ett prövningsinstitut förenligt med europa-

rätten anser vi därför att följande lagstiftningsåtgärder bör vidtas. Talerätten bör ut-

formas så att kopplingen till kommunmedlemskapet bibehålls i kombination med en 

fristående bestämmelse som, liksom bestämmelsen i rättsprövningslagen, direkt åter-

kopplar till europarättens tillämpningsområde. Grunderna bör avskaffas i sin helhet 

samtidigt som laglighetsprövningen istället utformas med ledning av rättsprövnings-

lagen, vilket innebär en prövning av huruvida beslutet strider mot någon rättsregel eller 

inte. Slutligen bör möjligheten att anföra nya omständigheter efter klagotidens utgång 

utökas. Detta medför också att en muntlig förhandling blir meningsfull och rätten att 

begära en sådan bör lämpligen utformas genom en kombination av bestämmelserna i 

FPL respektive rättsprövningslagen. En muntlig förhandling ska då i förvaltningsrätt 

och kammarrätt hållas om klaganden begär det och det inte är uppenbart obehövligt 

medan en sådan får hållas i högsta instans endast när det kan antas vara till fördel för 

utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Som redan framgått anser vi att 

samtliga dessa ändringar torde vara möjliga att genomföra utan att det innebär ett alltför 

stort inskränkande i den kommunala självstyrelsen.  

 

Avslutningsvis anser vi att EKMR:s ställning i Sverige bör förtydligas genom att den 

upphöjs till grundlag. Detta skulle väsentligt förenkla det nu komplexa förhållandet 

mellan konventionen och Stadgan. Framförallt kan en sådan åtgärd anses utgöra det 
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slutgiltiga steget i att acceptera rättighetsskyddet som en del av den svenska 

konstitutionella rätten. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Denna uppsats avser huvudsakligen att behandla det kommunala överprövningsinstitutet 

och frågan om dess förenlighet med europarätten. För en sådan jämförelse krävs av 

förklarliga skäl en viss förståelse för det svenska kommunala systemet och det bakom-

liggande syfte det tjänar. Det kommunala överprövningsinstitutet skiljer sig nämligen 

från övriga svenska prövningsinstitut, vilka i regel främst syftar till att säkerställa 

enskildas rätt. Det kommunala överprövningsinstitutets syfte är istället att fungera som 

ett kontrollmedel över den egna kommunen och som en slags garant för den kommunala 

självstyrelsen. 

 

Den kommunala självstyrelsen är en sedan länge grundlagsstadgad princip i Sverige. I 

RF:s portalparagraf anges att en av de två vägar genom vilka den svenska folkstyrelsen 

förverkligas är kommunalt självstyre (1:1). Den utgör således en av grundstommarna i 

vårt samhälle. Någon lagstadgad definition av principen finns inte men i stort kan den 

sägas reglera relationen mellan stat och kommun. Principen avser att ge kommunerna en 

självständig och, inom vissa gränser, fri bestämmanderätt. Grundidén är att en de-

centraliserad skötsel, utförd av lokala förtroendevalda, är mer ändamålsenlig och 

effektiv än statlig styrning. Principen har sina rötter i den franska revolutionens idéer 

och för svensk del återfinns grundtankarna redan i 1862 års kommunalförordningar. Det 

kommunala självstyret utgör en allmän målsättning även i övriga Europa, vilket framgår 

av den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse som antagits av 45 av 

Europarådets 47 medlemsstater. Den kommunala självstyrelsen är också värdefull ur ett 

demokratiskt perspektiv. Genom att beslut fattas på lokal nivå, närmare dem de angår, 

ökar insynen vilket bidrar till ett större medborgerligt engagemang och ett gemensamt 

ansvar för det allmännas bästa.1 

 

Det kommunala överprövningsinstitutets främsta syfte är alltså att fungera som en med-

borgerlig och statlig kontroll av det kommunala självstyret. Det har lett till att 

prövningen utmärks av vissa särpräglade egenskaper. Främst bland dessa kan nämnas 

                                                 
1 SOU 1990:24, s. 48.  
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talerättens koppling till det kommunala medlemskapet samt prövningens begränsning 

till att endast omfatta ett besluts laglighet. Ytterligare begränsningar i prövningens 

utformning är den s.k. kassatoriska effekten, avsaknaden av muntliga förhandlingar 

samt avsaknaden av möjlighet att anföra omständigheter efter klagotidens utgång. 

 

Den svenska kommunala överprövningens särpräglade utformning är särskilt intressant 

eftersom det genom europarätten ställs vissa krav på domstolsprövningen. Sverige 

ratificerade redan 1952 EKMR i tron om att svensk rätt mer än väl uppfyllde de krav 

som ställdes. Man fick dock all anledning att ifrågasätta denna uppfattning när Sverige 

ett flertal gånger fälldes i Europadomstolen för kränkning av art. 6 och rätten till en 

rättvis rättegång.2 I anledning av Europadomstolens domar har numera en rad ändringar 

vidtagits för att uppfylla kraven. Bland dessa kan nämnas tillkomsten av 1988 års rätts-

prövningslag, 3 § 2 st. tillsammans med 22 a § FL, 2006 års rättsprövningslag samt ett 

stort antal föreskrifter om överklagande i specialförfattningar. De fall som har prövats 

av Europadomstolen har dock hittills, såvitt kunnat konstateras, endast avsett beslut som 

prövats enligt ordningen i FL. Det kommunala överprövningsinstitutet har sålunda 

förbisetts vid den europeisering som skett av förvaltningsbesvären. 

 

Vid en jämförelse med tiden för EKMR:s ikraftträdande, har vi idag kommit längre med 

att anpassa det svenska rättssystemet efter den europeiseringens rättighetsepok som vi 

idag kan anses befinna oss i.3 EKMR utgör idag svensk lag4 och det har fastslagits i 

grundlag att lagar och andra författningar inte får meddelas i strid med Sveriges 

åtaganden enligt konventionen (2:23 RF). Vidare är förutsatt att redan befintliga 

författningar ska tolkas på ett konventionsenligt sätt. Även EU har numera en rättighets-

stadga som ställer krav på att effektiva rättsmedel tillhandahålls i de nationella rätts-

ordningarna (art. 47) och som till följd av företrädesprincipen står över den svenska 

rätten. Tillämpande myndigheter har en skyldighet att genom lagprövning (11:14 RF för 

domstolar samt 12:10 RF för förvaltningsmyndigheter) åsidosätta lagar som står i strid 

med såväl EKMR som Stadgan. Det är därför hög tid att en granskning sker av det 

                                                 
2 W. Warnling-Nerep, s. 339. Se bl.a. Sporrong och Lönnroth mot Sverige (1982) samt Pudas mot Sverige 

(1987). 
3 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10, s. 477. 
4 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
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särpräglade och ålderdomliga system som gäller för överprövning av kommunala beslut 

i Sverige. 

 

1.2 Terminologi 

 

I samband med införandet av 1990 års kommunallag fastslogs att den tidigare använda 

termen kommunalbesvär skulle ersättas med begreppet laglighetsprövning. Detta skedde 

i syfte att tydliggöra särdragen i prövningens omfattning samt som ett led i lagstiftarens 

allmänna strävan att utmönstra begreppet besvär ur lagtexten.5 Det kan dock ifrågasättas 

om det nya begreppet verkligen inneburit någon förbättring och redan då förslaget lades 

fram möttes det av kritik.6 Utgångspunkten för denna uppsats har varit att särskilt 

behandla två karakteristiska delar av det kommunala överprövningsinstitutet; talerätten 

samt prövningen omfattning. Mot bakgrund härav anser vi det lämpligare att använda 

kommunalbesvär som en övergripande term för prövningen enligt KL och att använda 

laglighetsprövning som en beskrivning av prövningens begränsade omfattning. Som 

stöd för detta kan bl.a. hänvisas till förarbetena till den vidtagna ändringen. I dessa 

anges nämligen uttryckligen att hinder saknas för att använda den äldre termen 

kommunalbesvär i olika sammanhang, just eftersom den främsta avsikten med den nya 

terminologin var att åstadkomma enhetlighet i lagtexten.7 

 

Vidare avses hädanefter med kommunala beslut endast sådana beslut som överprövas 

genom kommunalbesvär. Att vi valt att använda oss av en sådan terminologi, trots att 

vissa kommunala beslut överklagas genom förvaltningsbesvär, är att det nästintill 

genomgående är beslut som prövas med kommunalbesvär som åsyftas i denna fram-

ställning. Termen förvaltningsbeslut omfattar däremot både beslut som överprövas 

genom regleringen i FL och KL. Om något annat avses kommer det tydligt att framgå 

av texten. Vi har också valt att enhetligt använda oss av begreppet talerätt. Det bör 

observeras att terminologin i andra framställningar i hög grad varierar mellan talerätt 

och klagorätt men begreppen är att anse som synonyma. Vidare ska också framhållas att 

termen förvaltningsrätt används som en övergripande term som även inkluderar 

kommunalrätt.  

                                                 
5 Prop. 1990/91:117, s. 133.  
6 Ds 1991:17, s. 328 ff.  
7 Prop. 1990/91:117, s. 133. 
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Slutligen bör nämnas att med termen europarätt avses i denna framställning såväl EU-

rätten som EKMR. Benämningen är internationellt vedertagen och används ofta i den 

juridiska litteraturen.8 Då detta arbete avgränsar sig till att behandla den europeiska 

rätten till domstolsprövning samt rätten till effektiva rättsmedel kommer begreppet 

europarätt främst att åsyfta de artiklar i EKMR och Stadgan som avser just detta, dvs. 

art. 6 EKMR och art. 47 Stadgan.  

 

Vid Lissanbordragets ikraftträdande försvann den tidigare pelarstrukturen och där-

igenom uppdelningen mellan EU och EG. Numera talar man därför bara om EU-rätt, 

här synonymt med unionsrätt. Då det rör sig om rättsfall samt fördragstexter hänförliga 

till EG-rätten kommer detta av naturliga skäl att framgå av texten. 

 

1.3 Syfte 

 

Som redan framgått är det huvudsakliga syftet med uppsatsen att undersöka det 

kommunala överprövningsinstitutets förenlighet med de europarättsliga krav som ställs 

på domstolsprövningen. Att vi anser den här frågan värd att utredas beror till stor del på 

att den senaste revideringen av KL:s 10 kap. skedde flera år innan Sveriges ratificering 

av EKMR samt inträde i EU; frågan har således inte utretts tidigare. Av den ställning 

som både Stadgan och EKMR intar i svensk rätt idag framgår frågans relevans 

ytterligare. Sverige har rent av en strikt skyldighet att säkerställa att europarättens krav 

uppfylls och efterlevs. Frågeställningens betydelse förstärks ytterligare av att regeringen 

nyligen tillsatt en utredning om en kommunallag för framtiden. Utredningen har i upp-

drag att göra en totalöversyn av KL och som en del i detta arbete ingår att se över regel-

verket gällande överprövningen av kommunala beslut samt hur bestämmelserna för-

håller sig till unionsrätten. Det slutliga resultatet av utredningen samt eventuella 

lagändringar ska redovisas i mars 2015.9 

 

 

 

                                                 
8 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 1.  
9 Dir. 2012:105.  
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1.4 Problemformulering och avgränsningar 

 

Denna framställning rör främst de två stora rättsområdena europarätt och kommunalrätt 

samt i viss mån även förvaltningsprocessrätt. Det har därför varit nödvändigt att redan 

på ett tidigt stadium ha en tydlig problemformulering och avgränsning av arbetets om-

fattning. De nämnda områdena spänner nämligen över stora juridiska fält. 

 

Vad gäller det svenska kommunala överprövningsinstitutet har vi identifierat två huvud-

sakliga problem. Det första avser kretsen taleberättigade. Eftersom talerätten är direkt 

kopplad till kommunmedlemsbegreppet uppstår problem när en icke kommunmedlem 

berörs av ett kommunalt beslut. Det andra problemet hänför sig till prövningens om-

fattning. Med omfattning syftar vi främst till att prövningen är begränsad till att omfatta 

beslutets laglighet genom vissa i lag angivna grunder. Vi har även ansett det angeläget 

att utreda några ytterligare begränsningar i prövningens utformning; den kassatoriska 

effekten, det i huvudsak skriftliga förfarandet samt avsaknaden av möjlighet att anföra 

omständigheter efter besvärstidens utgång, eftersom dessa i huvudsak är konsekvenser 

av laglighetsprövningen. Givetvis skulle även andra aspekter av prövningen än de ovan 

nämnda kunna stå i konflikt med europarätten, men vi har valt att begränsa oss till de 

processuella regler som är unika för kommunalbesvären. Till följd därav har vi valt att 

helt utelämna det invecklade förhållandet som gäller för överprövning enligt FL. 

 

Kommunernas beslutanderätt är omfattande och rör många vitt skilda områden. En fråga 

som uppenbarande sig redan inledningsvis var därför huruvida en övergripande studie 

var möjlig eller om endast vissa typer av beslut skulle undersökas. Då uppsatsens syfte 

är att utröna huruvida kommunalbesvärssystemet utgör en kränkning av europarätten är 

det inte meningsfullt att göra bedömningar in casu av enskilda beslut. Istället har vi 

försökt finna situationer som kan illustrera generella brister i systemet och som särskilt 

aktualiserar de problem vi ägnat denna framställning åt. Det har således inte framstått 

som rimligt att studera samtliga situationer och beslut där en kränkning kan komma 

ifråga. 

 

För att utreda förekomsten av en eventuell kränkning är det även aktuellt att se över 

möjligheterna att föra talan i allmän domstol. En möjlighet till prövning i allmän dom-

stol kan nämligen i sig föranleda att den enskildes rätt till domstolsprövning anses 
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tillgodosedd. Frågorna kring kompetensfördelningen mellan domstolarna är dock minst 

sagt komplexa. Det finns dessutom en överhängande risk att den ordningen för 

domstolsprövning av kommunala beslut, vilken ofta är rätt svårtillgänglig för den 

enskilde, vid en europarättslig bedömning ändå inte skulle anses vara tillräckligt 

effektiv. Vi har därför valt att inte närmare gå in på i vilken utsträckning en allmän 

prövning är möjlig.  

 

Då uppsatsen begränsar sig till att avse det kommunala prövningsförfarandet har det 

varit naturligt att göra liknande avgränsning beträffande europarätten. Utredningen 

kommer således i huvudsak att avse de artiklar som behandlar rätten till domstols-

prövning dvs. art. 6 EKMR samt art. 47 Stadgan. 

 

1.5 Problemsituationer i praktiken 

 

Antalet typer av kommunala beslut som överklagas genom kommunalbesvär är 

oöverskådligt och vi har därför försökt överblicka de situationer som framstår som 

särskilt problematiska ur ett europarättsligt perspektiv. Situationerna utgår ifrån vår 

ovan angivna uppdelning av kommunalbesvären (se avsnitt 1.4). Det bör här tilläggas 

att vår tes redan från framställningens början varit att kommunalbesvären i vissa fall 

utgör en kränkning av europarätten. Vi har förståelse för att det, för den som har god 

insikt i det kommunala beslutsfattandet, kan framstå som att vår frågeställning endast 

har betydelse i teorin. Även om problemsituationerna sällan förekommer i praktiken så 

kan deras existens inte helt bortses från. Redan ett enda fall kan utgöra en kränkning av 

europarätten och huruvida problemet är vanligt förekommande saknar därför betydelse. 

 

Den första kategorin är när ett kommunalt beslut drabbar någon som inte är kommun-

medlem, s.k. intressenter. Målgruppen för detta problem är både juridiska och enskilda 

personer. För juridiska personer kan, sedan avskaffandet av kommunal beskattning av 

dessa, kommunmedlemskap erhållas endast genom ägande av fastighet i kommunen. 

Eftersom det är vanligt att juridiska personer verkar i större omfattning, och t.o.m. är 

registrerade i en kommun utan att äga fastighet där, uppstår ofta en diskrepans mellan 

kretsen taleberättigade och den krets som berörs av beslut. Vinstdrivande bolag som 
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bedriver sin verksamhet i en kommun kan givetvis komma att påverkas ekonomiskt av 

många av de kommunala beslut som fattas där.10  

 

Vidare är det idag vanligt att medborgarna driver sina intressen genom olika typer av 

sammanslutningar, såsom ideella föreningar. Detta fenomen kan sägas utgöra en del av 

det moderna samhällslivet. Kommunerna tillhandahåller många gånger lokaler till 

ideella föreningar vilket får till följd att dessa sällan äger fastigheter. Föreningar saknar 

därmed ofta medlemskap.11 Många av dessa föreningar verkar dessutom för intressen 

som rör kommunala angelägenheter och de berörs därför i hög grad av kommunala 

beslut.12 

 

För enskilda personer finns visserligen flera grunder för medlemskap men trots detta 

kan det uppstå situationer där enskilda s.k. icke medlemmar berörs av ett kommunalt 

fattat beslut. Det är t.ex. i dagens samhälle vanligt att föräldrar lever åtskilda. Det har 

fått till följd att ett barns vårdnadshavare många gånger är bosatta i två olika kommuner. 

Inom den kommunala kompetensen ingår bl.a. att fatta beslut enligt skollagen och SoL. 

Sådana beslut rör många gånger barn och får då presumeras beröra även vårdnads-

havarna, barnet själv saknar ju i regel partshabilitet. Trots detta kommer endast 

vårdnadshavaren i den kommun som fattat det ifrågavarande beslutet att få klaga över 

detta. Samma problem kan uppstå då ett barns skola, familjehem eller liknande är 

beläget i en annan kommun än hemkommunen. Växelvis boende för barn är dessutom 

förankrat i lagstiftningen och ett sådant arrangemang bör inte föranleda negativa 

konsekvenser i form rättsförluster för vårdnadshavarna.13 

 

En problematisk situation som omfattar båda ovan beskrivna målgrupper är då en 

fastighet hyrs eller tillfälligt arrenderas. För enskilda personer är situationen givetvis 

endast problematisk om de inte är folkbokförda eller betalar kommunalskatt i samma 

                                                 
10 Se t.ex. förvaltningsrätten i Göteborgs beslut i mål nr 13723–12 där ett bussbolag saknade rätt att klaga 

över en trafiknämnds yttrande i vilket den avstyrkt en ansökan från bolaget om uppsättande av 

hållplatsskyltar. 
11 SOU 1982:41, s. 98.  
12 Se t.ex. förvaltningsrätten i Göteborgs beslut i mål nr 4068-12 där en invandrarförening saknade talerätt 

avseende kommunens beslut att inte åtgärda påtalade brister i de provisoriska förberedelseklasserna i 

kommunen.  
13 Se t.ex. RÅ 2006 not. 82. Målet rörde ett kommunalt beslut att ålägga en vårdnadshavare 

ersättningsskyldighet enligt SoL för dotterns placering i familjehem. Domstolen konstaterade att 

vårdnadshavaren inte hade rätt att överklaga beslutet då han inte var kommunmedlem.  
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kommun. Det kan t.ex. röra sig om ett semesterhus eller en övernattningslägenhet. Av 

en kommuns specialreglerade kompetens följer bl.a. en skyldighet att fatta beslut om 

renhållning, miljöskydd och plan- och byggfrågor dvs. beslut som ibland direkt berör 

den som disponerar en fastighet. Så är t.ex. fallet om det finns ett avtal mellan ägare och 

nyttjare om att den senare ska svara för vissa förhållanden som omfattas av ovan an-

givna beslut. Trots detta medför det nuvarande kommunala överprövningssystemet att 

endast ägaren till fastigheten äger klaga över sådana beslut. 

 

Vad sedan avser prövningens omfattning torde exempelsituationer inte vara nödvändiga. 

Istället kan generellt sägas att problematiken uppstår varje gång klaganden åberopar 

omständigheter som inte kan beaktas av domstolen inom ramen för en laglighets-

prövning; fall där annat än rättsliga grunder åberopas.14 

 

1.6 Metod och material 

 

Inledningsvis bör uppmärksammas att denna framställning tillkommit genom ett nära 

samarbete mellan oss två författare. På grund av den begränsade tiden samt uppsatsens 

omfattning har arbetet beträffande vissa delar fått delas upp men samtligt arbete har 

innan det förts in i framställningen genomgående diskuterats oss emellan. Vi står 

således gemensamt bakom allt som framhålls. 

 

Utgångpunkten för uppsatsen är svensk offentligt rätt med inriktning på kommunalrätt 

samt europarätt. Uppsatsen inleds med en redogörelse för innebörden av kommunal-

besvär med utgångspunkt i 10 kap. KL. Denna redogörelse utgör vidare ramen för den 

därpå följande beskrivningen av rätten till domstolsprövning enligt europarätten. Ut-

märkande för båda dessa delar är en deskriptiv metod. En kort historik samt gällande 

rätt återges också i vardera dessa delar för att öka läsarens förståelse för den senare 

diskussionen. 

 

                                                 
14 Se t.ex. NJA 1993 s. 653 som rörde ett kommunalt beslut om fördelning av gatukostnader. I fallet byggde 

fastighetsägarnas talan i stor utsträckning på överväganden om skäligheten av fördelningen av 

gatukostnaden.  
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För att fastställa svensk gällande rätt har traditionell rättsdogmatisk metod, med 

rättskälleläran i fokus, tjänat som utgångspunkt.15 Kommunalbesvärens utformning är i 

princip densamma som i 1862 års förordningar vilket motiverat studier av samtliga 

kommunallagars förarbeten. Förarbetena till 1862 års förordningar är dock 

svåråtkomliga, klena och saknar i många avseenden de ursprungliga överväganden som 

påverkat utformningen. För att skapa oss en bild av 1862 års förordningar har vi därför 

studerat lagtexten samt använt oss av säkra andrahandskällor16, såsom senare förarbeten. 

Eftersom det är ur 1862 års förordningar som dagens kommunallag växt fram har vi valt 

att inte gå längre tillbaka i tiden än så. Samtliga förarbeten som vi tagit del av, från och 

med denna tidpunkt har varit till stor hjälp då de problem den här uppsatsen behandlar 

är sådana som lagstiftaren diskuterat inför varje större revidering av kommunal-

lagstiftningen. Övervägandena har då visserligen skett ur ett rent nationellt perspektiv 

med fokus på ekonomi och effektivitet snarare än mänskliga rättigheter. Resonemangen 

har trots detta kommit att bli av stort intresse för denna framställning. 

 

Även om kommunalbesvärens utformning inte genomgått några större förändringar har 

den kommunala självstyrelsen under senare tid utökats. I takt med detta har många typer 

av beslut specialreglerats och prövas idag genom förvaltningsbesvär. Samtidigt har 

kommunernas utökade självbestämmanderätt resulterat i tillskapandet av flera nya typer 

av kommunala beslut som också omfattas av kommunalbesvär. Detta har förändrat vilka 

situationer som, mot bakgrund av vår frågeställning, kan komma att vara problematiska.  

I många fall har därför de i äldre doktrin och förarbeten angivna exemplen inte kunna 

användas. 

 

Eftersom uppsatsen berör både nationell och europeisk rätt har olika tolkningsmetoder 

varit nödvändiga för att utröna gällande rätt. Även om EKMR och EU-rätten har 

utvecklats oberoende av varandra så har de två rättssystemen vissa grundläggande lik-

heter ifråga om tolkningsmetod, den s.k. europeiska juridiska metoden.17 Rättssystemen 

har främst utvecklats genom praxis av starka och självständiga domstolar. Att rätts-

systemen grundas på samarbete och kompromisser mellan många länder har bidragit till 

                                                 
15 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, passim. 
16 Det kan här tilläggas att andrahandskällor även i mindre utsträckning använts i de fall då en hänvisning sker 

till ett verk som ligger utanför framställningens huvudsakliga frågeställningar.  
17 För val av terminologi se Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och 

unionsrättsligt, JT nr 4 2010/11, s. 827.  
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att de grundläggande lagtexterna är kortfattade och allmänt hållna. Till följd härav har 

det funnits ett behov av att domstolarna fyller ut luckor i takt med samhälls-

utvecklingen. Man tillämpar här en dynamisk tolkningsmetod. Europarätten, framförallt 

EU-rätten, består dessutom i hög grad av oskriven rätt och de allmänna rättsprinciperna 

har därför tjänat som ytterligare en stark rättskälla.18 Detta utgör också en grund-

läggande skillnad från det svenska rättspositivistiska synsättet som ställer sig avvisande 

till oskriven rätt.19  

 

I den analytiska delen har det svenska överprövningssystemet delats upp i beståndsdelar 

som var och en för sig granskats men argumentation de lege ferenda och slutsatserna 

behandlar främst systemet som en helhet. 

 

Uppsatsen har också i många avseenden inslag av komparativ metod. En indirekt jäm-

förelse av kommunalbesvären i ett historiskt perspektiv har varit nödvändig för att förstå 

systemet som ett samhällsfenomen. Oundvikligen har också en viss jämförelse med de 

övriga processuella instituten gjorts. Framförallt har dock den huvudsakliga fråge-

ställningen behandlats med en komparativ metod genom att det svenska systemet ställs 

mot europarätten. Utöver det har även sneglats på andra länders prövningsinstitut i den 

mån de berörts i Europadomstolens och EU-domstolens praxis. 

 

1.7 Litteraturläge20 

 

Vad avser denna framställnings huvudfråga är litteraturen knapphändig. Få författare 

har fördjupat sig i just kommunalbesvärens förenlighet med europarätten. Frågan har 

framförallt hamnat i skymundan av den omfattande litteratur som behandlar 

förvaltningsbesvärens förenlighet med europarätten. Att så är fallet beror troligtvis på 

att de många avgöranden från Europadomstolen där Sverige fällts för brott mot 

konventionen främst har avsett förvaltningsbesvär och inte tillämpningen av KL. 

 

                                                 
18 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, s. 49 f. 
19 Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT nr 4 

2010/11, s. 822. 
20 Med detta avses främst de ledande arbetena inom framställningens områden. Här redogörs även för vilka 

problem som inte i större utsträckning berörs i litteraturen. För mer information se Sandgren, Claes, 

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2007, s. 52 f.  
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Någon som åtminstone väckt frågan till liv är Wiweka Warnling-Nerep, professor i 

offentlig rätt, tillika handledare för denna uppsats. Hennes båda verk ”Rätten till 

domstolsprövning & rättsprövning” samt ”Förvaltningsbeslut: överklagande, rätts-

prövning eller annan domstolsprövning” ger en konkret överblick av den problematik 

som europeiseringen medfört för den svenska förvaltningsprocessen. Även hennes verk 

lägger dock störst vikt vid just förvaltningsbesvär och rättsprövning. 

 

Vad avser litteratur över europarätten kan hänvisas till Ulf Bernitz ”Europarättens 

grunder”, som ger en övergripande bild av hela EU-rätten, inklusive Stadgan. Generellt 

kan dock sägas att doktrinen på EU-området är omfattande medan behandlingen av 

Stadgan däremot endast är summarisk. För en djupare förståelse av den rättsskydds-

princip som art. 47 i Stadgan grundar sig på rekommenderas Torbjörn Anderssons 

”Rättsskyddsprincipen”, dock författad innan Stadgans tillkomst. Avseende EKMR får 

Hans Danelius ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis - En kommentar till Europa-

konventionen om de mänskliga rättigheterna” anses vara det verk som tillmätts störst 

vikt. I Danelius framställning sammanställs och kommenteras, nästintill uttömmande, 

den viktigaste praxisen från Europadomstolen. 

 

Slutligen hänvisas, på kommunalrättens område, till Alf Bolins ”Kommunalrättens 

grunder”. En mer ingående studie av just kommunalbesvären ges bl.a. i avhandlingarna 

”Det kommunala besvärsinstitutet” av Sven Strömbergs samt ”Studier rörande den 

kommunala besvärsprocessen” av Fredrik Sterzel. 

 

1.8 Disposition 

 

Inledningsvis, i avsnitt två, ges en historisk tillbakablick över kommunalbesvären samt 

en redogörelse för den nuvarande regleringen. I denna del ges också en kort beskrivning 

av förvaltningsbesvären samt rättsprövningen. 

 

I avsnitt tre redogörs för EKMR och Stadgan, främst art. 6 respektive art. 47, samt den 

praxis som utvecklats på dessa områden. 

 

I avsnitt fyra besvaras framställningens huvudfråga genom att de svenska kommunal-

besvären ställs mot europarättens krav på domstolsprövning.  
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Avslutningsvis, i avsnitt fem, förs ett resonemang kring vilka lagstiftningsåtgärder som 

kan vidtas respektive vilka åtgärder vi anser bör vidtas för att anpassa KL efter 

europarättens krav. 
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2. Kommunalbesvär 

 

2.1 Historik 

 

En historisk tillbakablick är i först hand befogad för att redogöra för kommunal-

besvärens framväxt och utveckling men också för att bidra till en ökad förståelse för 

kommunalbesvärens roll i vårt moderna rättssamhälle. Att påvisa hur den tidigare detalj-

regleringen i KL allt mer kommit att utformats med en ramlagsteknik är också nöd-

vändigt med hänsyn till att lagstiftningens utformning utgör grunden för domstolarnas 

behörighet och således också prövningen omfattning. 

 

2.1.1 1862 års kommunalförordningar 

 

1862 års kommunalförordningar kan anses utgöra ansatsen till dagens svenska 

kommunallagstiftning. Redan i förarbetena till dessa förordningar syns tydligt den 

decentraliseringsideologi som idag benämns den kommunala självstyrelsen. Huvud-

principen i förordningarna var kommunalt självbestämmande genom valda 

förtroendemän. 1862 års förordningar byggde på synsättet att den kommunala själv-

styrelsen bestod av tre huvudgrenar: den kommunala kompetensen, den kommunala 

beskattningsrätten och det kommunala besvärsinstitutet.21 

 

Den kommunala kompetensen formulerades på så sätt att kommunerna ”ägde vårda 

gemensamma ordnings- och hushållningsregler”. Utformningen kan jämföras med den 

ramlagstiftningsteknik som ligger till grund för dagens kommunallag.  Kommunernas 

självbestämmanderätt enligt förordningarna var dock inte obegränsad, t.ex. var vissa 

beslut underställda regeringen.22 

 

Det kommunala besvärsinstitutets utformning enligt 1862 års förordningar skilde sig 

inte principiellt från dagens kommunalbesvär. Redan i dessa förordningar hade införts 

en talerätt grundad på medlemskap.23 Dessförinnan gällde att endast en kommun-

medlem som berördes av ett beslut ägde klaga. Uppfattningen av kommunen såsom en 

                                                 
21 SOU 1990:24, s. 44 f.  
22 Ibid., s. 44 f. 
23 Utskottsbetänkande 1859/60, s. 5 samt SOU 1952:14, s. 333 f. 
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juridisk person vars beslut angår alla medlemmar men ingen utomstående föranledde att 

kretsen taleberättigade vidgades till samtliga medlemmar.24 Det var också i samband 

med detta som man fastslog att prövningen av kommunala beslut endast skulle omfatta 

beslutets laglighet. Detta utgjorde en tillämpning av den, för begreppet om kommunal 

självstyrelse, väsentliga grundsatsen att kommunen liksom den enskilde själv är den 

bästa domaren i fråga om sin egen nytta eller skada.25 Detta kan anses vara ett uttryck 

för den kommunala självstyrelsen samt decentraliseringsideologin och visar tydligt på 

avsikten med prövningsinstitutet, nämligen att endast utgöra ett kontrollmedel av den 

kommunala självstyrelsen. Som en naturlig följd av laglighetsprövningen infördes också 

den kassatoriska effekten som gäller än idag. I förarbetena till förordningarna angavs att 

det skulle innebära ett ”begreppsvidrigt intrång i kommunens självbestämmanderätt om 

den högre myndigheten kunde sätta ett eget beslut i kommunens ställe”.26 

 

2.1.2 Den fortsatta utvecklingen 

 

1862 års förordningar kom att bli oförändrade fram till 1930 års revidering, vilken 

främst var av teknisk natur. I samband med att den kommunala rösträtten blev allmän 

och lika samt införandet av det representativa systemet tog den kommunala expansionen 

fart. Utvecklingen innebar vidgat ansvar för medborgarnas levnadsförhållanden och den 

ökade aktiviteten i kommunerna ledde till 1948 års reform av kompetensrätten. 

Kommunernas medlemmar ägde inte längre vårda sina gemensamma ordnings- och 

hushållningsregler utan istället var det kommunen själv, såsom en självständig offentlig-

rättslig bildning med ett inte obetydligt mått av maktutövning, som ägde vårda ”sina 

angelägenheter”.27 

 

Många mindre kommuner fick så småningom svårigheter att följa de åtaganden som 

följde av den ökade kompetensen och 1952 genomfördes därför storkommunsreformen 

som innebar att antalet kommuner minskade. Denna utvecklig ledde också till att en ny 

kommunallag antogs 1953. 

 

                                                 
24 SOU 1952:14, s. 333 f. 
25 Utskottsbetänkande 1859/60, s. 5. 
26 Ibid., s. 5. 
27 SOU 1982:41, s. 91. 
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2.1.3 1953 års kommunallag 

 

Utformningen av talerätten samt prövningens omfattning förblev i huvudsak oförändrad 

i 1953 års kommunallag. I förarbetena till denna lag betonades åter kommunalbesvärens 

främsta funktion, att tjäna som medel för den statliga legalitetskontrollen över 

kommunerna. Till skillnad från nu gällande kommunallag fanns i denna lag, liksom 

tidigare, fem besvärsgrunder. Talan fick grundas endast på att beslutet inte tillkommit i 

laga ordning, stod i strid mot allmän lag eller författning, att de som fattat beslutet 

annars överskridit deras befogenhet eller att beslutet kränkte klagandens enskilda rätt 

eller annars vilade på orättvis grund.28 Dessa fem grunder antyder att kommunal-

besvären redan då tjänade ett dubbelt syfte. De två senare grunderna tycks huvud-

sakligen ha varit avsedda att värna om den enskilde kommuninvånarens rättsskydd 

medan de tre tidigare istället främst fungerade som ett kontrollmedel över den 

kommunala verksamheten.29 

 

Frågan om talerättens koppling till medlemsbegreppet berördes men man konstaterade 

att praxis ställt sig avvisande till talerätt för icke-medlemmar och någon ändring gjordes 

därför inte.30 Man anförde att det visserligen i praktiken förekom fall där icke med-

lemmar berördes av kommunala beslut men att det skulle utgöra ett alltför stort intrång i 

självbestämmanderätten att utvidga talerätten. Framförallt skulle gränsdragnings-

problem uppstå då en ökad talerätt i en del situationer öppnade för en utvidgning också i 

mindre viktiga fall.31 Man övervägde att reglera situationerna genom speciallagstiftning 

men den slutliga lösningen blev istället att för vissa av situationerna, t.ex. tjänste-

tillsättningar, ge alla kommuner möjlighet att tillsätta en särskild besvärsnämnd. 

Besvärsnämndens prövning omfattade även lämplighet.32 

 

Genom 1953 års kommunallag kom även beslut av kommunala styrelsen samt 

nämnderna att, liksom beslut av fullmäktige, överklagas genom kommunalbesvär. 

Beslut av rent förberedande eller verkställande art undantogs prövningen. 33 

                                                 
28 Se 76 § 1 mom. kommunallagen (1953:753). För mer om de äldre besvärsgrunderna, se t.ex. Sterzel, 

Fredrik, Studier rörande den kommunala besvärsprocessen, passim.  
29 SOU 1982:41, s. 37 f.  
30 Prop. 1953:210, s. 189 f. 
31 Ibid., s. 190. 
32 SOU 1952:14, s. 344. 
33 Ibid., s. 331 f.  
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2.1.4 1977 års kommunallag 

 

Genom att den kommunala självstyrelsen grundlagsfästes i 1974 års regeringsform 

betonades vikten av principen och 1977 års kommunallag kom således att vila på 

samma grunder som tidigare kommunallagar. Syftet med revideringen var att enhetlig-

göra, förenkla samt kodifiera praxis.34 Ett genomgripande motiv var att stärka de 

förtroendevaldas ställning samt medborgarnas inflytande. Antalet kommuner minskades 

ytterligare och detta föranledde i sin tur en minskad detaljreglering. Vad som tidigare 

reglerats i lag stod nu upp till kommunerna själva att reglera.35  Kommunallagen hade 

blivit en ramlag vilket innebar att kommunernas självbestämmande hade utökats 

ytterligare; den fick nu utövas fritt inom de i lag angivna ramarna. 

 

Till följd av 1964 års förvaltningsreform kom stort fokus att ligga på kommunal-

besvärens processuella handläggningsregler och dess förhållande till den nya 

förvaltningslagen. Man övervägde i samband med detta att i sin helhet flytta över 

kommunalbesvären till förvaltningslagen. På grund av kommunalbesvärens särart såsom 

en medborgerlig legalitetskontroll valde man dock slutligen ändå att bibehålla 

kommunalbesvärens dåvarande utformning.36 1977 års kommunallag kom senare att 

genomgå den revidering som ledde till nu gällande kommunallag, 1991 års lag. 

 

2.2 Kort om den kommunala kompetensen37 

 

Den kommunala kompetensen består dels av den allmänna kompetens som följer av KL, 

dels av en specialreglerad kompetens. I 2:1 återfinns den grundläggande bestämmelsen 

för den allmänna kompetensen. Där föreskrivs att kommuner själva får ta hand om 

sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område 

eller dess medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en annan kommun, ett 

annat landsting eller någon annan. Ett av de viktigaste motiven bakom den kommunala 

verksamheten är just allmänintresset. Detta kan förklaras med att kommunen inte är 

                                                 
34 SOU 1974:99, s. 44. 
35 SOU 1990:24, s. 46. 
36 SOU 1964:27, s. 486 f. samt SOU 1974:99, s. 113. 
37 I detta avsnitt ges endast en översiktlig beskrivning av den kommunala kompetensen i den mån vi ansett 

det nödvändigt för förståelsen av senare diskussioner. För mer om detta se t.ex. A. Bohlin. 
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vilken juridisk person som helst utan ett samhällsorgan.38 Den allmänna kompetensen 

begränsas av ett antal principer som följer av 2 kap. KL. Bland dessa återfinns tre i den 

grundläggande bestämmelsen 2:1; nämligen lokaliseringsprincipen, principen om att 

kommunen inte får tillägna sig uppgifter som ankommer på annan samt förbudet mot 

understöd åt enskild. Ytterligare kompetensbegränsande principer är förbudet mot 

spekulativ företagsverksamhet (2:7) samt förbudet mot understöd åt enskilda företag 

(2:8 2 st.). När en kommun agerar inom ramen för sin ovan beskrivna kompetens är den 

även bunden av vissa andra principer. Dessa är likställighetsprincipen (2:2), principen 

om förbud mot retroaktiva beslut (2:3) samt självkostnadsprincipen (8:3 c). Som ett 

tillägg till den allmänna kompetensen finns också ett antal kompetensutvidgande 

föreskrifter som möjliggör för kommuner att ägna sig åt uppgifter som de annars inte 

skulle kunna ta befattning med.39 

 

De specialreglerade kommunala befogenheterna innefattar främst ansvar för viktiga 

samhällsfunktioner och är i huvudsak obligatoriska uppgifter som kommunerna ålagts 

av staten. Kommunerna har genom specialregleringen en skyldighet att svara för bl.a. 

den sociala omsorgen, miljö- och hälsoskydd, plan- och byggfrågor, skolgång, ren-

hållning och avfallshantering samt vatten och avlopp.40 

 

2.3 Den nuvarande regleringen  

 

I det följande redogörs för kommunalbesvärens nuvarande reglering samt dess ut-

formning. Regleringen återfinns i huvudsak i 10 kap. KL.  

 

2.3.1 Beslut som prövas genom kommunalbesvär 

 

Huvudregeln är att beslut av kommunala organ såsom fullmäktige och nämnder 

överklagas genom kommunalbesvär (10:2). Bestämmelserna är dock subsidiära varför 

undantag förekommer i specialförfattning (10:3). För fullmäktiges beslut gäller att dessa 

                                                 
38 Lindquist, Ulf, Kommunala befogenheter, s. 35. 
39 A. Bohlin, s. 87 ff. 
40 Bengtsson, Hans, Offentlig förvaltning – Att arbeta i demokratins tjänst, s. 108 f. 
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i princip undantagslöst överklagas med kommunalbesvär.41 Huvudregeln tillämpas 

således oftast oavsett om fullmäktiges beslut grundar sig på bestämmelser i KL eller i 

specialförfattning. Vidare ställs inga krav på verkningar för ett besluts överklagbarhet 

utan varje meningsyttring som tas upp i protokollet kan bli föremål för prövning.42 Vad 

gäller beslut av nämnder är det desto vanligare förekommande att besluten omfattas av 

undantag i specialförfattning. Om specialförfattningen innehåller särskilda föreskrifter 

om överklagande utesluter detta kommunalbesvär. Om sådana föreskrifter saknas eller 

om regeln inte täcker det aktuella beslutet blir förhållandet det motsatta, dvs. 10 kap. 

KL blir tillämpligt på beslutet. När kommunalbesvärsreglerna inte är tillämpliga är det 

istället bestämmelserna om förvaltningsbesvär i FL som aktualiseras.43 Utöver detta 

gäller för nämnder att beslut av rent förberedande eller verkställande art undantas 

prövning (10:2 2 p.). 

 

2.3.2 Talerätten 

 

Kommunmedlemmarna utgör de främsta intressenterna i den kommunala verksamheten. 

De har en rad enligt KL unika rättigheter som endast tillkommer dem, varav en av de 

mest väsentliga är rätten att överklaga kommunala beslut (10:1). Att talerätten är 

kopplad till medlemskapet är en följd av kommunens egenskap av person-

sammanslutning.44 Att kommunen ska vårda sina angelägenheter samt att dessa 

angelägenheter ska vara av allmänt intresse och knutna till kommunen (2:1) framgår att 

man har utgått från att samtliga medlemmar berörs av kommunala beslut samt att de är 

de enda som gör det.45 Kommunmedlemmar behöver alltså inte, som i de flesta andra 

processuella sammanhang, vara personligen berörda av ett beslut för att få klaga. Den 

kommunala talerätten utgör istället en sorts actio popularis. Skulle någon annan än en 

medlem beröras av ett beslut och vilja få detta prövat, är enda möjligheten att övertala 

någon kommunmedlem att klaga. 

 

                                                 
41 Undantag från detta är t.ex. beslut på vilka LOU är tillämplig (16:19 LOU), de beslut som fullmäktige 

fattar enligt PBL men som inte räknas upp i 13:1 PBL samt beslut där fullmäktige avslagit en begäran om 

utlämnande av allmän handling (2:15 TF).  
42 Se t.ex. RÅ 1975 ref. 65. 
43 A. Bohlin, s. 262 ff.  
44 Lindquist, Ulf & Losman, Sten, Kommunallagen – en handbok med lagtext och kommentar, s. 262. 
45 Prop. 1990/91:117, s. 24 f. 
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Medlem av en kommun är den som är folkbokförd, äger fast egendom eller ska betala 

kommunalskatt i kommunen (1:4). Frågan om talerättens koppling till medlemskapet 

har berörts inför varje större revidering av KL. Inför den senaste övervägde man att 

vidga kretsen taleberättigade genom en ändring av villkoren för medlemskapet. 

Anledningen till detta var att den kommunala taxeringen av juridiska personer av-

skaffats ett par år tidigare. Juridiska personer förlorade därmed den rätt att överklaga 

kommunala beslut som de tidigare haft på grundval av taxeringen och kunde då, liksom 

nu, endast erhålla medlemskap genom att äga fast egendom i kommunen. Någon 

revidering gjordes dock inte då en studie hade visat att det både innan och efter 

taxeringsändringen sällan förekom att juridiska personer uppträdde som klagande.46 Till 

följd av Sveriges inträde i EU har dock kontakten mellan juridiska personer och 

myndigheter ökat eftersom EU-rätten ställer nya krav på tillstånd m.m. Juridiska 

personer torde därför idag vara mer benägna att klaga på kommunala beslut.47 

 

För att talerätt ska föreligga krävs medlemskap vid tidpunkten för överklagandet. Det är 

alltså inte tillräckligt att den klagande vid dagen för beslutet var medlem i kommunen.48 

Däremot så prövar domstolarna sällan ex officio om medlemskap föreligger. Detta sker 

i praktiken endast i de fall då det är uppenbart att talerätt saknas. Frågan aktualiseras 

oftast först efter en invändning om bristande talerätt.49 

 

2.3.3 Prövningens utformning 

 

Som rubriken antyder är prövningen av kommunalbesvär till viss del begränsad. För 

bifall till ett överklagande krävs nämligen att de åberopade omständigheterna kan 

underställas någon av de i KL specifikt angivna grunderna (10:8). 

 

2.3.3.1 Laglighetsprövningen 

 

I 10:8 anges fyra olika prövningsgrunder. Den första är att beslutet inte tillkommit i laga 

ordning. Med detta avses alltså rena procedur- och handläggningsfel t.ex. jäv eller 

                                                 
46 Prop. 1990/91:117, s. 134.  
47 Warnling-Nerep, Wiweka, Juridiska personer som bärare av mänskliga rättigheter – ett möte mellan 

näringsrätt och förvaltningsrätt, JP nr 1 2010, s. 86 f.  
48 Se RÅ 1932 ref. 56.  
49 A. Bohlin, s. 272.   
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omröstningsfel. De övriga prövningsgrunderna tar sikte på brister av mer materiell 

karaktär. Den första av dessa är att beslutet hänför sig till något som inte är en 

angelägenhet för kommunen. Här avses situationer då den kommunala kompetensen 

överskridits. Därpå följande grund är att det organ som fattat beslutet har överskridit 

sina befogenheter. Med detta avses fall då den interna kompetensfördelningen mellan 

fullmäktige och nämnder samt nämnder emellan överskridits. Den sista grunden är att 

beslutet strider mot lag och annan författning.50 

 

Prövningen ska alltså ha en ren legalitetsinriktningen och meningen är inte att 

domstolen ska pröva skäligheten eller ändamålsenligheten. Syftet med detta är att 

upprätthålla den kommunala självstyrelsen. Därtill kommer att kommunfullmäktige 

utgör ett politiskt beslutande organ och att det anses olämpligt att domstolen ska pröva 

ändamålsenligheten av de folkvaldas beslut. Behovet av kontroll över kommunala 

beslut i kombination med kompetensregelns allmänna utformning har dock möjliggjort 

för domstolarna att utforma rättsliga, i den nya kommunallagen till viss del lagfästa, 

principer för bestämningen av gränserna för den kommunala verksamheten.51  

 

Skillnaden mellan en prövning som omfattar lämpligheten och en som endast omfattar 

lagligheten kan uttryckas så att domstolarna i det förra fallet har samma kompetens som 

beslutsinstansen vid prövningen medan överprövande instans i det senare fallet har en 

mer begränsad kompetens. Vid kommunalbesvären är denna kompetens inte bara 

begränsad till ett antal grunder utan även till just den grund klaganden anför. 

 

Det har ifrågasatts om det i praktiken verkligen är möjligt att fullt ut göra en åtskillnad 

mellan lämplighets- och laglighetsprövning.52 Avgörande torde vara hur den lagstiftning 

som beslutet grundar sig på är utformad. En noga detaljerad reglering leder till en mer 

begränsad prövning eftersom utrymmet för egna bedömningar minskar väsentligt. KL:s 

ramlagsutformning lämnar däremot ett visst utrymme för en prövning av lämpligheten. 

Prövningen om en kommunal åtgärd faller inom den kommunala kompetensen inne-

fattar oundvikligen bedömningar av om det är lämpligt, ändamålsenligt eller skäligt att 

kommunen ägnar sig åt viss verksamhet eftersom kompetensregeln är utformad som en 

                                                 
50 A. Bohlin, s. 282 ff.  
51 Marcusson, Lena, Laglighets- och lämplighetsprövning – En titt i backspegeln och framåt, FT nr 1-3 

1992, s. 123.  
52 Se bl.a. A. Bohlin, s. 90 samt U. von Essen, s.614 ff.  
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generalklausul. Beroende på vilket beslut det rör sig om varierar också skillnaden 

mellan en laglighets- och en lämplighetsbedömning.53 Vad som åsyftas är skillnaden på 

fritt skön och lagbundet skön. Lämplighetsbedömningar kan således ingå i rätts-

tillämpningen i den mån lagstiftaren bestämt vilka krav som ska ställas och bör då 

kunna omfattas av domstolens prövning. I de fall då ett kommunalt beslut grundar sig 

på en lagregel med ”öppna” rekvisit och därmed en skönsmässig bedömning kommer 

överprövningen vanligtvis att ske på samma skönsmässiga grunder.54 Detta innebär 

alltså att det även vid beslut som bygger på speciallagstiftning finns utrymme för en 

indirekt lämplighetsprövning. Vi återkommer till denna diskussion nedan (se avsnitt 

4.3.1). 

 

2.3.3.2 Processramen, det skriftliga förfarandet och den kassatoriska 

effekten 

 

Vid prövningen av överklagandet får inte beaktas andra omständigheter än sådana som 

klaganden hänvisat till före taletidens utgång (10:10). Detsamma gäller för de grunder 

klaganden stöder sin talan på. Domstolen får inte fritt välja bland besvärsgrunderna utan 

har att endast pröva den eller de grunder som klaganden åberopat.55 Anledningen till 

detta är att ett kommunalt beslut vid klagotidens utgång ska kunna antas vara godkänt 

av kommunmedlemmarna utom i de delar där felaktigheter anförts.56 Vad som anförs av 

den klagande efter klagotidens utgång får endast beaktas av domstolen i den mån det 

innebär förtydliganden och preciseringar av redan anförda omständigheter.57 

 

Ett resultat av den strikt tidsbegränsade processramen är att förfarandet i sin helhet är 

skriftligt. Ett kommunalt beslut överklagas skriftligt (10:4) och klaganden ska då ange 

de omständigheter han stöder sin talan på. Ytterligare omständigheter kan givetvis 

anföras innan klagotidens utgång men även för dessa gäller då ett strikt skriftlighets-

krav.58 En given följd av att processramen ska stå klar redan vid klagotidens utgång är 

att en muntlig förhandling inte kan fylla något syfte. Vad som kommer fram på en sådan 

muntlig förhandling får ändå inte beaktas i den mån det utgör något annat än redan 

                                                 
53 U. von Essen, s. 615 ff.  
54 Strömberg, Sven, Det kommunala besvärsinstitutet, s. 6 f.  
55 Lindquist, Ulf & Losman, Sten, Kommunallagen – en handbok med lagtext och kommentar, s. 270. 
56 A. Bohlin, s. 279. 
57 Se RÅ 1994 ref. 65.  
58 Se RÅ 1982 2:42.  
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anförda omständigheter. 10 kap. KL saknar bestämmelser om muntlig förhandling och 

här tillämpas istället 9 § FPL. Av det nyss sagda följer dock att en muntlig förhandling i 

kommunalbesvärsmål alltid är obehövlig och det saknas i praktiken helt möjlighet att få 

till stånd en sådan.  

 

Genom sitt avgörande ska domstolen fastställa om det överklagade beslutet omfattas av 

någon av prövningsgrunderna. Om så är fallet och klagomålet därför ska bifallas leder 

det till att beslutet helt eller delvis upphävs (10:8 2 st.). Domstolen saknar all möjlighet 

att sätta ett eget beslut i det överklagade beslutets ställe, vilket innebär att det över-

klagade beslutet inte kan ändras. Syftet med denna kassatoriska rättsföljd är att 

kommunernas beslut ska respekteras i den mån de inte är olagliga. Den kassatoriska 

effekten är direkt sammankopplad med prövningens begränsade omfattning. Det skulle 

innebära ett alltför stort intrång i den kommunala självbestämmanderätten att låta en 

domstol sätta ett beslut i kommunens ställe.59 

 

2.4 En jämförelse med andra prövningsformer av förvaltningsbeslut 

 

Vid överprövning av förvaltningsbeslut finns i svensk rätt i huvudsak tre processformer 

att tillgå, nämligen kommunalbesvär, förvaltningsbesvär samt rättsprövning. Samtliga 

dessa tre institut har olika bakgrund och dess utformning skiljer sig markant åt. 

Systemets utformning är minst sagt komplicerat och har av Warnling-Nerep betecknats 

som en normativ djungel.60  Gemensamt för dessa prövningsformer är att de alla kan 

omfatta beslut som rör civila rättigheter och skyldigheter respektive unionsrättsliga 

frågor dvs. beslut som faller inom tillämpningsområdet för EKMR:s art. 6 samt 

Stadgans art. 47. Den svenska uppdelningen i olika processordningar saknar givetvis 

betydelse vid prövning av eventuell kränkning hos EU- samt Europadomstolen. Vid 

fastställandet av de europarättsliga kraven på domstolsprövning är således praxis 

avseende alla prövningsformer av intresse. För att öka förståelsen följer därför en kort 

redogörelse för de övriga prövningsformerna, dvs. utöver kommunalbesvären, samt en 

ytlig jämförelse de olika formerna emellan. 

 

                                                 
59 Utskottsbetänkande 1859/60, s. 5. 
60 Se bl.a. W. Warnling-Nerep, s. 8.  
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2.4.1 Förvaltningsbesvär61 

 

Syftet med förvaltningsbesvären är i huvudsak att komma till rätta med materiella fel-

aktigheter i myndighetsbeslut dvs. att ge den enskilde en möjlighet att säkerställa sin 

rätt. Överklagande enligt FL och FPL omfattar samtliga förvaltningsmyndigheters 

beslut samt de kommunala beslut som enligt specialreglering ska överklagas genom 

förvaltningsbesvär. Sådana beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har 

gått honom emot och beslutet kan överklagas (22 § FL). Vidare krävs för att beslut ska 

kunna överklagas att de har rättsliga eller faktiska verkningar.62 Vilka beslut som kan 

överklagas är här snävare än vid kommunalbesvär. Detsamma torde i det flesta fall gälla 

kretsen klagoberättigade.63  

 

Överprövningen omfattar både en lämplighets- och laglighetsbedömning. Den över-

prövande instansen har således samma befogenhet som den beslutande myndigheten och 

får sätta ett eget beslut i det överklagade beslutets ställe. Prövningen är därmed betydligt 

mer omfattande än den kassatoriska laglighetsprövning som sker enligt 10 kap. KL. 

Allmänt sett torde man, vid en jämförelse med övriga europeiska länders prövning av 

förvaltningsbeslut, kunna konstatera att de svenska förvaltningsbesvären är ovanligt 

omfattande. Detta är något som enligt Eivind Smith kan vara en bidragande orsak till 

våra problem att anpassa domstolsprövning av förvaltningsbeslut till de krav som 

europeiseringen medför.64 

 

2.4.2 Rättsprövning 

 

Rättsprövningslagen tillkom för att möjliggöra en prövning av vissa beslut fattade av 

regeringen, vilka inte tidigare kunnat överprövas av domstol, efter att Sverige ett flertal 

gånger fällts i Europadomstolen för kränkning av art. 6.65 Tillämpningsområdet för 

lagen har därför knutits an till de relevanta begreppen i EKMR (1 § Rättsprövningslagen 

och art. 6 EKMR). Ansökan sker till HFD (3 §) som har att pröva om regeringens av-

                                                 
61 För denna terminologi, se bl.a. fotnot 90 i Warnling-Nerep, Wiweka, En introduktion till 

förvaltningsrätten, s. 64.  
62 Se bl.a. RÅ 2004 ref. 8. 
63 Det ska dock tilläggas att det kan uppstå situationer där ett förvaltningsbeslut berör många personer, 

varpå kretsen taleberättigade i teorin skulle kunna överskrida den för kommunalbesvär. Det vanligaste är 

dock att förvaltningsbeslut rör myndighetsutövning mot enskild och således inte en större krets.  
64 Smith, Eivind, Sverige som konstitutionell demokrati, SvJT 2000, s. 11 ff., s. 21 och s. 23 ff. 
65 Se bl.a. Sporrong och Lönnroth mot Sverige (1982).  



31 

 

görande strider mot någon rättsregel som sökanden har angett eller som klart framgår av 

omständigheterna. Om beslutet befinns rättsstridigt ska domstolen upphäva detta (7 §). 

Rättsprövningen är dock inte begränsad till frågor om avgörandets s.k. rättsenlighet i ett 

snävt perspektiv. En standardformulering som inte sällan används av HFD för 

bestämningen av omfattningen av prövningen lyder som följer: 

 

”Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning även sådana frågor som 

faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på 

saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel 

som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så ut-

formade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar 

rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten.”66 

 

En inte oväsentlig skillnad mot kommunalbesvären är att rättsprövningen inte kopplats 

till särskilda besvärsgrunder såsom i KL. I förarbetena till rättsprövningslagen anges att 

vägledning ska hämtas från kommunalbesvären men också att prövningen ska vara mer 

omfattande.67 Hur detta i realiteten var tänkt att fungera framgår dock inte närmare av 

förarbetena. 

 

2.5 Sammanfattande kommentarer 

 

Historiskt sett har kommunalbesvärens utformning i princip varit densamma sedan 1862 

års förordningar. Redan i dessa introducerades principen om den kommunala själv-

styrelsen som kan sägas reglera relationen mellan stat och kommun och som avser att ge 

kommunerna en självständig och, inom vissa gränser, fri bestämmanderätt. Den 

kommunala självbestämmanderätten har dock väsentligt utökats sedan tillkomsten av 

dessa förordningar. KL har gått från att vara detaljerat reglerad till att utgöra en ramlag.  

 

Kommunernas självbestämmande får endast utövas inom den kommunala kompetensen 

som består av en allmän respektive en specialreglerad del. Till följd av den kommunala 

självstyrelsen är överprövningen av kommunala besluts funktion framförallt att utgöra 

ett statligt och medborgerligt kontrollmedel. Syftet skiljer sig således väsentligt från 

övriga svenska prövningsinstitut.  

                                                 
66 Se bl.a. RÅ 1997 ref. 18. 
67 Marcusson, Lena, Laglighets- och lämplighetsprövning - En titt i backspegeln och framåt, FT nr 1-3 

1992, s. 127 ff. 
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De beslut som överklagas genom kommunalbesvär är som huvudregel beslut av 

kommunfullmäktige respektive de kommunala nämnderna (10:2). Undantaget från 

huvudregeln är beslut som till följd av speciallagstiftning prövas genom förvaltnings-

besvär (10:3).  

 

Kommunalbesvärens funktion har föranlett att prövningens utformning karakteriseras av 

vissa särpräglade egenskaper. Talerätten är direkt kopplad till kommunmedlemskapet 

såsom det definieras i 1:4. Det bygger på uppfattningen av kommunen som en juridisk 

person vars beslut rör dess medlemmar men ingen annan. Vidare är prövningen be-

gränsad till en laglighetsprövning med utgångspunkt i fyra i lag stadgade grunder 

(10:8). Någon tydlig gräns mellan en laglighets- och en lämplighetsprövning saknas och 

i praktiken torde en laglighetsprövning även kunna omfatta vissa lämplighetsaspekter. 

Vid prövningen av överklagandet får inte beaktas andra omständigheter än sådana som 

klaganden hänvisat till före klagotidens utgång (10:10). Detsamma gäller för de grunder 

klaganden stöder sin talan på. Domstolen får inte fritt välja bland besvärsgrunderna utan 

har att endast pröva den grund som klaganden åberopat. Förfarandet är i sin helhet ut 

skriftlig vilket är en följd av att domstolen inte får beakta några andra omständigheter än 

sådana som klaganden hänvisat till före klagotidens utgång. En muntlig förhandling kan 

då inte tillföra processen något av betydelse. Slutligen saknar domstolen behörighet att 

sätta ett eget beslut i kommunens ställe, prövningen är kassatorisk.  
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3. Europarätt 

 

3.1 Överblick 

 

Den 1 januari 1995 inträdde Sverige som medlem i EU och EU-rätten blev därmed 

gällande rätt i Sverige.68 Samtidigt som detta införlivades EKMR i svensk lag69 och det 

klargjordes i grundlag att lagar och andra författningar inte får meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden enligt konventionen (2:23 RF). Lagar som stiftas i strid med 

konventionen ska åsidosättas av tillämpande myndigheter genom lagprövning (11:14 

RF för domstolar och 12:10 RF för förvaltningsmyndigheter) och för lagar tillkomna 

före inkorporeringen gäller att dessa åtminstone ska tolkas konventionskonformt.70 

 

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft 1 december 2009, blev EU:s rättighets-

stadga formellt bindande. Stadgan ingår i primärrätten och har därmed samma rättsliga 

värde som fördragen.71 Den har därigenom företräde i förhållande till nationell rätt och 

medlemsstaterna måste därför även på rättighetsområdet iaktta lojalitetsprincipen (art. 

4.3 FEU).72 Genom Lissabonfördraget beslutades vidare att EU skulle ansluta sig till 

EKMR (art. 6 FEU), vilket dock i skrivandets stund ännu inte skett. I samma artikel 

anges också att rättigheterna som följer av EKMR ska ingå i unionsrätten såsom 

allmänna rättsprinciper. Unionsrättens allmänna principer utgör primärrätt och av EU-

domstolens praxis följer att medlemsstaterna, både vad avser förvaltningsmyndigheter 

och domstolar, är bundna av dessa principer när de tillämpar EU-rätten på nationell 

nivå. EKMR är alltså numera dubbelt tillämplig, dels genom inkorporeringen i svensk 

lag och dels direkt via EU-rätten. I det senare fallet bör EKMR behandlas med samma 

företräde framför nationell lag som övrig EU-rätt.73 Samtliga svenska domstolar har 

ansvar för att säkerställa unionsrättens genomslag och korrekta tillämpning i Sverige 

                                                 
68 Se lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
69 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. 
70 Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan 

domstolsprövning, s. 71.  
71 Se art. 6.1 FEU. 
72 Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT nr 4 

2010/11, s. 838. 
73 W. Warnling-Nerep, s. 19 f.  
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och tyngdpunkten för dess genomslag kan därför sägas ligga i de nationella 

domstolarna.74 

 

Redan innan Stadgans tillkomst ingick EKMR i EU-rätten såsom en allmän rättsprincip 

och alla EU:s medlemsstater hade vid tillkomsten redan anslutit sig till konventionen. 

Man kan mot bakgrund därav ifrågasätta vilket behov Stadgan egentligen fyller. Den 

kan vid en första anblick snarare tyckas komplicera än tydliggöra och den kan därmed 

även tyckas utgöra en onödig dubblering av konventionen. Mot ett sådant synsätt talar 

dock bl.a. att Stadgan innehåller fler rättigheter än EKMR, såsom t.ex. rättigheter 

knutna till medborgarnas ställning inom EU, ett mycket starkt skydd för näringsfriheten 

samt bestämmelser om solidaritet, som bl.a. innefattar sociala förmåner. Bernitz har 

dessutom framhållit att Stadgan fyller ett viktigt syfte i förhållande till EU:s egna 

institutioner. Med hänsyn till institutionernas långtgående befogenheter är det viktigt att 

även de är förpliktigade att iaktta grundläggande mänskliga rättigheter.75 Som angetts 

ovan ska dock EU inom snar framtid ansluta sig till EKMR och en betydelsefull fråga är 

då vilket behov Stadgan kommer att fylla när så har skett. Redan av utrymmesskäl 

saknas möjlighet att besvara frågan i denna framställning och det komplexa förhållandet 

mellan EKMR och Stadgan lämnas således i princip därhän. 

 

Inför nedan följande beskrivning av EKMR och Stadgan bör inledningsvis upp-

märksammas att de två rättssystemen utgår ifrån olika synsätt. Till följd därav är det inte 

möjligt att följa riktigt samma modell i de olika redogörelserna. EU (dåvarande EG) var 

från början begränsad till att vara en ekonomisk gemenskap, helt utan rättighetsskydd. 

Anledningen till att ett sådant skydd till slut erkändes var de nationella domstolarnas 

motvilja att annars acceptera EU-rättens företräde framför nationell rätt.76 Det huvud-

sakliga skälet för införandet av ett skydd för mänskliga rättigheter var således för att 

säkra EU-rättens genomslag. Stadgan utgår än idag huvudsakligen från ett socialt 

marknadsekonomiskt perspektiv med fokus på effektivitet, vilket också stämmer väl 

överens med EU:s övriga mål (se art. 3.3 FEU).  Det sagda kan jämföras med EKMR 

som istället tillkom som en reaktion mot de illdåd som förekom under andra världs-

                                                 
74 För fördragsmässigt stöd se art. 4.3 FEU. Se även Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – 

var står vi idag?, JT nr 3 2009/10, s. 418. 
75 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10,  s. 487 f.  
76 Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT nr 4 

2010/11, s. 833 f. 



35 

 

kriget. Syftet med konventionen var således enbart att stärka skyddet av mänskliga 

rättigheter i Europa och man utgår därför än idag från ett fullständigt rättighets-

perspektiv.77  

 

3.2 EKMR 

 

3.2.1 Konventionens tillämpningsområde 

 

Av art. 1 EKMR framgår att konventionsstaterna har en skyldighet att garantera var och 

en som befinner sig under deras jurisdiktion de fri- och rättigheter som anges i 

konventionen. De förpliktelser som staterna ålagts till följd av EKMR är således inte 

begränsade till att gälla gentemot statens egna medborgare. Vilka som står under en 

stats jurisdiktion kan visserligen variera men normalt gäller att i vart fall alla som be-

finner sig inom en stats territorium också anses stå under den statens jurisdiktion.78 

 

Alla som tillerkänns de rättigheter som följer av konventionen har möjlighet att klaga 

över eventuella kränkningar direkt till Europadomstolen. Talerätten tillkommer såväl 

enskilda som juridiska personer. En förutsättning för talerätt är dock att man själv blivit 

utsatt för en kränkning av konventionens rättigheter. Det saknas således en rätt till actio 

popularis för de som, utan att själva vara berörda, enbart vill klaga för att säkerställa 

konventionens efterlevnad.79 För att skydda och säkerställa de konventionsstadgade 

rättigheterna har man istället ansett det tillräckligt att de som anser sig kränkta har en 

möjlighet att klaga. Att talerätten vid Europadomstolen begränsats till de som fallit offer 

för en kränkning ligger således helt i linje med vad som ovan angetts (se ovan 3.1) 

angående EKMR:s syfte.  

 

Mot bakgrund av att bestämmelserna i EKMR är tämligen allmänt hållna måste en 

tolkning av dessa i stor utsträckning ske för att kunna fastställa gällande rätt. Vid en 

sådan tolkning av såväl bestämmelserna i EKMR som Europadomstolens praxis finns 

ett antal vägledande principer att beakta. Till att börja med ska EKMR tolkas 

dynamiskt, dvs. i ljuset av samhällsutvecklingen samt med beaktande av förändringar i 

                                                 
77 Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT nr 4 

2010/11, s. 821.  
78 H. Danelius, s. 41. 
79Ibid., s. 23 ff. 
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rättsuppfattningen hos medlemsstaterna. Vidare är proportionalitetsprincipen en viktig 

princip som ska genomsyra hela konventionen. I många fall kan en i och för sig 

konventionsstridig åtgärd godtas under förutsättning att den är proportionerlig dvs. om 

åtgärden står i rimlig relation till det intresse den avser att skydda.80  

 

3.2.2 Tillämpningsområdet för art. 6 

 

Art. 6 - Rätt till en rättvis rättegång 

 

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter 

eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och 

offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, 

som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och 

allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den 

allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett 

demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas 

privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under 

särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 

(…) 

 

Rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 innebär en grundläggande rättssäkerhets-

garanti för att tvister om rättigheter ska kunna prövas av domstol och att prövningen 

dessutom ska vara utformad så att den fyller sitt syfte. Artikeln har stor praktisk 

betydelse vilket tydligt framgår av att det är den artikel som åberopats i särklass flest 

gånger av enskilda i mål hos Europadomstolen.81 Rättigheten aktualiseras vid tvister om 

civila rättigheter och skyldigheter samt vid anklagelse om brott.82 Innebörden av 

uttrycket civila rättigheter och skyldigheter är inte närmare definierat i konventionen 

utan är tvärtom i ständig utveckling genom Europadomstolens praxis. Som 

utgångspunkt har angetts att det saknar betydelse hur rättigheten är karaktäriserad i den 

nationella rätten. Avgörande är istället rättighetens materiella innehåll. Artikeln reglerar 

således inte bara förfaranden som allmänt anses utgöra civilrätt utan också sådana som 

är av mer förvaltningsrättslig natur.83 Europadomstolen har fastställt att artikeln bl.a. är 

tillämplig på flertalet sociala förmåner. Även frågor om myndighetstillstånd och andra 

liknande krav på godkännande av kommun eller myndighet kan omfattas av artikeln.84 

                                                 
80 H. Danelius, s. 50 ff. 
81 Ibid., s. 146. 
82 Anklagelser om brott lämnas dock helt utanför denna framställning. 
83 W. Warnling-Nerep, s. 94 f. 
84 H. Danelius, s. 156 ff. 
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Bedömningen huruvida en rättighet eller skyldighet faller inom artikelns tillämpnings-

område sker från fall till fall.85 

 

3.2.3 Tillgången till domstolsprövning och talerätten 

 

En grundläggande förutsättning för att rätten till en rättvis rättegång ska fylla någon 

funktion är att det föreligger en möjlighet att få tillträde till domstol. Att art. 6 omfattar 

även detta fastslog Europadomstolen redan 1975 i målet Golder mot Förenade 

Kungariket86. I domen konstateras följande: 

 

”Det vore, enligt domstolens mening, otänkbart att art. 6.1 i detalj skulle beskriva 

de processuella garantier som tillkommer parterna i ett pågående mål utan att först 

skydda det som ensamt faktiskt gör det möjligt att dra nytta av sådana garantier, 

nämligen tillgången till domstol. De rättsliga prövningarnas karaktärsdrag i form 

av rättvisa, offentlighet och snabbhet saknar helt värde om det inte finns några 

rättsliga prövningar.”87 

 

Det föreligger således ett långtgående krav på att alla vars civila rättigheter och skyldig-

heter kränkts ska ha en möjlighet att få saken prövad av domstol. En sådan rätt till-

kommer även juridiska personer.88 En kränkning av rätten att få tillgång till domstol är 

uppenbar när överklagandemöjligheten avseende ett beslut helt uteslutits i den 

nationella rättsordningen, så som t.ex. har varit fallet beträffande ett flertal förvaltnings-

beslut i Sverige.89 Enligt Europadomstolens praxis kan även många andra situationer i 

praktiken innebära en sådan kränkning. Som exempel kan här nämnas att man inte får ta 

del av det beslut man vill angripa90, att överklagandet inte prövas förrän efter att be-

slutet oåterkalleligt verkställts91 eller att det föreligger en s.k. negativ kompetenskonflikt 

mellan domstolarna92. Den mest fundamentala delen av rätten att få tillgång till domstol 

torde dock vara att man har talerätt beträffande den aktuella tvisten. I alla fall där art. 6 

är tillämplig är det alltså viktigt att den enskilde tillerkänns en talerätt. Något annat 

skulle utgöra en kränkning av rätten att få tillgång till domstolsprövning. De krav som 

                                                 
85 Se bl.a. Ringeisen mot Österrike (1971), p. 94.  
86 Golder mot Förenade Kungariket (1975). 
87 Ibid., p. 35.  
88 För mer om detta se Warnling-Nerep, Wiweka, Juridiska personer som bärare av mänskliga rättigheter – ett 

möte mellan näringsrätt och förvaltningsrätt, JP nr 1 2010. 
89 Se bl.a. Sporrong och Lönnroth mot Sverige (1982) och Pudas mot Sverige (1987).  
90 Stegarescu och Bahrin mot Portugal (2010). 
91 Enea mot Italien (2009). 
92 Bialas mot Polen (2009). 
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allmänt ställs är att det föreligger en reell och seriös tvist om civila rättigheter eller 

skyldigheter samt att den klagande på rimliga grunder kan hävda en rättighet med grund 

i den nationella rätten.93 Är det fråga om en uppenbart ogrundad rättighet finns ingen 

skyldighet för medlemsstaten att tillhandahålla domstolsprövning.94 Tvisten behöver 

inte nödvändigtvis röra en rättighets existens utan den kan också gälla en rättighets 

omfattning eller utövande.95 De krav som ställs på att tvisten ska vara reell och seriös är 

dock låga och det räcker med ett svagt stöd i den inhemska rätten för att art. 6 och 

därmed kraven på talerätt ska aktualiseras. Europadomstolen har angett att kraven i 

huvudsak ska anses uppfyllda så länge det inte finns klara indikationer på att så inte är 

fallet.96 Enligt Danelius föreligger således en slags presumtion för artikelns 

tillämplighet.97 

 

Givet torde vara att rätten att få tillgång till domstol kränks när den som en åtgärd eller 

ett beslut specifikt riktas till saknar talerätt. I de fallen föreligger ju, vid överklagande av 

beslutet, helt klart en reell och seriös tvist. Om även andra som indirekt berörs av 

beslutet har rätt att få tillgång till domstol är inte helt klart. Det kan inte uteslutas att 

även någon annan än den beslutet riktar sig mot kan påverkas av det på ett sådant sätt att 

en tvist inte skulle framstå som oseriös. Med hänsyn till de relativt låga krav som ställs 

är det förmodligen rent av troligt. En viss jämförelse kan här göras med vilka som har 

talerätt i ett mål hos Europadomstolen. Där gäller att den som ska ha tillgång till dom-

stol är offret (”victim”), dvs. den som genom ett beslut eller en åtgärd anser sig kränkt 

enligt konventionen. Det är dock inte enbart den som är direkt berörd av ett beslut som 

har talerätt utan även den som indirekt berörs.98 Bl.a. har Europadomstolen erkänt tale-

rätt för en ideell förening vars medlemmar ansågs berörda av ett beslut att tillåta ett 

företag att expandera sin verksamhet. I målet framhölls att art. 6 inte är tillämplig på 

förfaranden som gäller tredje man eller det allmänna innehållet i en lag, men att den 

kunde tillämpas på förfaranden där en förening företrädde sina medlemmars specifika 

intressen.99 

                                                 
93 Rolf Gustafson mot Sverige (1997), p. 38 samt W. Warnling-Nerep, s. 72 f. 
94 Se t.ex. Ankarcrona mot Sverige (2000) där Europadomstolen fann att en rätt att bedriva handel med 

krigsmaterial inte var erkänd i den svenska rättsordningen varför art. 6 inte kunde vara kränkt.  
95 Rolf Gustafson mot Sverige (1997), p. 38. 
96 Ibid., p. 39. 
97 H. Danelius, s. 151 f.  
98 Ibid., s. 24 f. 
99 L’Erabliére A.S.B.L. mot Belgien (2009). 
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Det måste dock noteras att rätten till domstolsprövning inte är absolut. Begränsningar 

tillåts under förutsättning att de tjänar ett legitimt ändamål samt står i rimlig proportion 

till ändamålet. De får inte heller vara så långtgående att de urholkar det centrala 

innehållet i den i artikeln garanterade rättigheten. Exempel på situationer där in-

skränkningar kan vara tillåtna är vid immunitet, processinhabilitet och nationella 

säkerhetshinder.100 

 

3.2.4 Prövningens utformning 

 

3.2.4.1 Prövningens omfattning 

 

För att rätten till domstolsprövning ska anses uppfylld krävs, utöver att det finns 

möjlighet att få till stånd en prövning, också att domstolens behörighet är tillräckligt 

omfattande för att medge en fullständig prövning. Danelius har angett att frågan om 

vilken omfattning som krävs för att en prövning ska anses fullgod enligt art. 6 inte kan 

besvaras generellt utan att avgörande är om de grunder på vilka en part vill stödja sitt 

klagomål i det enskilda fallet har kunnat prövas av domstolen eller ej. Om ett beslut i 

det enskilda fallet endast angrips på rättsliga grunder skulle en ren laglighetsprövning 

enligt resonemanget vara tillräcklig medan resultatet skulle bli det motsatta om felaktig-

heter i faktafrågor och skönsmässiga bedömningar åberopas.101  

 

Beträffande förvaltningsrättsliga spörsmål finns exempel på domar från Europa-

domstolen både där den prövning som skett befunnits tillräcklig samt det motsatta. I ett 

antal mål på samhällsbyggnadsområdet har Europadomstolen funnit att den laglighets-

prövning som vidtagits varit tillräcklig för att uppfylla konventionskraven. Fallet Bryan 

mot Förenade Kungariket102 rörde ett av berörd myndighet utfärdat rivningsbeslut av-

seende två byggnader som uppförts utan erforderligt bygglov. Europadomstolen fann att 

den engelska domstolen saknat möjlighet att pröva de faktiska omständigheterna i fallet 

men att de kunnat pröva att inga irrelevanta omständigheter beaktats vid beslutets till-

komst samt att beslutets fattats i korrekt ordning. Europadomstolen konstaterade att en 

sådan begränsad prövning var motiverad på vissa rättsområden, särskilt när omständig-

                                                 
100 H. Danelius, s. 173 ff. samt bl.a. Beer och Regan mot Tyskland (1999), p. 49. 
101 Ibid., s. 191. 
102 Bryan mot Förenade Kungariket (1995). 
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heterna i fallet utretts genom en kvasi-juridisk prövning av t.ex. en myndighet. Det 

angavs även att det var en vanligt förekommande utformning för system av juridisk 

kontroll av förvaltningsbeslut hos medlemsstaterna. Även i fallet Jane Smith mot 

Förenade Kungariket103, som rörde tillstånd att ställa upp en husvagn, fastslog dom-

stolen att en laglighetsprövning var tillräcklig.  

 

Europadomstolen har dock i flera mål mot Förenade Kungariket104 kommit till motsatt 

slutsats och således funnit att prövningen i den nationella domstolen varit allt för 

begränsad. Omständigheterna har i stort sett varit desamma i samtliga dessa mål. Det 

har rört sig om föräldrars rätt till umgänge med barn som omhändertagits av det 

offentliga. Den engelska lagstiftningen var utformad så att det förelåg stora svårigheter 

att få själva frågan om umgängesrätten prövad utan att ifrågasätta beslutet om 

omhändertagande eller godmanskap. Europadomstolen angav i domen att den nationella 

domstolen hade saknat möjlighet att pröva lämpligheten i beslutet och istället hade varit 

begränsade att i korthet pröva om beslutet var lagligt, orimligt eller orättvist. Domstolen 

angav vidare att det saknades möjlighet att få rätten till umgänge fastställd om inte den 

nationella domstolen hade möjlighet att i viss mån pröva lämpligheten.105  

 

Exakt vilka krav som ställs på prövningens omfattning är således, mot bakgrund av 

Europadomstolens varierade praxis, inte helt lätt att fastslå och det kvarstår således än 

idag en del osäkerheter kring detta.  

 

3.2.4.2 Kravet på muntlighet 

 

Det framgår visserligen inte direkt av konventionstexten att en rättvis rättegång också 

ska innefatta muntliga inslag. Uttrycket ”offentlig förhandling” (se art. 6.1 ovan) har 

emellertid i den praxis som Europadomstolen utvecklat i regel ansetts innefatta ett krav 

på att muntlig förhandling ska hållas när den enskilde begär det och det är fråga om en 

prövning av civila rättigheter och skyldigheter.106 

 

                                                 
103 Jane Smith mot Förenade Kungariket (2001). 
104 O., W., B. samt R. mot Förenade Kungariket (1987). 
105 W. mot Förenade Kungariket (1987), p. 81-82. 
106 W. Warnling-Nerep, s. 82. 
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I fallet Miller mot Sverige107, som rörde handikappersättning, begärde klaganden utan 

framgång att muntlig förhandling skulle hållas. Europadomstolen framhöll i domen att 

art. 6.1 innefattar en rätt till muntlig förhandling om inte exceptionella omständigheter 

berättigar till undantag. De omständigheter som kan medföra att man får underlåta att 

hålla muntlig förhandling är i huvudsak knutna till karaktären av den fråga som ska 

prövas, inte till hur vanligt förekommande frågan är. Det betyder dock inte att det endast 

i sällsynta fall kan vara berättigat att vägra hålla muntlig förhandling. Europadomstolen 

har t.ex. godtagit att mål om sociala förmåner vanligtvis avgörs bättre i ett skriftligt 

förfarande än genom muntlighet. Vidare angavs att det är förståeligt att nationella 

myndigheter måste ta hänsyn till kraven på effektivitet och ekonomi. Att systematiskt 

hålla muntlig förhandling i samtliga fall skulle kunna utgöra ett hinder för den 

skyndsamhet som krävs. Europadomstolen konstaterade vidare att om muntlig för-

handling hållits i första instans så är kraven på muntlighet inte lika stränga i över-

instanserna. Frågor om prövningstillstånd och förfaranden där endast lagligheten prövas 

kan vara förenliga med art. 6 även utan att den klagande fått en muntlig förhandling. 

Sammantaget måste hänsyn sålunda tas till hur det nationella överklagandesystemet är 

utformat, överinstansens befogenheter samt det sätt på vilket klagandens intressen tas 

till vara. Även karaktären av de frågor som ska avgöras bör beaktas och då särskilt 

huruvida prövningen gäller faktafrågor eller rättsliga frågor som lämpligen kan avgöras 

på grundval av handlingarna.108 

 

Sverige har vid ett antal tillfällen avseende rättsprövning fällts för att ha vägrat 

klaganden muntlig förhandling. Så skedde bl.a. i fallet Fredin mot Sverige Nr 2109 där 

Europadomstolen konstaterade att prövningen inte, såsom staten invänt, varit begränsad 

till rena rättsfrågor utan också kunnat omfatta frågor om faktiska förhållanden och att 

det under sådana förhållanden fanns en rätt till muntlig förhandling.110 I fallet Allan 

Jacobsson mot Sverige Nr 2111 kom domstolen fram till det motsatta. Där angavs att då 

inga frågor om fakta varit omstridda i målet och avgörandet kunnat grundas på klara och 

tydliga lagbestämmelser hade det funnits fog för att underlåta att hålla muntlig för-

                                                 
107 Miller mot Sverige (2005). 
108 Ibid., p. 29-30. 
109 Fredin mot Sverige Nr 2 (1994). 
110 Ibid., p. 21-22. Se även Hellborg mot Sverige (2006), p. 56 där domstolen konstaterade att det saknats 

exceptionella skäl att underlåta att hålla muntlig förhandling vid rättsprövning av ett regeringsbeslut. 
111 Allan Jacobsson mot Sverige Nr 2 (1998). 
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handling.112 Värt att nämna i detta sammanhang är också den komplettering i 

rättsprövningslagen som fallet Fredin Nr 2 föranledde. Man införde ett eget stadgande 

om muntlig förhandling vari angavs att sådan ska hållas om sökanden begär det och det 

inte är uppenbart obehövligt (6 §).113 

 

3.2.4.3 Likställdhetsprincipen och kontradiktionsprincipen 

 

Utmärkande för en rättvis rättegång är också att parterna är likställda i processen och att 

proceduren inte gynnar den ene på den andras bekostnad. Denna princip om parternas 

likställdhet har ett nära samband med principen om ett kontradiktoriskt förfarande som 

innebär att parterna ska få kännedom om samt tillfälle att yttra sig över allt material i 

processen samt ha samma möjligheter att åberopa bevisning och utföra sin talan. Båda 

dessa principer är grundläggande komponenter i rätten till en rättvis rättegång enligt art. 

6.114 Europadomstolen har bl.a. funnit att en begränsning, innebärande att den som 

överklagat en dom inte fick inge någon inlaga senare än två månader efter målets 

registrering, stred mot art. 6 då samma begränsning inte gällde för motparten.115 

 

Det är vidare inte tillräckligt att part haft möjlighet att bemöta vad som tillförts målet 

utan det krävs också att domstolen beaktar vad som anförts i bemötandet. I F.R. mot 

Schweiz116 hade F.R. svarat på ett yttrande som ingivits av en domstol. Domstolen som 

skulle pröva målet var emellertid lagligen förhindrad att beakta svaret. Europa-

domstolen konstaterade att domstolens yttrande inte var irrelevant och att det saknade 

betydelse om det faktiskt påverkat utgången. F.R. hade under alla omständigheter rätt 

att kräva att hans kommentarer beaktades. Europadomstolen har dock framhållit att den 

kontradiktoriska principen inte är undantagslös. Undantag kan godtas om det finns 

motstående intressen av tillräcklig styrka, såsom t.ex. nationell säkerhet eller behov av 

att skydda vittnen.117 

 

                                                 
112 Allan Jacobsson mot Sverige Nr 2 (1998), p. 47-49.  
113 Jmfr. 9 § 2 st. FPL. Även detta stycke har tillkommit som en komplettering men här ställs högre krav för att 

muntlig förhandling ska hållas. Detta framgår uttryckligen genom att det i lagtexten saknas ett 

uppenbarhetsrekvisit. 
114 H. Danelius, s. 246 f. 
115 Wynen mot Belgien (2002).  
116 F.R. mot Schweiz (2001).  
117 H. Danelius, s. 261. 
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3.3 Rättighetsstadgan 

 

3.3.1 Stadgans tillämpningsområde och genomslag 

 

Stadgan riktar sig till unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna 

när dessa tillämpar unionsrätten (art. 51.1). Den kan därmed sägas gälla i förhållande till 

alla som ensidigt kan förändra en persons rättsliga ställning inom EU-rätten.118 

Delegation av EU-rättslig myndighetsutövning medför därför att även den som 

delegerats en uppgift har en skyldighet att iaktta Stadgan. Stadgan tillämpas dock endast 

när en fråga har EU-rättslig anknytning. Den medför därför inte någon utvidgning av 

tillämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens redan befintliga befogenheter 

(art. 51.2). De rättigheter som garanteras i Stadgan har således endast verkan inom 

ramen för de befogenheter som fastställts i fördragen. Det sagda innebär en väsentlig 

skillnad i förhållande till EKMR, som utan begränsning är tillämplig på samtliga 

personer som befinner sig i en konventionsstat (se 3.2.1). Det ankommer huvudsakligen 

på EU-domstolen att närmare fastställa vilka befogenheter EU har. Redan av nuvarande 

praxis torde det dock stå klart att unionsrätten är tillämplig i situationer som rör den fria 

rörligheten för varor och tjänster på EU:s inre marknad samt på arbetsinkomster som 

härrör från anställning i annat EU-land med utnyttjande av arbetstagares fria 

rörlighet.119 Vidare kan tilläggas att arbetsrätt, socialrätt, exekutionsrätt, inre marknads-

rätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, konsumenträtt, miljörätt samt delar av skatterätten 

alla utgör delar av rättstillämpningen som idag har en EU-rättslig aspekt.120  EU-rätten 

kan således komma att aktualiseras även i fall som vid en första anblick tycks röra rent 

inhemska frågor.121 

 

Av femte stycket i Stadgans ingress framgår att rättigheterna som kodifierats i Stadgan 

har sin grund i medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner och 

internationella förpliktelser, EKMR, unionens och Europarådets sociala stadgor samt 

                                                 
118 C. Lebeck, s. 351.  
119 Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT nr 4 

2010/11, s. 843.  
120 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10, s. 488. 
121 Ett tydligt exempel på det är Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4100-06. Målet gällde ett beslut om 

koncessionsavgift enligt den svenska lagen om koncessionsavgift. Trots att frågan först tycktes ha en rent 

inhemsk karaktär kom EU-rätten ändå att aktualiseras då den ena parten invände att beslutet utgjorde ett otillåtet 

statsstöd, något som regleras genom unionsrättsliga direktiv.  
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rättspraxis från EU-domstolen och Europadomstolen. I den mån Stadgan omfattar 

rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av EKMR ska de ha samma innebörd 

och räckvidd som i konventionen. Europadomstolens praxis (se 3.2) är därför relevant 

även för Stadgan i den mån inte annat anges nedan. Unionsrätten är dock inte förhindrad 

att tillförsäkra ett mer långtgående skydd än det som uppställs genom EKMR (art. 52.3). 

Det bör här också tilläggas att EU-rätten, liksom EKMR, inte gör någon åtskillnad 

mellan fysiska och juridiska personer som bärare av rättigheter och skyldigheter.122  

 

Stadgan saknar egna bestämmelser om sanktioner. När det gäller Stadgans genomslag är 

utgångspunkten istället EU-rättens allmänna effektivitetsprincip. De uppräknade rättig-

heterna utgör primärrättsliga rättsregler, jämställda med fördragen. De rättigheter som är 

tydliga, ovillkorliga och möjliga att tillämpa direkt i relation till den enskilde uppfyller 

dessutom kraven för direkt effekt, vilket medför att dessa rättigheter kan göras gällande 

av enskilda inför nationell domstol. Art. 47.1 utgör ett exempel på en sådan rättighet. 

Än idag råder dock viss osäkerhet kring vilka övriga av Stadgans bestämmelser som 

utgör genomdrivbara rättigheter respektive vilka som endast utgör principer, särskilt 

inom den sociala delen.123 

 

Till skillnad från vad som gäller beträffande Europadomstolen saknar enskilda i allmän-

het rätt att själva väcka talan direkt inför EU-domstolen. Medlemsstaternas tolkning av 

EU-rätten försäkras istället genom de nationella domstolarnas möjlighet, i slutlig instans 

skyldighet, att begära förhandsavgörande av EU-domstolen. Detta utgör en central del 

av EU-rätten, inte minst för att försäkra att de nationella domstolarna tolkar EU-rätten 

på samma sätt.124 

 

Begränsningar av de rättigheter och friheter som föreskrivs i Stadgan får endast göras 

om de är nödvändiga med beaktande av proportionalitetsprincipen. Därutöver krävs att 

de svarar mot mål av allmänt samhällsintresse, som erkänts av unionen, eller behovet av 

skydd för andra människors rättigheter och friheter. Begränsningarna måste vidare vara 

förenliga med det väsentliga innehållet i de garanterade rättigheterna och friheterna 

samt vara föreskrivna i lag (art. 52.1).  

                                                 
122 Warnling-Nerep, Wiweka, Juridiska personer som bärare av mänskliga rättigheter – ett möte mellan 

näringsrätt och förvaltningsrätt, JP nr 1 2010, passim.  
123 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 130 f.  
124 Ibid., s. 170 f.  
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3.3.2 Art. 47 och EU:s rättsskyddsprincip 

 

Art. 47 Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol 

 

Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt 

till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som 

föreskrivs i denna artikel. 

 

Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig 

rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. 

Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och före-

trädas. 

(…) 

 

Rättsskyddsprincipen, som kodifierats i art. 47 ovan, utgjorde redan innan Lissabon-

fördragets införande en allmän rättsprincip och har sin grund i bl.a. målet Haylens.125 

Principen innebär huvudsakligen att var och en vars garanterade fri- och rättigheter 

kränkts ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol. Det var framförallt 

utvecklandet av doktrinen om direkt effekt som aktualiserade frågan om vilka 

processuella regler som skulle tillämpas i de nationella domstolarna vid genomdrivandet 

av EU-rätten. I avsaknad av gemensamma regler på området lät man EU-rättsliga 

positioner skyddas genom nationella process- och sanktionsregler, s.k. processuell 

autonomi. EU-domstolen fann dock denna lösning otillfredsställande eftersom det fanns 

en risk att den skulle hämma EU-rättens genomslag.126 I fallet Rewe127 fastslogs därför 

två grundläggande principer som tillsammans utgör kärnan i rättsskyddsprincipen. Den 

första, likhetsprincipen, innebär att de nationella förfaranden som ska tillgodose en-

skildas rättigheter enligt EU-rätten inte får vara mindre förmånliga än vad som gäller 

vid en likvärdig talan grundad på nationell rätt. Nästa princip, effektivitetsprincipen, går 

ut på att de nationella förfarandena inte får göra utövandet av unionsrättigheter orimligt 

svårt. 

 

Utgångspunkten är alltså än idag att medlemsstaterna tillämpar sina egna processuella 

regler vid genomförandet av EU-rätten. Medlemsstaterna måste dock fastställa de 

möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd 

                                                 
125 Heylens (1987). Se även Johnston (1986) samt Borelli (1992).  
126 J. Engström, s. 517.  
127 Rewe (1976). 
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inom de områden som omfattas av unionsrätten (art. 19.1 FEU).128 Där det finns en 

unionsrättighet ska det alltså finnas ett motsvarande nationellt effektivt rättsmedel.129 

Detta krav på genomdrivbarhet överlappas av ytterligare krav på rättslig kontroll vilket 

framgår av den motsvarande, men utvidgade art. 47.130 Rättsskyddsprincipen kan därför 

sägas utgöra ett samlingsnamn på de krav EU-domstolen ställer upp för att säkerställa 

att de nationella process- och sanktionsreglerna verkligen garanterar den enskildes 

rättsskydd.  

 

3.3.3 Rättsskyddsprincipens betydelse för nationella talerättsregler 

 

Nedan följer en sammanställning av den praxis från EU-domstolen som får anses ha 

störst betydelse för hur nationella talerättsreglers förenlighet med unionsrätten ska 

bedömas. Sammanställningen gör, med detta sagt, inte anspråk på att vara uttömmande. 

Inte heller kommer sakomständigheterna i samtliga fall att redogöras för, då det i många 

av dessa snarast är enstaka uttalanden av EU-domstolen som är av relevans för 

framställningen. I första delen följer ett avsnitt som illustrerar hur den inom EU-rätten 

allmänna proportionalitetsprincipen tillmäts betydelse även avseende talerätten (avsnitt 

3.3.3.1). I den därpå följande delen görs ett försök att redogöra för de olika riktningar 

som EU-domstolens praxis tagit i frågan om vilka som enligt unionsrätten ska anses 

vara taleberättigade (avsnitt 3.3.3.2), närmare bestämt huruvida EU-rätten är rättighets-

inriktad eller strävar mot att tillförsäkra en rätt till objektiv lagföring. I samband med 

detta nämns också någonting om rättsskyddsprincipens syfte. Slutligen (3.3.3.3) be-

skrivs vilka som är taleberättigade gentemot EU:s egna institutioner (art. 263 FEUF), 

något vi ansett vara motiverat för att senare i framställningen kunna göra en jämförelse 

mellan denna krets och de krav som ställs enligt art. 47 Stadgan.  

 

3.3.3.1 Kravet på proportionalitet 

 

I slutet av 1995 fastslog EU-domstolen, genom fallen Van Schijndel131 och 

Peterbroeck132, hur genomdrivbarhetskravet ska tolkas avseende nationella process-

                                                 
128 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10, s. 482 f.  
129 Principen brukar i vissa sammanhang även benämnas Ubi jus ibi remedium. 
130 Andersson, Torbjörn, Rättsskyddsprincipen – EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett 

svenskt civilprocesuellt perspektiv, s. 135.  
131 Van Schijndel (1995). 
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regler. Man angav att frågan huruvida en nationell processregel gör det orimligt svårt att 

genomdriva EU-rättsliga anspråk måste avgöras från fall till fall och utifrån en helhets-

bedömning. Vid en sådan bedömning ska regelns funktion i det nationella förfarandet, 

med beaktande av förfarandets förlopp och särdrag, vägas mot EU-rättens funktion och 

syfte.133 EU-domstolen tillämpade här proportionalitetsprincipen, en av de principer 

som allra mest genomsyrar EU-rätten. Huruvida en nationell processregel strider mot 

EU-rätten kan vidare inte bedömas isolerat från övriga rättsregler. Prövningen måste 

omfatta alla relevanta regler i en tvist.134 Det torde här sakna betydelse att de två ovan 

nämnda målen gällde nationella regler angående domstolars möjlighet att ex officio 

beakta EU-rätten (se mer om dessa två avgöranden i 3.3.4.3). EU-domstolens uttalande 

får anses generellt tillämpligt på samtliga nationella processregler, dvs. även talerätts-

regler. Att principen enligt EU-rätten gäller även för nationella talerättsregler framgår 

också av EU-domstolens uttalande i målet Safalero135. Man konstaterade där att det 

visserligen i princip ankommer på den nationella rätten att definiera den enskildes tale-

rätt, men att det emellertid krävs att utformningen av en sådan regel inte åsidosätter 

rätten till ett effektivt rättsskydd.136 Slutsatsen av detta torde således otvetydigt vara att 

EU-rätten i vissa fall kan ställa krav på modifieringar av nationella talerättsregler.  

 

3.3.3.2 Omfattningen av kretsen taleberättigade  

 

Redan av ordalydelsen i art. 47 framgår klart att den vars unionsrättigheter kränkts 

enligt EU-rätten ska tillförsäkras ett effektivt rättsmedel, i vilket inkluderas rätten att 

föra talan. Frågan är dock om EU-rätten ställer högre krav än så på vilka som ska anses 

omfattas av rättsskyddet. EU-domstolens praxis är i detta avseende både spretig och 

svårtolkad, men nedan görs ett försök att reda ut rättsläget. 

 

I det äldre fallet Heiderijk137 konstaterade EU-domstolen att nationella talerättsregler 

inte får utesluta EU-anspråk från rättslig prövning samt inte heller förhindra EU-

rättigheter från att genomdrivas.138 Fallet rörde en holländsk reglering som gav rätt till 

                                                                                                                                                         
132 Peterbroeck (1995). 
133 Van Schijndel (1995), p. 19 samt Peterbroeck (1995), p. 14.  
134 C. Lebeck, s. 360.  
135 Safalero (2003). 
136 Ibid., p. 50.  
137 Heiderijk (1991).  
138 Ibid., p. 24 och 26.  
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yrkesarbetande att få tillägg till folkpensionen om de vid pensioneringen hade en 

beroende maka (”dependent spouse”) under 65 år. Tillägget minskades dock för den tid 

som makan inte varit försäkrad. Heiderijks hustru hade, under den tid som Heiderijk 

arbetade i Tyskland, inte varit försäkrad och hans pensionstillägg minskades följaktligen 

av detta. Heiderijk menade dock att hustrun diskriminerats av den holländska reglering-

en eftersom en annan persons hustru, som varit bosatt i Holland men inte föremål för det 

holländska pensionssystemet, till skillnad från Heiderijks fru varit fullt försäkrad. 

Frågan i målet var således följaktligen om Heiderijk hade rätt att föra talan och åberopa 

unionsrätten när han endast bar konsekvenserna av att hans hustru, som inte var part i 

målet, hade diskriminerats. I målet uppställde domstolen en talerättsnorm som innebar 

att en individ som indirekt bär konsekvenserna av en lagregel ska kunna åberopa EU-

rätten inför en domstol, förutsatt att makan, dvs. den som direkt var offer för 

kränkningen, faller inom den personkrets som den aktuella EU-regleringen avser att 

skydda.139 I målet tilläts således en vidare krets än den som direkt avsågs med en 

reglering att föra talan därom.  

 

Ännu vidare än så sträcker sig den s.k. doktrinen om effektiva intressen. Doktrinen 

innebär att enskilda, som genom sin talan bidrar till att främja ett intresse som en EU-

reglering avser skydda, ska kunna genomdriva regleringens förpliktelser. Detta 

oberoende av om några specifika rättigheter skapats tillskapats denne, men under 

förutsättning att det intresse den enskilde söker främja kan kvalificeras som ett 

”effektivt intresse”. Exempel på sådana fall, dvs. där personer kunnat använda sig av en 

EU-reglering utan att de fallit inom den krets som erhållit individuella rättigheter till 

följd av regleringen, är Lemmens140, Linster141 och Kraaijeveld142. Det kan dock 

diskuteras om inte dessa fall istället rör en åberopsrätt, något som inte alltid 

sammanfaller med den mer restriktiva kretsen av taleberättigade.143 Vi återkommer till 

detta nedan (se 4.2.2.3).  

 

                                                 
139 Heiderijk (1991), p. 23.  
140 Lemmens (1998). 
141 Linster (2000). 
142 Kraaijeveld (1996).  
143 För detta stycke se J. Engström, s. 523 samt 526. 
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Ett annat mål som är intressant i sammanhanget är målet Muñoz144. Målet rörde ett 

spanskt företag, Antonio Muñoz y Cia SA, som exporterade bordsdruvor vilka enligt två 

EG-rättsliga förordningar skulle märkas och benämnas på särskilt vis. I Storbritannien 

ansvarade tillsynsorganet Horticultural Marketing Inspectorate (HMI) för 

förordningarnas efterlevnad. På den brittiska marknaden verkade även företaget Frumar, 

som importerade druvor från Muñoz konkurrenter och distribuerade dessa till detalj-

handlare. Muñoz vände sig vid ett flertal tillfällen till HMI med klagomål på att Frumar 

brutit mot förordningarnas krav, dock utan framgång. Företaget försökte då väcka en 

civilrättslig talan vid engelsk domstol gällande konkurrentens överträdelse av 

gemenskapsrätten. De yrkade att domstolen skulle ålägga Frumar att upphöra med 

överträdelserna. Domstolen avvisade talan då de inte ansåg att EG-förordningarna gav 

Muñoz någon rätt att föra talan om brott mot dessa. EU-domstolens bedömning blev 

dock den motsatta. De konstaterade inledningsvis att det åligger de nationella dom-

stolarna att inom ramen för sin behörighet tillämpa de gemenskapsrättsliga 

bestämmelserna och säkerställa att dessa ges full verkan.145 Vidare menade man att 

syftet med förordningarna var att utestänga undermåliga produkter från marknaden, att 

styra produktionen utifrån konsumenternas krav och att uppnå sunda handels-

förbindelser m.m. Man fastslog att kvalitetsnormernas fulla effekt måste kunna säker-

ställas genom att en näringsidkare väcker talan mot en konkurrerande näringsidkare. 

Avslutningsvis framhölls att en sådan processmöjlighet även skulle förbättra 

gemenskapslagstiftningens funktion, eftersom det skulle komplettera myndigheternas 

möjlighet att vidta åtgärder.146  

 

I motsatt riktning, vad avser kretsen taleberättigade, pekar fallet Ponys147. 

Omständigheterna var kortfattat följande. Avelsorganisationer och deras rätt att föra 

stambok m.m. reglerades genom EU-direktiv. I Österrike fanns vid den aktuella tid-

punkten endast en sådan erkänd organisation, Österreichischer Zuchtverband fur Ponys 

(Ponys). Vid beslutsförfarandet angående en annan organisations ansökan om att 

erkännas som avelsorganisation hördes Ponys, som då avstyrkte bifall till ansökan. Till 

stöd angav de att ett godkännande av organisationen hotade rasens fortbestånd, ett 

intresse som enligt direktivet skulle leda till avslag på ansökan. Trots invändningen 

                                                 
144 Muños (2002).  
145 Ibid., p. 28.  
146 Ibid., p. 29-31. 
147 Ponys (2004). 
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erkändes den nya organisationen. Ponys vände sig då till den österrikiska domstolen i ett 

försök att överklaga beslutet. Då den nationella talerättsbestämmelsen endast medgav 

talerätt för de som varit parter i ärendet begärde domstolen ett förhandsavgörande. EU-

domstolen fann vid sin prövning att EU-rätten inte medförde någon enskild rättighet för 

Ponys att kräva avslag på organisationens ansökan. Till följd av att Ponys inte hade 

någon sådan rättighet att hindra medlemsstaten från att godkänna en avelsorganisation, 

menade EU-domstolen att det inte heller förelåg någon rätt för dem att överklaga 

beslutet. Den österrikiska talerättsregeln godkändes således. I motsats till doktrinen om 

effektiva intressen tycks EU-domstolen i detta fall förkasta en objektiv lagföring.  De 

ställde sig här negativa till att kretsen taleberättigade skulle vidgas så att en enskild kan 

föra talan enbart för att kontrollera att förvaltningen respekterat EU-rättsliga intressen 

vid beslutsfattandet. 

 

För att fastställa vilken av dessa vidtagna riktningar som ska anses vara den gällande 

utgör rättsskyddsprincipens bakomliggande syfte en viktig faktor. Syftet torde nämligen 

i stor utsträckning påverka vilka krav EU-rätten ställer på kretsen taleberättigade. Om 

rättsskyddsprincipen, liksom EKMR, syftar till att skydda individuella rättigheter 

innebär det att förekomsten av en, i någon mån, individuell EU-rättslig rättighet utgör 

ett villkor för rättsskyddsprincipens inverkan på nationella talerättsregler. Syftar 

principen istället till att generellt främja EU-rättens genomslag torde det innebär att EU-

domstolen skulle förespråka en vidare talerätt än i det förra fallet. Frågan har t.o.m. 

ställts, om det möjligen är så att EU-domstolen använder rättsskydds- och effektivitets-

principen för att harmonisera nationell sanktions- och processrätt, trots att någon sådan 

befogenhet inte getts dem.148 Frågeställningen lämpar sig dock bättre för diskussion 

varför vi återkommer till den senare i framställningen (se nedan 4.2.2.3). 

 

3.3.3.3 Den restriktiva kretsen taleberättigade vid en direkt ogiltighets-

talan 

 

Hittills har fokus legat på kretsen taleberättigade i de nationella domstolarna. Det 

centrala har således varit vilka krav unionsrätten, för att säkra EU-rättens effektivitet 

                                                 
148 Se t.ex. J. Engström, s. 519. 
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och genomslag, ställer på nationella talerättsregler. Detta utgör dock endast ett av de två 

parallella system som finns för överklagande inom EU-rätten. 

 

En viktig del av EU:s demokratiska legitimitet är att dess institutioner kan ställas till 

svars för sina åtgärder. För att fastställa vilka de EU-rättsliga kraven på talerätten är bör 

därför även den talerätt som gäller beträffande EU:s egna institutioner beröras. En sådan 

talerätt tillkommer den enskilde vad avser akter riktade mot honom, akter som direkt 

eller personligen berör honom samt regleringsakter som direkt berör honom och inte 

medför genomförandeåtgärder (art. 263 FEUF). Huvudregeln är alltså att endast den 

som kan påvisa sig vara direkt och personligen berörd av en rättsakt ska ha möjlighet att 

väcka talan och rekvisiten har dessutom getts en mycket restriktiv tolkning av EU-

domstolen.  

 

Vägledande är här det s.k. Plaumann-testet149 som innebär att en person måste påverkas 

direkt och personligen på ett sätt som särskiljer denne från andra. Med andra ord har en 

utomstående, med ett intresse i saken, talerätt endast om beslutet angår honom på grund 

av vissa utmärkande egenskaper eller på grund av en faktisk situation som särskiljer 

honom i förhållande till andra personer och därigenom försätter honom i en ställning 

som motsvarar den som gäller för personen som beslutet är riktat till. Det kan med 

säkerhet konstateras att EU-domstolen inte i dessa fall erkänner en allmän talerätt för 

tredje man som endast vill göra gällande ett åsidosättande av gemenskapsrätten.150 För 

en närmare jämförelse av art. 263 och EU:s krav på nationella talerättsregler se nedan 

avsnitt 4.2.2.4.  

 

3.3.4 Prövningens utformning 

 

3.3.4.1 Prövningens omfattning 

 

Vilken omfattning domstolsprövningen måste ha för att uppfylla kraven enligt EU-

rätten prövades av EU-domstolen i målet Upjohn151. Målet avgjordes visserligen över 

tio år innan Stadgan trädde ikraft men liksom tidigare framhållits var den inom EU-

                                                 
149 Plaumann (1963). 
150 Greenpeace (1998), p. 7.  
151 Upjohn (1999). 
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rätten centrala rättsskyddsprincipen redan då väl etablerad. Målet rörde en tvist mellan 

Upjohn Ltd (bolaget) och Licensing Authority (myndigheten) angående myndighetens 

beslut att med omedelbar verkan återkalla alla försäljningstillstånd för ett specifikt 

läkemedel som bolaget saluförde. EG-domstolen anmärkte inledningsvis att det enligt 

fast praxis var två grundläggande principer som skulle iakttas, nämligen den redan ovan 

nämnda likvärdighetsprincipen; att de nationella reglerna inte får vara mindre 

förmånliga än de som gäller för liknande anspråk som grundas på nationell rätt samt 

effektivitetsprincipen; att de nationella reglerna inte får göra utövandet av de rättigheter 

som följer av gemenskapsrätten praktiskt taget omöjligt eller orimligt svårt.152 

 

Vidare gjordes en jämförelse med vad som gällde för dåvarande gemenskaps-

myndigheterna. Det angavs att när en sådan myndighet, dvs. en EG-institution, vid 

utövandet av sitt uppdrag tvingas göra komplicerade prövningar har den ett stort ut-

rymme för att göra skönsmässiga bedömningar. Dessa bedömningar är endast under-

kastade en begränsad domstolsprövning, såtillvida att gemenskapsdomstolen inte 

ersätter myndighetens bedömning av de faktiska omständigheterna med en egen 

bedömning. I ett sådant fall ska gemenskapsdomstolen inskränka sig till att pröva den 

materiella beskaffenheten av de faktiska omständigheterna och de rättsliga bedömningar 

som myndigheten har gjort på grundval av dessa och i synnerhet om myndighetens 

handlande är uppenbart oriktigt eller om det är förenat med maktmissbruk eller om 

myndigheten klart har överskridit gränserna för utrymmet för skönsmässig bedömning. 

EG-domstolen angav att det till följd därav inte krävs att medlemsstaterna inför ett 

förfarande för domstolsprövning av nationella beslut som innebär en mer omfattande 

prövning än den som gemenskapsdomstolen gör i liknande fall. Likväl ska alla 

nationella förfaranden för domstolsprövning av beslut ge den domstol som handlägger 

målet möjlighet att vid legalitetsprövningen av beslutet faktiskt tillämpa de 

gemenskapsrättsliga principer och regler som är relevanta.153 En liknande bedömning 

gjordes i fallet Eribrand154. 

 

Förvaltningslagsutredningen har i sitt slutbetänkande tolkat Upjohn-målet såsom ett 

klargörande från EU-domstolen beträffande omfattningen av den nationella domstolens 

                                                 
152 Upjohn (1999), p. 32. 
153 Ibid., p. 34-36. 
154 Eribrand (2003). 
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sakprövning. De ansåg det i och med domen stå klart att EU-rätten inte kräver mer än 

att domstolen ska pröva det angripna beslutets laglighet. Laglighetsprövningen kan dock 

inte, till följd av likvärdighets- och effektivitetsprincipen, vara allt för begränsad.155 

 

EU-domstolen har även i ett senare avgörande, KME-målet156, varit inne på frågan om 

prövningens omfattning. I det fallet var frågan bl.a. om den laglighetsprövning som 

Tribunalen gör av kommissionens beslut är för begränsad för att vara förenlig med art. 

47 Stadgan.  Bakgrunden till målet var följande. Kommissionen hade beslutat att böt-

fälla det tyska bolaget KME med 40 miljoner euro för deltagande i en kartell. Beslutet 

överklagades utan framgång till Tribunalen. När domen sedermera överklagades till 

EU-domstolen åberopades bl.a. den grunden att bolagets rätt till ett effektivt rättsmedel 

blivit åsidosatt. EU-domstolen konstaterade i domen att det ankommer på domstolen att, 

på grundval av de omständigheter som klaganden har anfört, utföra den granskning av 

lagenligheten som åligger den. Rätten får inte i samband med denna prövning hänvisa 

till kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning för att på så sätt avstå från att 

göra en fördjupad prövning av såväl rättsliga som faktiska omständigheter. Vidare 

angavs att lagenlighetsgranskningen kompletteras med den obegränsade behörighet som 

unionsdomstolarna har tillerkänts att, förutom att kontrollera påföljdens laglighet, 

ersätta kommissionens bedömning med en egen bedömning.157 

 

EU-domstolen kom i målet fram till att den laglighetsprövning som föreskrivs i art. 263 

FEUF inte innebär någon kränkning av art. 47 eftersom den innefattar att domstolarna 

kontrollerar såväl rättsliga som faktiska omständigheter samt att de har behörighet att 

pröva bevisningen, ogiltigförklara det angripna beslutet och ändra bötesbeloppet.158 

 

KME-målet rörde visserligen en talan mot en EU-institution men då Stadgan är 

tillämplig även beträffande dessa (se 3.1) torde samma resonemang också vara 

tillämpligt på de nationella rättsordningarna. I KME-målet uttalar EU-domstolen att 

rätten inte, med hänvisning till utrymmet för skönsmässig bedömning, får avstå från att 

göra en fördjupad prövning av både rättsliga och faktiska omständigheter och domstolen 

tycks således ställa högre krav på prövningens omfattning än i Upjohn-fallet. Det finns 

                                                 
155 SOU 2010:29, s. 81. 
156 KME (2011). 
157 Ibid., p. 129-130. 
158 Ibid., p. 133. 
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dock i detta fall andra omständigheter som kan ha bidragit till utgången i målet, vilket vi 

dock återkommer till senare (se 4.3.1.2). 

 

3.3.4.2  Kravet på muntlighet 

 

I den mån Stadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av EKMR 

ska dessa ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen (art. 52.3 Stadgan). 

Såvitt kunnat konstateras saknas praxis från EU-domstolen som visar på andra krav på 

muntlighet än de som Europadomstolen redan utvecklat. Vad avser denna del hänvisas 

därför i sin helhet till vad som angetts ovan i avsnitt 3.2.4.2. 

 

3.3.4.3 Domstolens möjlighet att ex officio beakta EU-rättsliga grunder 

 

Mot bakgrund av de svenska kommunalbesvärens utformning är en intressant fråga 

huruvida EU-rätten kräver att nationella domstolar beaktar EU-rättsliga regler och 

omständigheter hänförliga till sådana trots att en part inte uttryckligen åberopat dem. 

Två av EU-domstolens avgöranden från 1995 kan jämföras för att i viss mån illustrera 

EU-domstolens ståndpunkt på detta område.  

 

Det första fallet Peterbroeck159 rörde ett holländskt företag (företaget) som ägde aktier i 

ett belgiskt bolag (Peterbrock) och som beskattades för utdelningen i bolaget enligt 

belgiska regler för icke-belgiskt subjekt. Företaget ansåg dessa regler vara mindre för-

månliga än de för belgiska subjekt och begärde omprövning av beslutet hos skatte-

myndigheten. Då begäran lämnades utan bifall överklagade Peterbroeck beslutet. Att de 

oförmånliga reglerna för icke-belgiska subjekt stred mot etableringsfriheten framförde 

Peterbroeck först vid prövningen i domstolen. Enligt belgiska regler kunde nya 

yrkanden som inte framställts redan i begäran till skattemyndigheten och som inte heller 

prövats ex officio av denna framföras inom ramen för överklagandet. EU-domstolen 

fann i detta fall den belgiska regleringen stå i strid med EU-rätten. Man godkände 

visserligen den ändringsfrist som fanns för nya rättsliga grunder men underkände att 

tidsfristen gått ut då domstolen höll muntlig förhandling, då detta i praktiken innebar en 

omöjlighet för domstolen att ex officio beakta nya grunder.160  

                                                 
159 Peterbroeck (1995).  
160 Ibid., p. 16-18.  
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I det andra fallet van Schijndel161 var det istället fråga om tillämpningen av EU:s 

konkurrensregler i en tvist om obligatoriskt medlemskap i en privat pensions-

försäkringsfond, som förutsättning för att få praktisera som terapeut. Käranden fram-

förde så sent som i tredje instans att ett sådant obligatoriskt medlemskap hindrade 

konkurrensen till nackdel för privata försäkringsbolag. Den holländska regleringen om 

”judiciell passivitet” i privaträttsliga frågor innebar att domstolen inte i anledning av 

senare tillagda rättsgrunder kunde gå utanför tvistefrågan, så som den fixerats av 

parterna. I detta fall fann EU-domstolen att den nationella domstolens begränsade 

möjlighet att ex officio aktualisera EU-rättsliga frågor var motiverad mot bakgrund av 

den förhärskande principen att det åligger de enskilda i en civilrättslig process att vara 

aktiva. Skillnaden i utgången i de två fallen torde alltså kunna förklaras av att det första 

fallet rörde ett administrativt förfarande medan det andra istället var en civilrättslig tvist. 

Till detta kommer att den holländska regeln medgav domstolen att inkludera EU-

rättsfrågor åtminstone med parternas medgivande, något som torde räcka i en process 

där parterna själva ska vara aktiva. Slutsatsen bör kunna dras att det i vart fall i 

administrativa förfaranden krävs att den nationella domstolen ex officio kan beakta EU-

rätten oberoende av parternas vilja samt oberoende av vad dessa anfört. 

 

                                                 
161 Van Schijndel (1995). 
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4. Kommunalbesvärens förenlighet med europarätten 

 

4.1 Gemensamma utgångspunkter och tillämpningsområden 

 

I detta avsnitt kommer att redogöras för huruvida kommunalbesvären uppnår en god-

tagbar europeisk standard avseende tillgången till domstol och prövningens utformning. 

Här kommer således framställningens huvudsakliga frågeställning att besvaras. 

Inledningsvis, innan vi återgår till vår uppdelning i talerätt (4.2) respektive prövningens 

utformning (4.3), bör något sägas om EKMR:s respektive Stadgans tillämpnings-

områden i förhållande till det kommunala beslutsfattandet. I de senare avsnitten kommer 

vi givetvis att utgå från att situationen är sådan att den faller inom respektive 

tillämpningsområde då något annat skulle förta syftet med framställningen.  

 

EKMR berättigar den, vars civila rättigheter eller skyldigheter kränkts, en tillgång till ett 

effektivt rättsmedel. Med hänsyn till det breda tillämpningsområde som civila skyldig-

heter och rättigheter tillmätts genom Europadomstolens praxis (se 3.2.2) är det uppen-

bart att det inte sällan fattas beslut, som prövas genom kommunalbesvär och som faller 

inom konventionens tillämpningsområde. Tydliga exempel på när så kan vara fallet är 

beslut om sociala förmåner, myndighetstillstånd samt andra tänkbara godkännanden 

som kan krävas av en kommun. Återigen kan här påpekas att begreppet ännu är i ständig 

utveckling.  

 

Stadgan skiljer sig här från EKMR genom att den riktar sig till medlemsstaterna, endast 

i den mån de tillämpas unionsrätten (se 3.3.1). Den närmare tolkningen av begreppet 

åligger EU-domstolen att fastlägga men som ovan framhållits är bl.a. arbetsrätt, social-

rätt, konkurrensrätt och miljörätt delar av rättstillämpningen som idag kan anses ha en 

EU-rättslig aspekt. Det får därför, redan av nuvarande praxis, anses otvetydigt att det 

kommunala beslutsförfattandet i viss mån faller inom Stadgans tillämpningsområde.162 

Det är t.ex. inte sällan som ett direktivs närmare tillämpning delegeras åt en kommun att 

reglera. Detta utgör ett konkret exempel på när kommunen övertar rollen som EU-

                                                 
162 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10, s. 488. Se även 

Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT nr 4 

2010/11, s. 843.  
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rättens förlängda arm, på det lokala planet, och då i beslutfattande måste iaktta EU-

rättens rättsskyddsprincip. 

 

4.2 Talerätten 

 

Taleberättigad vid en överprövning av beslut enligt 10 kap. KL är den som är medlem i 

kommunen (10:1, 1:4 KL) (se 2.3.2). Som ovan redogjorts för medför en sådan typ av 

actio popularis, direkt kopplad till medlemskapet, att det kan uppstå situationer då en 

person berörs av ett beslut utan att ha möjlighet att själv överklaga detta (se 1.5). Den 

enda väg som står öppen för den enskilde är då att vända sig till en kommunmedlem och 

övertala denne att klaga å hans vägnar. Hur ofta dessa situationer i praktiken uppstår 

saknar betydelse. Som kommer att framgå nedan räcker det med att en sådan situation 

uppstår för att detta ska utgöra en kränkning av EKMR respektive EU-rätten. 

 

I ett försök att sammanställa både EKMR och EU-rättens krav på nationella talerätts-

regler är det lämpligt att använda EKMR som en utgångspunkt (4.2.1), framförallt med 

hänsyn till att Stadgan som minimum garanterar den rätt till domstolsprövning som 

fastslagits i EKMR samt Europadomstolens praxis. Frågan som därefter följaktligen bör 

besvaras är om, och i sådant fall i vilken utsträckning som, unionsrätten garanterar ett 

mer långtgående rättsskydd (4.2.2). Avslutningsvis kommer att diskuteras huruvida de 

begränsningar, som den nuvarande utformningen medför för talerätten, enligt EKMR 

och EU-rätten kan anses utgöra tillåtna begränsningar (4.2.3). Här övervägs också vilka 

möjliga skäl som ur ett svenskt perspektiv kan tänkas åberopas för att rättfärdiga den 

nuvarande utformningen.  

 

4.2.1. EKMR  

 

4.2.1.1 Förutsättningar för talerätten 

 

Som angetts ovan (3.2.3) innefattar rätten till domstolsprövning enligt art. 6 också en 

rätt att få tillgång till domstol. Såvitt kunnat konstateras har de fall där tillgången 

prövats av Europadomstolen främst rört överklagandeförbud, negativa kompetens-

konflikter och liknande hinder i nationell rätt. Talerätten torde dock utgöra den mest 

grundläggande förutsättningen för tillgång till domstol och av detta får anses följa att 
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talerätt ska erkännas i samtliga nationella tvister där artikeln är tillämplig. Av den 

utformning som vår svenska rättsprövningslag kommit att få framgår också att så är 

fallet. I 1 § anges där uttryckligen att talerätt ska föreligga avseende beslut som rör 

tvister om civila rättigheter och skyldigheter.  

 

Utöver att tvisten måste falla inom art. 6 uttryckliga tillämpningsområde krävs också 

enligt Europadomstolens praxis att den är reell och seriös. Kraven därför är emellertid 

låga och torde ha större vikt i civilrättsliga tvister dvs. tvister mellan två enskilda. Man 

bör kunna förutsätta att de tvister som grundar sig på ett kommunalt beslut som 

utfärdats mot någon enskild i högsta grad är reella och seriösa i den mening som avses 

enligt konventionen. Att tvisten är reell och seriös hänger också ihop med nästföljande 

kumulativa krav, att tvisten ska röra en rättighet som är erkänd i den nationella rätts-

ordningen. Art. 6 skapar således inte några nya rättigheter utan avser endast skydda de 

som redan finns i den nationella rätten.  

 

4.2.1.2 Direkt eller indirekt berörd 

 

Av ovan anförda kan slutsatsen dras att i vart den som ett beslut direkt riktar sig till ska 

ha rätt att föra talan mot beslutet så länge detta görs på rimliga grunder. Redan av detta 

följer således att talerätten i KL är otillräcklig. För att återkoppla till våra ovan be-

skrivna problemsituationer (1.5) så kan det sagda illustreras med ett exempel där två 

vårdnadshavare bor i olika kommuner och barnet går på dagis i den ena av dessa. Om 

kommunen beslutar om att höja barnomsorgstaxan kommer endast den vårdnadshavare 

som är bosatt i barnomsorgskommunen att kunna klaga på detta beslut. Av art. 6 och det 

nyss förda resonemanget följer dock att även den andra vårdnadshavaren bör tiller-

kännas tillgång till domstol, förutsatt att detta görs på rimliga grunder. En rimlig grund 

skulle i förevarande fall kunna vara att taxan strider mot självkostnadsprincipen163. Att 

däremot anföra t.ex. att beslutet strider mot rätten till fri barnomsorg skulle visserligen 

kunna anses vara reellt och seriöst, men däremot har en sådan rätt ingen grund i den 

svenska rättsordningen (jmfr. rätten till fri skolgång) varför talerätt i ett sådant fall inte 

torde utgöra ett krav enligt konventionen. 

 

                                                 
163 Principen stadgas i 8:3 c KL och innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 
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Den därpå följande frågan att besvara är om även någon annan än den som beslutet 

riktar sig mot ska få tillgång till domstol. EKMR är inte begränsat till den som är part i 

ett myndighetsärende utan istället ”den vars civila rättigheter eller skyldigheter kränkts” 

och redan av ordalydelsen torde därför kunna uttolkas att, även den som beslutet inte 

riktar sig till, men vars rättigheter kränkts ska tillerkännas talerätt. Här avses alltså de 

fall då ett beslut riktar sig till någon men samtidigt medför att någon annans rättigheter 

enligt konventionen kränks. Även i dessa fall kan utformningen i KL utgöra ett hinder 

för den indirekt berörda att föra talan, vilket i sig utgör en kränkning av konventionen. 

Hur skev den nuvarande talerättsutformningen är, ur ett konventionsrättsligt perspektiv, 

framgår också vid beaktande av att EKMR knappast erkänner någon form av actio 

popularis och KL således i detta avseende kan anses gå utöver vad som krävs enligt 

konventionen medan den i andra avseende knappast uppfyller kraven.  

 

4.2.2 Rättighetsstadgan  

 

För både EKMR och EU-rätten utgör tillgången till domstolsprövning en rätts-

säkerhetsgaranti. Utan tillgång till domstolsprövning, vilket inkluderar talerätt, saknas 

skäl att ställa upp andra krav på effektiva rättsmedel vad avser t.ex. omfattning och 

muntlighet. Inom EU-rätten, där det i princip saknas rätt för enskilda att klaga direkt till 

EU-domstolen164, utgör de nationella domstolarna en förutsättning för genomslag och 

korrekt tillämpning av EU-rätten varför tillgången till domstol spelar en ännu större roll. 

Med andra ord; genomslaget för det unionsrättsliga rättighetsskyddet är inte, såsom 

inom EKMR, en separat fråga utan den har direkt koppling till vad som gäller generellt 

för EU-rättens status enligt dess allmänna principer. Denna skillnad mellan de två rätts-

systemen talar starkt för att EU-rätten ställer hårdare krav på nationella talerättsregler än 

EKMR.  

 

Utifrån den praxis som, i tidigare avsnitt om Stadgan, redogjorts för kan utläsas olika 

teorier om hur vidsträckt unionsrättens krav på nationella taleregler är (jmfr. 3.3.3.2). 

Redan av den teori, av vilken följer lägst krav, får kommunalbesvärens nuvarande ut-

formning anses otillräcklig. Det är ändock av intresse, särskilt för ett senare resonemang 

                                                 
164 Här bortses från det parallella överklagandesystem som gäller gentemot EU:s egna institutioner (för mer om 

detta se bl.a. 3.3.3.3).  
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de lege ferenda (se nedan 5.1), att närmare fastställa vilken standard som nationella 

talerättsregler måste upprätthålla.  

 

4.2.2.1 Effektivitet och likabehandling 

 

Rättsskyddsprincipen innefattar, som ovan framhållits, både likhetsprincipen och 

effektivitetsprincipen (se 3.3.2). Vad avser den första av dessa principer krävs ett fast-

ställande av en jämförbar situation för att avgöra huruvida ett rättsligt anspråk hand-

läggs på samma sätt oavsett om det grundar sig på nationell rätt eller unionsrätt.165 Den 

situation som här medför olika behandling dvs. den situation som kan anses vara 

diskriminerande är i förevarande fall jämförelsen mellan en svensk medlem och en 

utländsk icke-medlem. Detta utgör enligt vår mening inte en jämförbar situation i 

unionsrättslig mening. För att inte förbise att behandlingen snarare särbehandlar icke-

medlemmar än utländska medborgare bör man istället vid en jämförelse utgå från en 

svensk icke-medlem och en utländsk icke-medlem. Ur ett sådant perspektiv medför 10:1 

KL, med hänvisning till 1:4, inte någon otillåten särbehandling. Möjligen kan mot detta 

hävdas att det är mer ovanligt att utländska medborgare är folkbokförda eller äger 

fastighet i en svensk kommun. Kraven för medlemskap kan dock inte anses svårare för 

en utländsk än en svensk medborgare att uppfylla. Regeln kan därför i sig inte anses 

medföra någon åtskillnad mellan om talan grundar sig på unionsrätt eller inhemsk rätt; 

kraven i 1:4 tillämpas i båda dessa fall. Utformningen av regeln får vidare anses bygga 

på objektiva och rationella skäl; uppfattningen av kommunen som en juridisk person 

vars beslut endast rör dess medlemmar och ingen annan.166  

 

Vad som däremot starkt måste ifrågasättas är om inte regeln kan anses göra utövandet 

av rättigheterna enligt unionsrätten orimligt svårt och att den således hindrar unions-

rättens effektiva genomslag. Regeln medför att en icke-kommunmedlem, vars unions-

rättsligt garanterade rättigheter kränkts genom ett kommunalt beslut, saknar talerätt och 

därmed också tillgång till domstol. I en sådan situation är utövandet av unions-

rättigheterna för den enskilde inte bara orimligt svårt, utan rent av omöjligt. Som 

tidigare framhållits kräver unionsrätten att det för varje unionsrättighet finns ett mot-

                                                 
165 C. Lebeck, s. 293.  
166 Ibid., s. 294 f.  
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svarande nationellt effektivt rättsmedlet. En standard som kommunalbesvären i dessa 

fall (se närmare problemsituationer i praktiken 1.5) knappast kan anses leva upp till.  

 

4.2.2.2 Direkt eller indirekt berörd 

 

Den därpå följande frågan är för vem ett nationellt rättsmedel måste tillhandahållas dvs. 

för vem de nationella domstolarna måste tillgodose rättsskyddet. Närmare bestämt kan 

man fråga sig om detta endast gäller just den vars unionsrättighet kränkts (jmfr. EKMR) 

eller om rättigheten tillfaller en vidare krets?  

 

Av ordalydelsen i art. 47 följer att ”var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och 

rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol”. Redan av 

detta torde följa att den som direkt berörs av ett beslut, dvs. den som beslutet riktar sig 

till, ska erhålla rättigheten. Ytterligare stöd för detta framgår indirekt av samtliga nedan 

behandlade förhandsavgöranden. Detta genom att EU-domstolen inte i någondera fallen 

ifrågasätter talerätten för den som uttryckligen genom direktivet erhållit en rättighet 

eller skyldighet.  

 

I målet Heijderijk (se 3.3.3.2) får dock EU-domstolen anses gå steget längre. Domstolen 

tycks här fastslå en ny talerättsnorm. I målet medförde den holländska pensions-

lagstiftningen att Heijderijk bar ekonomiska konsekvenser av en diskriminerande in-

hemsk regel som riktats mot hans hustru, som inte var part i målet. EU-domstolen till-

erkände i detta fall Heijderijk talerätt. Den norm som uppställs kan således, om än något 

förenklat, uttryckas som att även den som indirekt berörs av en kränkning ska ha rätt till 

en domstolsprövning, förutsatt att den enskilde faktiskt bär effekterna av kränkningen 

samt att åtgärden utgör en direkt kränkning av någons unionsrättigheter. Inom den 

kommunala sektorn är det inte sällan som ett beslut, som riktats mot någon, i sin tur 

påverkar någon annans rättsställning, t.ex. rätt till bidrag eller skyldighet att betala en 

avgift. Vårdnadshavare och deras barn står ofta i ett sådant rättsförhållande till varandra, 

dvs. att beslut mot den ena påverkar den andra.167 Målet Heijderijk innebär i praktiken 

att inte bara den som beslutet riktar sig till, utan även den som bär konsekvenserna av 

beslutet ska ha tillgång till domstolsprövning, i form av talerätt, i samtliga fall där det 

                                                 
167 Som exempel kan nämnas RÅ 2006 not. 82 som rörde ett kommunalt beslut att ålägga en vårdnadshavare 

ersättningsskyldighet enligt SoL för dotterns placering i familjehem.  
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ursprungliga beslutet kränkt någons unionsgaranterade rättigheter. EU-domstolen 

utvecklar dessvärre inte närmare vad begreppet ”bär konsekvenserna av” egentligen ska 

ges för innebörd. Frågan återstår således om vem som enligt art. 47 ska anses vara 

”indirekt berörd” av ett beslut? Det finns inget skäl för att det endast skulle omfatta 

ekonomiska konsekvenser, däremot att konsekvenserna som i förevarande mål är på-

visbara. Slutligen kan konstateras att det förhållandet att det i det aktuella målet rörde 

sig om Heijderijks fru knappast kan tolkas som att EU-domstolen avsett att talerätts-

normen bara ska tillämpas mellan närstående. 

 

4.2.2.3 Rättighetsfokus eller objektiv lagföring? 

 

Liksom redogjorts för ovan (3.3.3.2) finns avgöranden från EU-domstolen som kan 

tolkas så att t.o.m. den som endast genom en talan bidrar till att främja ett intresse som 

ett direktiv skyddar ska kunna genomdriva direktivets förpliktelser. Detta oberoende av 

om några rättigheter skapats men förutsatt att det intresse den enskilde söker skydda kan 

kvalificeras som ett ”effektivt intresse”. Exempel på detta är bl.a. fallen Lemmens, 

Linster och Kraaijeveld. Mot bakgrund av de fallen är det lätt att tro att unionsrätten går 

mot en utveckling där man ställer krav på en mer objektiv lagföring, som gör det möjligt 

för fler potentiella lagövervakare att se till att medlemsstaterna uppfyller sina EU-

rättsliga förpliktelser.168 I samtliga dessa fall talas dock om den enskildes rätt att 

åberopa/rätt att grunda sig på (”right to invoke/right to rely on”) unionsrätten. 

Gemensamt för fallen är också att de alla rörde rätten att använda sig av en EU-rättslig 

regel med direkt effekt och åberopa omständigheter hänförliga till denna när man väl 

befinner sig i domstol. Målen, som utgör grunden för doktrinen om effektiva intressen, 

kan därför snarast sägas handla om åberopsrätt, och inte i egentlig mening talerätt.169 

Slutsatsen torde därför kunna dras att effektiva intressen endast är relevanta för att 

avgöra om man har åberopsrätt eller inte. Skillnaden mellan talerätt och åberopsrätt har 

tidigare beskrivits genom att talerättsregeln kan anses vara nyckeln till domstolen och 

åberopsrätten det som avgör hur salen ska möbleras. Att den senare av dessa två, av EU-

domstolen, getts en vidare omfattning torde vara en naturlig följd av att principen om 

nationell processuell autonomi än idag utgör utgångspunkten. Att ställa lika höga krav 

                                                 
168 Se bl.a. Engström, Johanna, Effektivt rättsskydd i förvirring – nationell process- och sanktionsrätt i ljuset av 

C-253/00 Muñoz, ET nr 1 2003, s. 180.  
169 J. Engström, 522 f.  

http://www.ert.se.ezp.sub.su.se/dl.asp?id=58
http://www.ert.se.ezp.sub.su.se/dl.asp?id=58
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på nationella talerättsregler skulle troligtvis svårligen vinna medhåll hos de nationella 

domstolarna.  

 

Även i målet Muños tycks domstolen vara villig att erkänna ett rättsskydd för fler än de 

som är indirekt berörda. Till skillnad från de ovan nämnda målen rörde Muñoz just 

talerätt, inte åberopsrätt. Att målet rörde talerätt framgår särskilt av generaladvokat 

Geelhoed förslag till avgörande, i vilket han uttryckligen säger att frågan mer specifikt 

handlar om under vilka omständigheter det ska finnas en talerätt för tredje man som har 

ett intresse av att säkerställa efterlevnaden av en gemenskapsrättslig bestämmelse av 

offentligrättslig karaktär.170 Av uttalandet framgår också att det rör sig om ett intresse 

att säkerställa efterlevnaden av unionsrätten, och inte det faktum om att någon direkt 

eller indirekt berörts av ett beslut. Frågan kvarstår därför om målet ska tolkas så att det, 

även för talerätten gäller en mer (dock knappast fullständig) objektiv lagföring. En 

jämförelse med det senare fallet Ponys kan göras i försök att reda ut rättsläget (se 

nedan).   

 

EU-domstolen uttalade i Muños att det åligger de nationella domstolarna att säkerställa 

de gemenskapsrättsliga bestämmelsernas fulla verkan. Direktivet i Muños ansågs ha 

som skyddsintresse att styra produktionen utifrån konsumenternas krav och att uppnå 

sunda handelsförbindelser. Det ingick således i direktivet att värna om konkurrensen 

och förhindra en snedvridning, ett intresse som dessutom alltid legat EU varmt om 

hjärtat. Muños, som ju utgjorde konkurrenten, kan av denna anledning ha ansetts falla 

inom direktivets tillämpningsområde genom att företräda ett av de intressen som 

direktivet uttryckligen skulle skydda. Möjligen kan det vara så att Muños genom detta 

bedömdes ha ett ”effektivt intresse”. Att domstolen i detta fall resonerat utifrån sådana 

effektivitetsskäl är mycket möjligt. Det säger sig självt att det är större chans att 

direktivets fulla effekt uppnås om även näringsidkare, och inte bara myndigheterna, 

utgör en del av kontrollen av att EU-rättsliga skyldigheter iakttas. Vidare fanns i detta 

fall konsumenternas intresse att ta hänsyn till, något som även det kan ha påverkat 

domstolens ställningstagande. 

                                                 
170 Muños (2002), Förslag till avgörande av generaladvokat Geelhoed, p. 25. 
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I Ponys syftade direktivet snarare till att upprätthålla rasens fortbestånd, än att skydda 

marknadens parter. Samma skäl för talerätt gjorde sig därför inte gällande i där. 171 Att 

Ponys i detta fall, enligt direktivet, skulle höras under beslutsfattandet saknade alltså 

betydelse för organisationens talerätt och medförde inte att de ansågs ha några 

”effektiva intressen”.172  

 

Slutsatsen som torde kunna dras av detta är att det inte bara är vilka som faller inom ett 

direktivs direkta tillämpningsområde, dvs. omfattas av dess rättigheter eller skyldigheter 

som påverkar vem som ska erhålla unionsrättens rättskydd. Även den som inte faller 

inom detta område, men representerar ett annat intresse som direktivet uttryckligen ska 

skydda, ska ha rätt att genomdriva en domstolsprövning. Huruvida man bedömer denna 

person vara indirekt berörd eller ha effektiva intressen saknar egentligen betydelse. Att 

just konkurrenter ofta torde anses ha ett effektivt intresse eller vara indirekt berörda i 

frågor med EU-rättslig anknytning framgår av Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 

4100-06 (se 5.2.1). Vidare tycks det faktum att ett direktiv avser att skydda en större 

krets t.ex. konsumenter eller allmänheten påverka bedömningen. Med detta dock inte 

sagt att t.ex. samtliga konsumenter ska ha talerätt i ett mål likt Muños, utan endast att 

när ett direktiv syftar till att skydda allmänheten, konsumenter eller liknande större krets 

torde det vara ett tungt skäl för att tillerkänna talerätt till den som invänder en kränkning 

av direktivet ifråga. 

 

Det är mot bakgrund av det ovan framhållna som utformningen av 10:1 och 1:4 KL 

måste bedömas och det är också utifrån detta resonemang som bristerna med regeln 

klart framgår. För kommunmedlemmar medför regeln en actio popularis, närmast att 

likna vid en objektiv lagföring. Detta pga. presumtionen att alla medlemmar, men ingen 

annan, berörs av kommunala beslut.  I detta avseende går regeln således i många fall 

längre än vad som krävs enligt unionsrätten. För icke-medlemmar spelar det däremot 

ingen roll huruvida personen ifråga berörs, indirekt berörs eller kan anses ha effektiva 

intressen; någon talerätt medges inte i endera fallen. Man kan då ifrågasätta rimligheten 

                                                 
171 För detta stycke, jmfr. RÅ 2006 s. 9 där HFD tillerkände läkemedelsföretaget Pfizer, som saluförde ett 

originalläkemedel, talerätt i ett överklagande av Läkemedelsverkets beslut att godkänna annat företags 

läkemedel, i huvudsak motsvarade originalläkemedlet. HFD framhöll här att det främsta syftet med regleringen 

på läkemedelsområdet är att värna om folkhälsan och hänsyn till allmänheten tycks alltså ha beaktats vid 

bedömningen. HFD löste dock frågan uteslutande med hänvisning till svensk rätt, men man kan här ana att EU-

rättsliga effektivitetsskäl påverkat utgången.  
172 Detta kan jämföras med 22 § FL där den som har ett av rättsordningen erkänt intresse tillerkänns talerätt.  
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i att en medlem, ofta utan något större intresse i det kommunala beslutsfattandet, har rätt 

till domstolsprövning medan en icke-medlem som direkt berörs av ett kommunalt beslut 

helt utestängs från denna möjlighet.  

 

4.2.2.4 Jämförelse med art. 263 – en omotiverad dubbelmoral? 

 

Av målet Upjohn, som visserligen rörde prövningens omfattning (se 3.3.4.1), framgår 

att EU-domstolen i viss mån försökt främja motsvarande standarder mellan kraven på 

prövningen i nationella domstolar respektive hos EU:s egna institutioner. Detsamma 

torde då gälla talerättsreglerna och det har tidigare också framhållits att de krav som 

unionsrätten ställer på tillträde till den nationella domstolen, för tredje man som har ett 

intresse av saken, till stor del kan härledas från de krav som gäller för tillgång till EU-

domstolen.173 Som redan beskrivits regleras denna möjlighet, att för enskild föra talan 

mot rättsakter utfärdade av institutionerna, i art. 263 FEU. Paragrafen har dock i praxis 

getts en restriktiv tolkning och omfattar endast den som är direkt och personligen berörd 

(se 3.3.3.3). Det får därför anses framgå att enskildas talerätt i nationella domstolar 

enligt art. 47 getts en vidare tolkning än enskildas talerätt gentemot EU:s institutioner 

enligt art. 263.   

 

Detta torde dock vara direkt oförenligt med det faktum att även EU:s institutioner har att 

iaktta art. 47. Som Bernitz framhållit utgör Stadgans verkan mot institutionerna ett av 

dess viktigaste syften och ett starkt skäl för att Stadgan inte endast utgör en dubblering 

av EKMR.174 Detta torde innebära att den enskilde kan åberopa art. 47, inklusive dess 

extensiva tolkning, för att erhålla talerätt även i EU-domstolen.175 Frågan är dock om 

man verkligen kan anta att standarderna för dessa två parallella överklagandesystem 

inom EU-rätten är desamma.176 Enligt vår mening borde den restriktiva tolkningen av 

art. 263 inte påverka det vida rättsskydd den enskilda tillerkänns enligt art. 47. Det 

därför sägas utgör en omotiverad dubbelmoral att inte låta den praxis som utvecklats 

inom ramen för art. 47 tillämpas gentemot EU:s egna institutioner. Samma invändningar 

                                                 
173 Se bl.a. Muños (2002), Förslag till avgörande av generaladvokat Geelhoed, p. 68. 
174 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10,  s. 487 f. 
175 C. Lebeck, s. 384.  
176 Se t.ex. Unión de Pequeños Agricultores (2002), Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs. Se bl.a. p. 

60, där generaladvokaten föreslår en ny tolkning av begreppet personligen berörd. Han anför att en enskild bör 

anses vara personligen berörd av en rättsakt om ”rättsakten, till följd av de särskilda omständigheter som gäller 

för honom, påverkar eller sannolikt kommer att påverka hans intressen negativt i väsentlig omfattning”. 
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kan föras mot bakgrund av art. 6 och 13 EKMR. Det enda skälet som kan finnas till 

denna diskrepans är att EU-domstolen i första hand anser att de nationella domstolarna 

utgör unionsrättens väktare och garanter för det effektiva genomslaget av unionsrätten.  

 

Huruvida EU-domstolen avsiktligt uppställt ett högre krav på talerätten vid de nationella 

domstolarna än gentemot de egna institutionerna kan vidare bedömas mot bakgrund av 

rättsskyddsprincipens bakomliggande syfte (se 3.3.3.2). Om rättsskyddsprincipen, 

liksom EKMR, endast syftar till att skydda individuella rättigheter innebär det att en 

åtskillnad inte är motiverad. Syftar principen istället till att allmänt främja EU-rättens 

genomslag, vilket vi delvis har konstaterat att den gör, utgör det ett skäl för att ha ett 

starkare skydd i de nationella domstolarna. Är det t.o.m. så att EU-domstolen indirekt 

använder sig av rättsskydds- och effektivitetsprincipen för att harmonisera nationell 

sanktions- och processrätt talar övervägande skäl för att man avsiktligt lagt större fokus 

på talerätten i nationella domstolar och fokuserat på att modifiera denna, samtidigt som 

man ansett det tillräckligt att den som är direkt och personligen berörd kan föra talan 

gentemot EU:s institutioner.177 

 

4.2.2.5 Något om föreningar och utvecklingen på miljöområdet 

 

Som ovan framhållits är det idag vanligt att medborgarna driver sina intressen genom 

olika typer av sammanslutningar såsom ideella föreningar (se ovan 1.5). Många av 

dessa föreningar verkar för intressen som rör kommunala angelägenheter och en re-

levant fråga är därför huruvida en förening kan anses vara indirekt berörd då ett beslut 

som fattas kränker det intresse föreningen verkar för alternativt berör flertalet av dess 

medlemmar.178 Vad som ska gälla för föreningar är dock såvitt kunnat konstateras 

oklart. Däremot kan särskilt framhållas den praxis som utvecklats gällande miljö-

föreningar, vilken i viss mån även bör kunna vara vägledande för att avgöra hur 

effektivitetsprincipen ska tillämpas på andra föreningar, framförallt som verkar för mer 

allmänna intressen. I miljörättsliga mål har sådana föreningar dock tillerkänts en sär-

ställning,179 och det kan därför ifrågasättas om det verkligen rör sig om den 

konstitutionella rätten till domstolsprövning. Denna torde snarare gälla fysiska eller 

                                                 
177 Se t.ex. J. Engström, s. 519. 
178 Jmfr. t.ex. L’Erabliére A.S.B.L. mot Belgien (2009) där Europadomstolen erkände talerätt för en ideell 

förening vars medlemmar ansågs direkt berörda av ett beslut att tillåta ett företag att expandera sin verksamhet. 
179 The Queen (2013), se särskilt p. 32-35.  
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juridiska personer som på något sätt är berörda än som i förevarande fall organisationer 

som av lagstiftaren ges viss talerätt. Ett förhandsavgörande på begäran av svenska HD 

kan närmare illustrera rättsläget.180 Frågan i målet gällde, något förenklat, om en regel i 

miljöbalken181 stod i strid med EU-rätten. EU-domstolen fann regeln utgöra en otillåten 

inskränkning av talerätten. Domstolen stödde sig här på en bestämmelse i ett 

miljöskyddsdirektiv som närmare angav hur medlemsstaterna, i miljömål som omfattas 

av direktivet, ska utforma talerätten för den berörda allmänheten. Av generaladvokatens 

yttrande framgår dock att utgången torde ha blivit densamma vid en tillämpning av den 

allmänna effektivitetsprincipen.182 Även i två senare mål183 har Mark- och 

Miljööverdomstolen öppnat upp för en utökad talerätt för miljöföreningar just i an-

ledning av europarätten, med hänvisning till ett annat förhandsavgörande i vilket det 

framhålls att miljöföreningars talerätt inte bara följer av specifika miljödirektiv utan 

redan av den allmänna effektivitetsprincipen.184 Detta torde alltså innebära att unions-

rätten även tillerkänner andra föreningar, som verkar för specifika områden, talerätt i 

åtminstone vissa mål som grundar sig på beslut som berör föreningens intresse. Det 

hinder för föreningar att föra talan angående kommunala beslut, som utformningen i KL 

medför, får mot bakgrund av detta anses stå i strid med unionsrättens krav på tillgång 

till domstol.  

 

4.2.3 Utgör den svenska talerättsregeln en tillåten inskränkning? 

 

Frågan om en nationell processuell regel leder till att tillämpningen av gemenskaps-

rätten blir omöjlig eller orimligt svår ska analyseras med beaktande av bestämmelsens 

ställning i förhållande till hela förfarandet, dess förlopp och särdrag, inför de olika 

nationella instanserna. Här ska också de principer som ligger till grund för det nationella 

rättssystemet beaktas (se mer om proportionalitetsbedömningen i 3.3.3.1).  

 

Att talerättsregeln i KL begränsas till medlemmar av kommunen korresponderar med de 

allmänna principerna i KL om kommunernas kompetens som, i teorin begränsar 

                                                 
180 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (2009).  
181 Här avses 16:3 Miljöbalken i vilken stadgas att en sådan förening får överklaga domar och beslut endast om 

den bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och har lägst 2000 medlemmar.  
182 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (2009), Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston, p. 

80.  
183 MÖD 2908-12 samt MÖD 3163-12.  
184 Lesoochranárske (2011).  
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kommunala beslut till att avse medlemmarna och ingen annan. Talerättsregeln kan dock 

inte bedömas isolerat från övriga processuella bestämmelser i KL och ur ett helhets-

perspektiv kan utformningen sägas vara ett uttryck för den kommunala självstyrelsen. 

Principen om kommunalt självstyre är en uppfattning som delas av flertalet av 

medlemsstaterna vad gäller maktfördelning mellan stat och kommun respektive 

kommun och domstol, vilket inte minst framgår av den europeiska konventionen om 

kommunalt självstyrelse. Genom principen skyddas kommunernas rätt till själv-

bestämmande utan statligt ingripande. I förlängningen kan således denna princip sägas 

utgöra Sveriges legitima intresse av att bibehålla utformningen i sitt nuvarande skick. 

Bestämmelsen kan enligt vår mening därför sägas uppfylla kravet på att vara ägnad att 

säkerställa förverkligandet av det syfte som eftersträvas185, nämligen ett kommunalt 

självbestämmande med utrymme endast för ett begränsat statligt ingripande.  

 

Vad som däremot bör ifrågasättas är om inte regeln går utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå detta syfte. Är det verkligen nödvändigt att begränsa talerätten till 

kommunmedlemmar för att upprätthålla en kommunal självstyrelse? Krävs det inte även 

inom ramen för ett kommunalt kontrollmedel en garanti för enskildas rättsskydd? Är det 

rimligt att någon som berörs utestängs samtidigt som en kommunmedlem, helt utan 

intresse för saken, äger föra talan mot ett kommunalt beslut? Enligt vår mening måste 

talerättsregeln, vid en bedömning mot bakgrund av samtliga bestämmelser om 

kommunalbesvär, sägas gå utöver vad som är nödvändigt för att upprätthålla den 

kommunala självstyrelsen. Det räcker här med att prövningen är begränsad till att avse 

laglighet för att denna princip ska kunna upprätthållas. Vidare medför regeln en sned-

fördelning, genom att den erkänner en actio popularis för medlemmar trots att sådana 

krav varken ställs i EKMR eller av unionsrätten, samtidigt som den utestänger de som 

berörs och som enligt europarätten helt klart ska tillerkännas ett rättsskydd. Dessutom är 

det kommunala beslutsfattandet i praktiken inte begränsat till att avse endast kommun-

medlemmar liksom det inte alltid kan anses beröra alla medlemmar. Skälen för den 

nuvarande utformningen måste därför sägas vara otillräckliga. Att utforma regeln så att 

den omfattar även berörda får anses utgöra ett rimligt krav eftersom detta varken skulle 

förta syftet med prövningen eller kräva oproportionerligt omfattande insatser av 

Sverige.  

                                                 
185 Peterbrock (1995), p. 44. 



69 

 

Även enligt EKMR är inskränkningar tillåtna under förutsättning att de är proportion-

erliga. Bedömningen torde därför bli densamma som ovan.  Enligt EKMR krävs 

dessutom, utöver proportionaliteten, att inskränkningen inte är så långtgående att den 

urholkar det centrala innehållet i den i artikeln garanterade rättigheten (se 3.2.3). För det 

fall man ändå skulle anse KL:s talerättsregel vara proportionerlig måste den dock anses 

urholka hela det centrala innehåller i art. 6. Genom att den enskilde förnekas talerätt går 

den även miste om samtliga de rättsgarantier som följer av artikeln. Exempel på tidigare 

situationer där inskränkningar har ansetts tillåtna är vid immunitet, processinhabilitet 

och nationella säkerhetshinder. Gemensamt för dessa situationer är att skälen för in-

skränkning är väsentligt mycket starkare än skälen för inskränkningen i den kommunala 

besvärsrätten. Däremot är den kommunala självstyrelsen, liksom immunitet och 

processinhabilitet, en internationellt vedertagen princip. Som angetts ovan är be-

gränsningen dock inte nödvändig för att förverkliga den kommunala självstyrelsen och 

vid en samlad bedömning torde den inte heller utgöra en tillåten inskränkning enligt 

EKMR.  

 

En relevant fråga att därefter besvara är huruvida det är tillräckligt att en berörd icke-

kommunmedlem kan vända sig till någon som är medlem och övertyga denne att klaga å 

sina vägnar. Detta är nämligen något som återkommande framhållits av lagstiftaren i 

förarbetena till KL. Man har där bedömt att denna möjlighet för icke-medlemmen rätt-

färdigar den nuvarande utformningen och är tillräcklig för att tillgodose dennes behov 

av rättslig prövning. 

 

EU-domstolen tycks inte dela denna uppfattning. Det förhandsavgörande som meddelats 

på begäran av svenska HD och som beskrivits ovan kan illustrera rättsläget (se 

4.2.2.5).186 Regeringen medgav i det fallet att det vid tidpunkten endast fanns två 

föreningar som uppfyllde kravet på 2000 medlemmar men gjorde gällande att mindre, 

lokala föreningar kunde vända sig till någon av dessa och be dem väcka talan.187 Ett 

argument som alltså överensstämmer med det som ofta åberopas för att rättfärdiga 

kommunalbesvärens utformning och som angetts ovan. EU-domstolen fann i målet att 

vad regeringen anfört inte förändrade det faktum att regeln i miljöbalken stod i strid 

med europarätten. Domstolen stödde sig här på en bestämmelse i ett miljöskydds-

                                                 
186 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (2009). 
187 Ibid., p. 51.  
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direktiv som närmare anger hur medlemsstaterna i miljömål som omfattas av direktivet 

ska utforma talerätten för den berörda allmänheten. Som ovan framhållits framgår det 

dock av generaladvokatens yttrande att utgången torde ha blivit densamma också vid en 

tillämpning av den allmänna effektivitetsprincipen.188 Invändningen torde därför inte 

heller accepteras avseende kommunalbesvärsmålen. Det faktum att den, vars unions-

rättsligt garanterade talerätt kränkts, har möjlighet att vända sig till en kommunmedlem 

och be denne att klaga å hans vägnar skulle således knappast föranleda att vår nationella 

taleregel, i 10:4 KL, bedömdes utgöra en tillåten inskränkning enligt EU-rätten. Såvitt 

kunnat konstateras saknas något liknande ställningstagande från Europadomstolen. Mot 

bakgrund av att det även vid bedömning utifrån art. 6.1 ska vidtas en proportionalitets-

bedömning torde utgången dock ha blivit densamma. 

 

4.2.4 Sammanfattande kommentarer 

 

Rätten att få tillgång till domstol föreligger i samtliga tvister som rör civila rättigheter 

och skyldigheter, förutsatt att dessa är reella och seriösa samt rör en rättighet erkänd i 

den nationella rättsordningen. Talerätt tillkommer enligt artikeln den vars rättigheter 

eller skyldigheter kränkts. Detta innebär att både den som direkt eller indirekt berörs av 

ett kommunalt beslut ska ha möjlighet att föra talan angående detta, under förutsättning 

att det sker på rimliga grunder samt att personen ifråga faktiskt kränkts av beslutet.  

 

Beträffande EU:s rättsskyddsprincip utmynnar denna i en likhetsprincip och en 

effektivitetsprincip. Utformningen av talerättsregeln i KL medför i flera fall, inte bara 

att det är orimligt svårt utan rent av omöjligt för den enskilde att driva igenom sina 

unionsrättsliga anspråk och den står således i strid med effektivitetsprincipen. 

Bestämmelsen torde dock inte strida mot likhetsprincipen eftersom samma kriterier för 

medlemskap tillämpas oavsett om talan grundar sig på unionsrätt eller nationell rätt.  

 

Redan av ordalydelsen i art. 47 följer att den som berörs av ett beslut dvs. den som 

beslutet direkt riktar sig till ska tillerkännas talerätt. Även den som indirekt berörs av en 

kränkning ska ha rätt till en domstolsprövning, förutsatt att den enskilde faktiskt bär 

effekterna av kränkningen samt att åtgärden utgör en direkt kränkning av någons 

                                                 
188 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (2009), Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston, p. 

80.  
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unionsrättigheter. EU-domstolen har dessutom ansett rättsskyddet tillkomma tredje man 

som har ett intresse av att säkerställa efterlevnaden av en gemenskapsrättslig 

bestämmelse av offentligrättslig karaktär. T.ex. konkurrenter kan anses ha ett sådant 

intresse om direktivet ifråga uttryckligen på något sett avser att skydda marknaden. Det 

faktum att ett direktiv syftar till att skydda allmänheten, konsumenter eller liknande 

större krets kan också medföra ett tyngre skäl för att medge talerätt till den som önskar 

föra talan angående en kränkning av direktivet. 

  

Exakt i vilken omfattning unionsrätten ställer krav på nationella talerättsregler är enligt 

praxis fortfarande oklart. Utgångspunkten är än idag, i den mån processuella regler inte 

har harmoniserats, principen om processuell autonomi dvs., att medlemsstaterna i första 

hand behandlar rättsliga anspråk utifrån nationella regler. I sammanklang med detta står 

att EU-rätten inte erkänner någon actio popularis eller rätt till objektiv lagföring och att 

doktrinen om effektiva intressen snarast är att hänföra till åberopsrätt, och inte talerätt. 

Talerättsregeln i KL kan i detta avseende anses gå längre än vad som nödvändigt med 

hänsyn till unionsrättens krav på talerätt.  

 

Vid en samlad proportionalitetsbedömning kan den begränsning som KL medför för 

talerätten inte anses utgöra en tillåten begränsning, varken enligt unionsrätten eller 

konventionsrätten. Bestämmelsen kan visserligen sägas vara ägnad att säkerställa 

förverkligandet av det syfte som eftersträvas, bedömt ur ett helhetsperspektiv av 

kommunalbesvärsregleringen det kommunala självstyrandet. Däremot får bestämmelsen 

anses går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte, särskilt med hänsyn till 

den begränsning som laglighetsprövningen innebär för detta institut. Regeln urholkar 

dessutom den centrala innehåller i art. 6. Det faktum att den, vars unionsrättsligt 

garanterade talerätt kränkts, har möjlighet att vända sig till en kommunmedlem för att 

be denne att klaga å hans vägnar medför enligt EU-domstolen inte att tillgången till 

domstol kan anses vara fullt ut tillgodosedd och detsamma torde gälla enligt EKMR.  

 

4.3 Prövningens utformning 

 

Som konstaterats ovan (se 2.3.3) är överprövningen enligt 10 kap. KL i ett flertal 

hänseenden begränsad. Den mest uppenbara begränsningen framgår redan av det be-

grepp som används för att beskriva överprövningen; laglighetsprövning. Det innebär att 
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domstolen är begränsad till att pröva beslutets laglighet gentemot ett antal i lag upp-

ställda grunder. Syftet med utformningen är att minimera den inskränkning som 

domstolsprövningen innebär för den kommunala självstyrelsen. Ytterligare en be-

gränsning är att domstolen inte har möjlighet att välja vilken grund de åberopade 

omständigheterna kan anses strida mot utan klaganden måste själv, innan klagotidens 

utgång, hänföra sina omständigheter under de grunder han finner relevanta. Till detta 

kommer att prövningen är begränsad såtillvida att den enskilde saknar möjlighet att efter 

klagotidens utgång ändra eller anföra några nya omständigheter. Han saknar också 

möjlighet att få till stånd en muntlig förhandling vid domstolen. Nedan kommer att 

utredas huruvida dessa begränsningar i prövningens utformning är förenliga med de 

krav som EKMR och Stadgan ställer på domstolsprövningen. Jämförelsen kommer 

huvudsakligen att vara indelad utifrån de begränsningar som regleringen i KL medför.  

 

Inledningsvis utreds således laglighetsprövningens förenlighet med europarättens krav 

(4.3.1). Därefter analyseras begränsningen att den enskilde inte får anföra några nya 

omständigheter efter klagotidens utgång (4.3.2) samt avsaknaden av muntliga för-

handlingar (4.3.3). I det därpå följande avsnittet nämns något om den kassatoriska 

effekten (4.3.4) vilket följs åt av en diskussion kring vilka inskränkningar som kan 

anses vara tillåtna (4.3.5). Avslutningsvis följer en kort sammanfattning av prövningens 

utformning i sin helhet (4.3.6). 

 

4.3.1 Laglighetsprövningen 

 

Något som i allra högsta grad är relevant för bedömningen av laglighetsprövningens 

förenlighet med europarätten är hur prövningen går till i praktiken. Vi har tidigare varit 

inne på att distinktionen mellan en laglighets- och en lämplighetsprövning inte är helt 

självklar och att en tydlig gränsdragning inte lätteligen låter sig göras (se 2.3.3.1). 

Frågan är dessutom mycket omdiskuterad och det har ifrågasatts om det ens är möjligt 

att utforma en prövning så att enbart lagligheten omfattas. Såväl praxis som doktrin i de 

flesta av Europas länder vittnar om samma komplexitet.189 Man skulle troligtvis kunna 

ägna en hel uppsats åt denna frågeställning. Av förklarliga skäl är det därför inte möjligt 

att behandla frågan uttömmande inom ramen för denna framställning. Vad som i vart 

                                                 
189 Smith, Eivind, Sverige som konstitutionell demokrati, SvJT 2000, s.11. 
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fall kan sägas är att prövningens omfattning i det enskilda fallet är beroende av hur de 

tillämpliga bestämmelserna är utformade. Som huvudregel gäller att en mycket 

detaljerat utformad bestämmelse minskar utrymmet för lämplighetsavväganden, medan 

en bestämmelse som har karaktären av en generalklausul i högre grad tillåter att sådana 

avväganden görs.  

 

För att återkoppla resonemanget till relegeringen för kommunala beslut kan således 

följande konstateras. Avseende de kommunala beslut som fattas på grundval av special-

lagstiftning, som många gånger är mycket detaljerad, torde utrymmet för lämplighets-

avvägningar vara mindre, såväl vid beslutets tillkomst som vid efterföljande domstols-

prövning. De beslut som en kommun fattar inom sin allmänna kompetens torde istället 

medföra väsentligt större möjligheter att föra in skönsmässiga resonemang eftersom den 

allmänna kompetensen enligt KL är utformad som en ramlag. Här måste dock 

observeras att det även i speciallag kan finnas möjlighet för övervägningar av 

lämplighetskaraktär genom s.k. öppna rekvisit. Om en bestämmelse uttryckligen anger 

att ett beslut ska fattats om det är lämpligt, skäligt etc. är en sådan bedömning 

oundviklig. Detta illustrerar också att det mellan en laglighets- och en lämplighets-

prövning många gånger är mer en gradskillnad än en artskillnad.190 Frågan om vart 

gränsen för domstolarnas prövning går är således långt ifrån självklar och detta torde 

därför kunna leda till en viss diskrepans i prövningens omfattning, både vid en jäm-

förelse mellan teori och praktik samt domstolarna emellan.  

 

Vad som däremot torde stå klart är att den prövning som sker enligt KL inte är fullt så 

begränsad som namnet antyder. Det finns i många fall en möjlighet för domstolarna att 

ta viss skönsmässig hänsyn. Här kan också tilläggas att det i övriga europeiska länder är 

mycket ovanligt med en fullständig lämplighetsprövning, såsom t.ex. den som gäller för 

de svenska förvaltningsbesvären.  

 

Att en slags indirekt lämplighetsprövning sker även vid kommunalbesvär kan tyckas 

positivt men det måste också poängteras att det kan medföra förvirring och bidra till en 

orättssäkerhet i vad prövningen vid kommunalbesvär egentligen omfattar. Det torde 

heller inte vara orimligt att bedöma vad som betecknats som ”kommunernas dom-

                                                 
190 U. von Essen, s. 615.  
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stolstrots”191 som ett bevis på att förvaltningsdomstolarnas prövning i praktiken utgör 

ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. 

 

Jämförelsen nedan kommer inledningsvis att göras mot de krav på domstolsprövningen 

som ställs enligt EKMR och art. 6, vilket får anses mer fördelaktigt med hänsyn till att 

de krav som uppställs i konventionen också utgör minimum för vilka krav som ställs 

enligt Stadgan. Först efter detta utreds således om och i vilken mån Stadgan kan sägas 

ställa andra, högre krav på prövningen. 

 

4.3.1.1 EKMR 

 

Exakt vilka krav som ställs på prövningen enligt art. 6 EKMR är inte helt enkelt att 

fastslå. Danelius har, som ovan nämnts (se 3.2.4.1), angett att avgörande är hur 

klaganden har utformat sin talan. Han menar att en laglighetsprövning är tillräcklig när 

klaganden som grund endast åberopar omständigheter som hänför sig till beslutets 

laglighet medan förhållandet blir det motsatta när fakta och skönsmässiga bedömningar 

ifrågasätts. Här bör noteras att Europadomstolen i huvudsak inte har som uppgift att 

pröva nationella bestämmelsers generella förenlighet med konventionen utan istället har 

att kontrollera att konventionens krav uppfyllts av medlemsstaten i det enskilda fallet. 

Förhållandet att en laglighetsprövning är tillräcklig i de fall klaganden endast åberopar 

omständigheter som hänför sig till beslutets laglighet torde således inte vara något annat 

än en naturlig följd av vad som utgör Europadomstolens uppgift. Den nationella dom-

stolen har i de fallen haft möjlighet att pröva samtliga klagandens invändningar varför 

det torde vara givet att dennes rätt till domstolsprövning inte kränkts. Att en mer 

omfattande prövning krävs när klaganden invänder mot fakta och skönsmässiga 

bedömningar kan säkerligen till stor del stämma. Det torde dock inte heller i sådana fall 

krävas en fullständig lämplighetsprövning utan vara tillräckligt att det som klaganden 

invänt kan beaktas i någon form. Vad avser prövningen av förvaltningsrättsliga beslut 

tycks Europadomstolen nämligen i hög grad godta en laglighetsprövning såsom till-

räcklig. Om någon skillnad görs tycks den snarast ligga i vilken måltyp som 

aktualiseras. 

 

                                                 
191 Se t.ex. Warnling-Nerep, Wiweka, Kommuners lag- och domstolstrots, passim.  
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Europadomstolen har i ett antal mål på samhällsbyggnads- och planeringsområdet 

avgjort frågan om prövningens utformning. I svensk rätt skulle målen närmast falla 

inom PBL:s tillämpningsområde och det rör sig således om beslut som i viss uts-

träckning prövas genom kommunalbesvär. I dessa mål har Europadomstolen ansett en 

begränsad prövning vara tillräcklig. Den nationella domstolen saknade i målen möj-

lighet att pröva de faktiska omständigheterna. Däremot kunde den både pröva 

relevansen i de omständigheter som beaktats av myndigheten samt om beslutet fattats på 

ett lagenligt sätt. Den prövning som skett i dessa mål torde således inte vara mer 

omfattande än den som sker vid en laglighetsprövning enligt KL. I det ena av dessa två 

mål, Bryan mot Förenade Kungariket, konstaterade Europadomstolen vidare att det vid 

domstolsprövning av förvaltningsbeslut var vanligt förekommande hos medlemsstaterna 

att denna begränsats till att avse lagligheten. Eftersom EKMR ska tolkas mot bakgrund 

av medlemsstaternas gemensamma rättsuppfattning (3.2.1) talar detta uttalande starkt 

för att en laglighetsprövning är tillräcklig vid prövning av förvaltningsbeslut, vilket 

inkluderar kommunala beslut. Det kan som konstaterats ovan visserligen stämma att det 

krävs att domstolen kan beakta samtliga av parten anförda omständigheter men det torde 

däremot inte krävas att domstolen har möjlighet att göra en helt egen bedömning. Det 

tycks således vara tillräckligt att domstolen i någon form är behörig att pröva de 

invändningar som framförts och här skulle det t.ex. kunna räcka att invändningarna kan 

prövas gentemot mer övergripande regler och principer. 

 

Det finns dock även vissa exempel på domar där Europadomstolen har underkänt den 

prövning som skett med hänvisning till att den inte varit tillräckligt omfattande. En 

sådan bedömning gjordes bl.a. i ett flertal mål mot Förenade Kungariket angående 

föräldrars umgängesrätt till barn som blivit omhändertagna. En förklaring till att ut-

gången blev den motsatta i dessa fall kan vara att det rör sig om en måltyp som i sig 

kräver en mer varierad prövning och där behov finns av att även skönsmässiga 

bedömningar är möjliga. En annan förklaring skulle dock kunna vara de specifika 

förhållanden som förelåg i dessa fall. Det rörde sig om en brist i det engelska systemet 

som gjorde att det var mycket svårt att överhuvudtaget få frågan om umgängesrätten 

självständigt prövad. I målen var föräldrarna i princip tvungna att klaga på omhänder-

tagandebeslutet och få detta upphävt för att överhuvudtaget kunna få umgängesrätten 

tillgodosedd genom överprövning. Umgängesrätten utgjorde därmed enbart en given 

följd av att beslutet om omhändertagande upphävdes, någon prövning enbart av 
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umgängesrätten gjordes aldrig. Till detta kommer att den prövning som ändå skedde i 

umgängesmålen utifrån domen framstår som mycket begränsad och att domstolen inte 

överhuvudtaget hade möjlighet att beakta vissa aspekter. Det sagda talar mot att dra mer 

generella slutsatser av de ifrågavarande målen och att prövningen i dessa fall ansågs 

alltför begränsad torde alltså inte nödvändigtvis innebära att den laglighetsprövning som 

sker i kommunalbesvärsmål inte är förenlig med konventionskraven.  

Europadomstolen har också i ett flertal fall konstaterat att enbart en prövning i 

författningsdomstol inte är tillräcklig enligt art. 6 då dessa domstolar endast har 

möjlighet att pröva den konstitutionella förenligheten.192 Den laglighetsprövning som 

KL erbjuder går dock definitivt längre eftersom domstolarna därigenom har möjlighet 

att upphäva ett beslut på betydligt fler grunder än att det strider mot grundlag.  

 

Återigen kan här avslutningsvis nämnas att konventionsrätten knappast ställer krav på 

en så heltäckande lämplighetsprövning som den som sker enligt den nuvarande 

ordningen för förvaltningsbesvär. I de flesta övriga länder i Europa tillämpas någon 

form av laglighetsprövning och då EKMR ska bygga på den gemensamma rätts-

uppfattningen hos medlemsstaterna torde det vara orimligt att kräva att samtliga länder 

väsentligt ska utöka prövningens omfattning. Till detta kommer att det troligtvis skulle 

vara mycket svårt att genomdriva ett sådant krav, då en så omfattande prövning som FL 

stadgar för de flesta länder framstår som mycket främmande.  

 

4.3.1.2 Rättighetsstadgan 

 

Som angetts tidigare ska Stadgan tolkas så att den i vart fall innefattar samma krav på 

domstolsprövningen som EKMR. Som redan framgått saknas dock hinder för Stadgan 

att uppställa högre sådana krav än konventionen.  

 

EU-domstolen har i ett antal fall uttalat sig om kraven på prövningens omfattning och 

förvaltningslagsutredningen har tolkat dessa uttalanden som att EU-rätten inte kräver 

mer än att domstolen ska pröva det angripna beslutets laglighet. Man har dock vidare 

anfört att laglighetsprövningen inte, till följd av likvärdighets- och effektivitets-

principen, får vara alltför begränsad. I målet Upjohn fastslogs att domstolen istället för 

                                                 
192 Se t.ex. Zumtobel mot Österrike (1993), p. 30 samt Ortenberg mot Österrike (1994), p. 32. 
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att pröva de skönsmässiga bedömningar som den beslutande myndigheten gjort ska 

inskränka sig till att pröva den materiella beskaffenheten av de faktiska 

omständigheterna samt de rättsliga bedömningar som myndigheten har gjort på grund-

val av dessa. I synnerhet ska då beaktas om myndighetens handlande varit uppenbart 

oriktigt eller om det var förenat med maktmissbruk eller om myndigheten klart över-

skridit gränserna för utrymmet för skönsmässig bedömning. Vi instämmer i ut-

redningens uppfattning att domen fastslår laglighetsprövningens godtagbarhet. Mot 

detta kan dock invändas att domen avsåg ett mål där den beslutande myndigheten pga. 

de komplicerade bedömningar som beslutet krävde getts ett visst skönsmässigt spelrum. 

I målet Eribrand uppställdes dock inget krav på komplicerade bedömningar som en 

förutsättning för en inskränkning i domstolens prövning. Där angavs endast att det var 

upp till medlemsstaterna att bestämma vilken omfattning prövningen ska ha så länge 

beslutet effektivt kan kontrolleras. Mot bakgrund av dessa mål framstår Stadgans krav i 

huvudsak överensstämmer med art. 6 EKMR.  

 

Beträffande Stadgan finns dock mål där EU-domstolen uttryckt ett högre krav på 

prövningens omfattning än i de ovan beskrivna fallen. Så var t.ex. fallet i konkurrens-

målet KME. Det torde visserligen inte röra sig om något krav på en fullt utvecklad 

lämplighetsprövning då domstolen uttryckligen angav att det rör sig om en granskning 

av lagenligheten. Däremot angavs att domstolen inte vid prövningen får hänvisa till 

myndighetens utrymme för skönsmässiga bedömningar och på så sätt undvika att göra 

en fördjupad prövning. Uttalandet kan jämföras med vad som sades i Upjohn-fallet, där 

en myndighets utrymme för skönsmässiga bedömningar tvärtom ansågs kunna begränsa 

domstolsprövningen.  

 

Vad som är viktigt att observera är att konkurrensmålen utgör en i vissa hänseenden 

speciell måltyp. Målen grundas på att kommissionen fattat beslut om att ett bolag varit 

del i en kartell och till följd av detta ålagts böter i miljonklassen. De får därför sägas 

uppvisa en hel del likheter med brottmål och i liknande mål som dömts i Europa-

domstolen har de också angetts ligga inom det området.193 Det skulle således kunna vara 

                                                 
193 Andersson, Helene, Dags att sätta punkt för debatten om kommissionens dubbla roller i konkurrensärenden?, 

ET nr 1 2012, s. 86. 
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en rimlig förklaring till varför högre krav till viss del ställs i dessa mål. Hur lång bäring 

de har på de kommunala beslut vi avser undersöka bör därför kraftigt ifrågasättas.  

 

Sammanfattningsvis vid en jämförelse av Stadgan och EKMR kan sägas att vilka krav 

som ställs på prövningens omfattning till viss del tycks vara beroende av vilken måltyp 

som avses. För de olika måltyper som rör kommunalrätt torde det dock aldrig ställas så 

långtgående krav att en fullständig lämplighetsprövning måste tillhandahållas. Detta 

följer av ett flertal mål från både Europa- och EU-domstolen men också sett mot bak-

grund av den rättstradition av laglighetsprövning som finns hos de flesta länder i 

Europa. Även om det för vissa förvaltningsmål av mer ”känslig” karaktär, såsom 

umgängesrätt, eventuellt ställs högre krav torde en tillräckligt omfångsrik laglighets-

prövning kunna vara tillfredsställande (för mer om detta se 5.3.1). 

 

4.3.1.3 Särskilt om grunderna 

 

En laglighetsprövning i sig tycks alltså inte utgöra något problem vid en jämförelse med 

europarätten. Domstolarna anses ha möjlighet att i tillräckligt hög utsträckning pröva 

omständigheterna i målet även vid en laglighetsprövning. Med det inte sagt att den 

utformning som KL:s laglighetsprövning har är förenlig. Vid en jämförelse med t.ex. 

rättsprövningslagen framkommer att laglighetsprövningar kan vara utformade på olika 

sätt. De fyra grunder för prövningen som KL uppställer saknas nämligen i rätts-

prövningslagen. Där anges endast att om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt 

som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna, ska beslutet 

upphävas (7 §). Grunderna i KL är visserligen relativt heltäckande och det är inte heller 

helt enkelt att föreställa sig situationer som omfattas av rättsprövningen men inte av 

KL:s laglighetsprövning. Ett sådant fall skulle dock kunna vara att kommunen vid 

beslutsfattandet inte beaktat sina interna riktlinjer. Sådana interna föreskrifter har inte 

ställning såsom lag och omfattas därför inte av den grunden i KL, men skulle troligtvis 

falla in under begreppet rättsregler i rättsprövningslagen. Fallet borde dock i de allra 

flesta fall kunna anses strida mot likställighetsprincipen och därmed omfattas av 

grunden om den kommunala befogenheten. Under förutsättning att alla för en 
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laglighetsprövning relevanta omständigheter kan sorteras in under någon av grunderna 

torde inte deras existens i sig anses strida mot europarätten.194  

 

En annan begränsning med grunderna, som framstår som svårförenlig med europarätten, 

är att domstolen inte själv får avgöra vilka av dessa som aktualiseras i ett visst fall. Det 

är istället upp till den enskilde att sortera in de åberopade omständigheterna under ”rätt” 

grund. Situationen kan således uppstå att domstolen finner att en åberopad omständighet 

visserligen innebär att det överklagade beslutet strider mot en i KL angiven grund men 

att det inte strider mot just den grund klaganden åberopat. I ett sådant fall är beslutet 

alltså olagligt men domstolen har trots detta ingen möjlighet att kassera det. Vid en 

bedömning av grunderna i ljuset av detta framstår det i princip som uppenbart att de inte 

är förenliga med europarättens krav på domstolsprövningen, i vart fall inte regeln att 

domstolen är begränsad till att endast pröva den grund som klaganden uttryckligen 

åberopat.  

 

Något som också aktualiseras här är Stadgans krav på att EU-rätten ex officio kan 

beaktas av de nationella domstolarna i administrativa förfaranden, oberoende av vad 

parterna anfört. Detta följer av praxis från EU-domstolen (se fallet Peterbroeck, 3.2.4.3). 

I den situationen där en omständighet som kan anses strida mot EU-rätten har åberopats 

av klaganden, men där någon annan grund än den som underkänner ett beslut som 

strider mot lag eller annan författning anförts framgår särskilt att den svenska ordningen 

inte uppfyller kravet. Domstolen kan i dessa fall uppmärksamma att omständigheten 

strider mot EU-rätten, men saknar helt möjlighet att ex officio pröva detta eftersom fel 

grund angetts. I detta hänseende framstår således grunderna som mycket betänkliga. 

 

4.3.2 Omständigheter 

 

I anslutning till vad som ovan konstaterats måste man också ta hänsyn till det faktum att 

domstolen vid kommunalbesvär inte får beakta andra omständigheter än sådana som 

klaganden anfört före klagotidens utgång (10:8 KL). EKMR har visserligen inte, såvitt 

kunnat konstateras, fastställt några specifika krav på hur mycket tid en part ska ges för 

                                                 
194 Jmfr. fallet Perlala mot Grekland (2007) där den nationella kassationsdomstolen anförde att brott mot art. 6 

inte utgjorde grund för kassation annat än i förening med en i lag angiven kassationsgrund. En sådan ordning 

ansågs av Europadomstolen i sig strida mot art. 6. Se även H. Danelius s. 193 f. 
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att göra sina invändningar. Bestämmelsen om processens ram kan dock ändå ur vissa 

aspekter anses kränka art.6.  

 

Som angetts ovan (se 3.2.4.3) är en grundläggande utgångspunkt i rätten till domstols-

prövning att parterna är likställda i processen och att ingen, framförallt inte den starkare 

parten, ges någon otillbörlig fördel. Vid en granskning av bestämmelsen om vilka om-

ständigheter domstolen får beakta kan här konstateras att det endast är omständigheter 

som klaganden åberopat som begränsats till tiden före klagotidens utgång. Det torde 

således vara fritt fram för domstolen att beakta sådana omständigheter som kommunen 

anfört först i vid en senare tidpunkt. Mot bakgrund av de typer av beslut som fattas i en 

kommun är det förvisso kanske ovanligt att kommunen åberopar några egna omständig-

heter men enligt 10:11 KL är kommunen ändå att anse som part i prövningen och de har 

därmed i vart fall en möjlighet att anföra omständigheter. I det mål där den part som 

överklagat en dom till kassationsdomstol förvägrades att inge en inlaga senare än två 

månader efter målets registrering fann Europadomstolen att brott mot art. 6 förelåg. 

Avgörande torde här ha varit just att samma begränsning inte gällde motparten Att 

tillämpa en bestämmelse som uttryckligen ställer upp begränsningar för den ena parten 

men inte den andra, på det sätt som 10:8 gör, måste därför anses strida mot likställdhets-

principen.  

 

En annan för art. 6 grundläggande komponent är principen om ett kontradiktoriskt 

förfarande. Som angetts ovan innebär principen att en part i en process ska ha rätt att få 

kännedom om samt yttra sig över allt material som domstolen kan komma att grunda sitt 

avgörande på. Utöver att part ges rätt att yttra sig över materialet har Europadomstolen 

funnit att en lika viktig aspekt för principens genomslag är att den nationella domstolen 

också har en laglig möjlighet att beakta svaret. Man har här konstaterat att en part under 

alla omständigheter har rätt att kräva att hans kommentarer beaktas. Detta kan jämföras 

med den situationen att kommunen i ett kommunalbesvärsmål anför något efter 

klagotidens utgång. Även om klaganden utnyttjar sin rätt att yttra sig över det anförda 

saknar domstolen en laglig möjlighet att beakta hans yttrande. Också i detta hänseende 

tycks således begränsningen i 10:8 vara svårförenlig med art. 6 EKMR.  

 

Vad som nu framhållits är också tillämpligt avseende Stadgan eftersom principerna om 

likställdhet och kontradiktion utgör en fundamental del även av unionsrätten. Vad som 
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anförts under avsnittet om grunderna angående nationella domstolar möjlighet att ex 

officio beakta EU-rätten torde dessutom i viss mån göra sig gällande här. När klaganden 

är begränsad i tiden för anförandet av omständigheter innebär det också en begränsning 

för domstolens möjlighet att beakta EU-rätten. Ponera att klaganden efter klagotidens 

utgång finner en omständighet strida mot EU-rätten. Han vill då anföra denna om-

ständighet i kommunalbesvärsmålet men domstolen är då till följd av 10:8 förhindrad att 

beakta denna.  Den nu aktuella begränsningen i processramen torde således i flera 

aspekter kunna anses strida mot europarätten.  

 

4.3.3 Muntlighet 

 

Eftersom domstolen inte får beakta några andra omständigheter än sådana som 

klaganden åberopat före klagotidens utgång finns i realiteten inte heller någon möjlighet 

för klaganden att erhålla muntlig förhandling. Någon rätt till en sådan föreligger 

nämligen inte när det anses vara obehövligt eller när särskilda skäl talar emot det (9 § 

FPL). Avsaknaden av muntliga förhandlingar i kommunalbesvärsmål är således en 

naturlig följd av den begränsning som gäller avseende omständigheterna. Eftersom 

muntliga förhandlingar i princip alltid hålls efter klagotidens utgång kan ingenting som 

framkommer vid en sådan beaktas av domstolen.  En begäran om muntlig förhandling i 

kommunalbesvärsmål torde därmed alltid avslås med motiveringen att den är obehövlig.  

 

Som framgått ovan (se 3.2.4.2) följer det av Europadomstolens praxis att art. 6 och 

rätten till domstolsprövning även innefattar en rätt till muntlig förhandling. Rätten är 

dock inte absolut. Vid bedömningen av om muntlig förhandling ska hållas eller ej måste 

hänsyn tas till hur det nationella överklagandesystemet är utformat samt till över-

instansens befogenheter.  Även karaktären av de frågor som ska avgöras måste beaktas 

och då särskilt huruvida prövningen gäller faktafrågor eller rättsliga frågor som 

lämpligen kan avgöras på grundval av handlingarna. Man skulle mot bakgrund av detta 

kunna framhålla att avsaknaden av muntlighet i kommunalbesvärsmål är förenlig med 

art. 6, eftersom det i dessa mål endast rör sig om en laglighetsprövning. Av vad som 

framkommit i redogörelsen om laglighetsprövningens omfattning i praktiken (se 4.3.1) 

torde dock stå klart att det sällan är fråga om någon strikt laglighetsprövning. Även 

inom ramen för kommunalbesvären kommer det således att prövas andra frågor än 

sådana som har en rent rättslig karaktär. Det kan vidare anmärkas att Sverige tidigare 
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fällts för kränkning av art. 6 när muntlig förhandling vägrats i ett mål om rätts-

prövning.195 Då en prövning enligt rättsprövningslagen också är begränsad till att avse 

lagligheten visar fallet tydligt att någon generell slutsats inte kan dras att muntlig för-

handling inte behöver hållas i dessa fall. Den skillnad i prövningen mellan 

rättsprövningslagen och KL torde därför inte heller spela någon roll, utan det väsentliga 

här är att bedömningen måste göras från fall till fall.   

 

Europadomstolen har i fallet Miller mot Sverige vidare framhållit att art. 6 ska 

presumeras innefatta en rätt till muntlig förhandling om inte exceptionella 

omständigheter berättigar till undantag. Slutsatsen måste därför bli att det inte är 

förenligt med europarätten att konsekvent vägra muntlig förhandling under före-

vändningen att man ändå inte är lagligen behörig att beakta vad som framkommer vid 

en sådan. Kombinationen av att undantag från rätten till muntlig förhandling medges då 

det är obehövligt eller särskilda skäl talar emot det samt att domstolen inte får beakta 

annat än vad som åberopats innan klagotiden utgång resulterar i ett systematiskt för-

vägrande att erkänna rätten som sådan. Detta kan närmast liknas vid att helt sakna 

lagstadgad möjlighet att begära muntlig förhandling. Ett sådant system av regler torde 

knappast anses vara tillåtet. Att prövningens omfattning formellt sett endast avser 

laglighet torde alltså heller inte föranleda en annan bedömning.   

 

Rätten till domstolsprövning enligt Stadgan tycks inte föranleda några andra krav på 

muntligheten än de som redan följer av EKMR (se 3.2.4.2). Följaktligen är den 

diskussion som förts ovan tillämplig även beträffande EU-rätten. 

 

4.3.4 Den kassatoriska effekten 

 

Vad slutligen avser frågan om den kassatoriska effekten kan anses uppfylla 

europarättens krav på domstolsprövning så har detta, såvitt kunnat konstateras, varken 

prövats av Europadomstolen eller EU-domstolen. Den kassatoriska effekten utgör i de 

allra flesta fall endast en naturlig följd av att en prövning är begränsad till laglighet.196 

                                                 
195 Se Fredin mot Sverige Nr 2 (1994). 
196 Anledningen till detta är att en domstol som inte är behörig att beakta lämplighetsfrågor inte heller har 

möjlighet att fatta ett lämpligare beslut än kommunen. Mot bakgrund av att laglighetsprövningen inte är helt 

strikt kan man dock tänka sig fall där domstolens prövning varit tillräcklig för att fatta ett eget beslut i 

kommunens ställe.  
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Eftersom de flesta förvaltningsdomstolar i Europa tillämpar en laglighetsprövning utgör 

också den kassatoriska effekten den gängse ordningen. I inget av de fall där domstolarna 

utrett frågor om europarättens krav på prövningens omfattning har den kassatoriska 

effekten ifrågasatts. Detsamma gäller övrig praxis där nationella processreglers för-

enlighet prövats. Slutsatsen kan därför dras att en sådan ordning uppfyller europarättens 

krav på domstolsprövning. En sådan slutsats torde också stå i överensstämmelse med 

principen om den kommunala självstyrelsen och den konvention som avser att skydda 

principen.197  

 

4.3.5 Tillåtna inskränkningar 

 

Som angetts tidigare är inte alla rättigheter som följer av art. 6 och art. 47 absoluta och 

en del tillåtna inskränkningar är tänkbara. Vid prövningen av om en inskränkning är 

godtagbar eller ej bör en proportionalitetsbedömning göras. De begränsningar som 

gäller avseende prövningens utformning i ett kommunalbesvärsmål syftar framförallt till 

att skydda den kommunala självstyrelsen och att minimera intrång i denna. Vad som 

härvid kan konstateras är att det största intrånget i självstyrelsen torde vara tillåtandet av 

själva prövningen i sig. För en sådan uppfattning talar också det faktum att kommunal-

besvärens primära funktion just är att utgöra ett kontrollmedel av det kommunala själv-

bestämmandet. Att prövningen begränsats till att avse laglighet har av förklarliga skäl i 

stor utsträckning godtagits av både Europadomstolen och EU-domstolen (se 4.3.1). En 

mer omfattande prövning skulle innebära stora ingrepp i kommunernas själv-

bestämmande, vilket svårligen skulle accepteras av medlemsstaterna. Vad däremot 

avser de övriga processuella begränsningar som diskuterats i detta avsnitt tycks inte 

samma skäl göra sig gällande. När väl en prövning tillåtits torde det inte innebära ett 

särskilt stort intrång i självstyret att t.ex. avskaffa de grunder som laglighetsprövningen 

idag utgår ifrån eller att låta den klagande anföra omständigheter under samma för-

utsättningar som kommunen. De processuella begränsningar som undersökts i detta 

avsnitt framstår således inte heller som tillåtna i ljuset av proportionalitetsprincipen.  

 

 

                                                 
197 Europakonventionen om kommunal självstyrelse. 
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4.3.6 Sammanfattande kommentarer 

 

Kommunalbesvärens utformning är begränsad i flera avseenden. Den mest ingripande 

av dessa begränsningar synes vara att prövningen är inskränkt till att avse endast ett 

besluts laglighet. Att göra en skarp åtskillnad mellan en laglighetsprövning och en 

lämplighetsprövning torde dock inte vara möjligt i praktiken. Det kan istället 

konstateras att en laglighetsprövning i viss mån även kan omfatta lämplighets-

avväganden. Mot bakgrund av det samt att domstolen åtminstone i någon form torde 

vara behörig att pröva de invändningar som framförs torde en laglighetsprövning i 

kommunalbesvärsmål vara tillräcklig enligt europarätten. För detta talar också att den 

gängse traditionen i övriga Europa är att endast tillåta en begränsad prövning av 

förvaltningsbeslut. Av samma anledning som ovan torde även den kassatoriska effekten 

vara tillåten.  

 

Vad som kan ifrågasättas mot bakgrund av europarätten är dock att prövningen enligt 

KL är begränsad till fyra i lag angivna grunder. Även om de flesta omständigheter 

omfattas av grunderna medför de en begränsning på det sättet att domstolen endast kan 

pröva omständigheterna i ett mål mot den eller de grunder klaganden åberopat. Har 

klaganden åberopat ”fel” grund kommer domstolen att sakna möjlighet att kassera 

beslutet trots dess eventuella olaglighet. Regleringen kan också medföra hinder för 

domstolen att ex officio beakta relevant EU-rätt och grunderna kan således även i ett 

sådant hänseende anses svårförenliga med europarätten.  

 

Den svenska domstolen saknar också möjlighet att beakta andra omständigheter än 

sådana som klaganden åberopat före klagotidens utgång. Någon liknande begränsning 

saknas för motstående part, kommunen. Regleringen medför också att domstolen saknar 

laglig möjlighet att beakta den enskildes yttrande över eventuellt material som tillförs 

målet efter klagotidens utgång. Ordningen kan mot bakgrund av det sagda anses strida 

mot de inom europarätten fundamentala processprinciperna om likställdhet och 

kontradiktion. Att domstolarna ex officio ska ha möjlighet att beakta EU-rätt utgör som 

redan framhållits ett krav enligt unionsrätten och även denna bestämmelse utgör ett 

direkt hinder mot domstolarna möjlighet till det.  Begränsningen medför dessutom att 

det i praktiken saknas möjlighet för den enskilde att erhålla muntlig förhandling. 

Eftersom domstolen inte får beakta vad som framkommer under en sådan kommer den 
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alltid att anses vara obehövlig. Denna systematiska avsaknad av muntlig förhandling är 

knappast förenlig med de krav europarättens ställer på muntlighet i nationella processer.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att dessa processuella begränsningar inte heller kan 

anses nödvändiga för att upprätthålla den kommunala självstyrelsen och de är därför 

inte heller att bedöma som godtagbara enligt proportionalitetsprincipen.  
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5. Funderingar de lege ferenda 

 

5.1 Ändring genom prejudikatbildning eller lagstiftning? 

 

Som konstaterats i kapitlet ovan tycks de svenska kommunalbesvären utgöra en 

systematisk kränkning av europarätten. Det står mot bakgrund härav klart att åtgärder 

bör vidtas för att tillse att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden. En fråga av 

intresse är då om det är lämpligast att de nödvändiga förändringarna vidtas av dom-

stolen genom prejudikatbildning eller om det istället bör ske på lagstiftningsnivå. Det 

kan beträffande denna fråga påpekas att de svenska domstolarna många gånger har 

kritiserats för sin restriktiva hållning inför att direkt tillerkänna enskilda rättigheter 

baserat på europarätten. En möjlig, men enligt vår mening mindre trolig, förklaring till 

det är att domstolarna verkligen förstått innebörden av den symbios som europarätten 

och den svenska rätten existerar i.198 Enligt det synsättet sker en fortlöpande utveckling 

av svensk rätt utan att domstolarna uttryckligen påpekar det i sin praxis.199 En sådan 

utveckling är dock beträffande kommunalbesvären i många fall inte möjlig, med hänsyn 

till regleringens rigida utformning (se t.ex. nedan i 5.2.1). Det krävs, framförallt av-

seende talerättsregeln, en ännu djärvare tillämpning av domstolarna eftersom be-

stämmelsen inte kan omtolkas för att tillgodose de europarättsliga kraven, utan helt 

måste åsidosättas genom lagprövning (11:14/12:10 RF). Såvitt kunnat konstateras har 

dock något sådant åsidosättande aldrig skett. Warnling-Nerep menar dessutom att det, i 

en rättsordning av lagpositivism, är tveksamt om man kan lita på att domstolarna ska 

verka prejudikatbildande och tillgodose rätten till domstolsprövning, hon menar att det i 

vart fall är en ordning som ofta får karakteriseras som otymplig och tidskrävande.200  

 

I ljuset av vad som nu anförts framstår således lagstiftningsvägen som den mest 

verkningsfulla. Vi kommer därför nedan att redogöra för de lagstiftningsåtgärder vi 

anser behövliga för att tillgodose den enskildes rätt till domstolsprövning enligt europa-

rätten i mål som prövas genom kommunalbesvär. Avsikten är inte att ge någon ut-

                                                 
198 Marcusson, Lena, Laglighets- och lämplighetsprövning - En titt i backspegeln och framåt, FT nr 1-3 1992, 

passim. 
199 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i Sverige – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10, s. 486. Se angående 

detta även RÅ 2006 ref. 9 och RÅ 2004 ref. 8.  
200 Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan 

domstolsprövning, s. 16.  
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tömmande lagstiftningsteknisk beskrivning av de åtgärder som kan komma ifråga för att 

förenliga den svenska rätten med europarätten. Istället har vi valt att fokusera på de 

mest relevanta åtgärderna samt lämnat utrymme för en kortare konsekvensanalys av 

varje förslag.  Inledningsvis utvärderas potentiella åtgärder avseende talerätten (5.2) 

samt prövningens utformning (5.3). Därefter undersöks möjligheten att avskaffa 

kommunalbesvären i sin helhet (5.4). Avslutningsvis kommer europarättens ställning 

och utveckling i Sverige samt eventuella åtgärder på det området att diskuteras (5.5) och 

följas åt av en kortare sammanfattning av kapitlet i sin helhet (5.6). 

 

5.2 Talerätten 

 

Som tidigare konstaterats medför den nuvarande utformningen av talerätten att 

situationer kan uppstå där någon som berörs av ett kommunalt beslut, i strid med 

europarätten, förvägras en rätt att överklaga detta. Problemet uppmärksammades av 

lagstiftaren redan innan europarättens intåg men man ansåg då att övervägande skäl 

talade mot en förändring. Som argument framfördes bl.a. att när någon, utan att vara 

medlem av kommunen, träder i förbindelse med denna på sådant sätt att han kan beröras 

av dess beslut, görs detta av fri vilja. Det ansågs därför rimligt att denne då fick under-

kasta sig den för kommunen gällande ordningen att endast kommunmedlem äger tale-

rätt.201 Det har vidare framförts att problem endast uppstår i sällsynta fall till följd av att 

domstolarna ytterst sällan ex officio prövar om medlemskap föreligger (se 2.3.2). Båda 

dessa argument är dock enligt vår mening uppenbart bristfälliga och kan knappast anses 

tillräckliga för att rättfärdiga den rådande ordningen.  

 

5.2.1 Avskaffa kopplingen mellan talerätten och medlemskapet samt införa en 

fristående talerättsbestämmelse 

 

Ett första alternativ, som även behandlats i tidigare propositioner till KL (se 2.3.2), är att 

helt avskaffa den koppling som föreligger mellan kretsen taleberättigade och kommun-

medlemskapet. Bestämmelsen i 10 kap. KL kan då förslagsvis ersättas med en fri-

stående talerättsbestämmelse. Det finns ett flertal exempel i svensk rätt på hur en sådan 

kan utformas och det mest praktiska i detta avseende torde vara att hämta vägledning 

                                                 
201 Prop. 1953:210, s. 196. 
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från 22 § FL (se 2.4.1). Det skulle då medföra att den som beslutet angår, den som 

berörs av beslutet ifråga blir taleberättigad. 

 

En sådan lösning torde uppfylla europarättens krav på domstolsprövning genom att den 

fångar upp icke-medlemmar som berörs av beslut men som enligt nuvarande reglering 

saknar talerätt.202 Det svenska systemet för överprövning av förvaltningsbeslut har av 

Warnling-Nerep beskrivits som en normativ djungel203 och den främsta fördelen med att 

utforma bestämmelsen med FL som förlaga torde vara att man åstadkommer en mer 

enhetlig processordning. Det kan även sägas öka rättssäkerheten då det säkerligen 

underlättar för den enskilde att samtliga förvaltningsbeslut överklagas genom samma 

ordning.  

 

Den nuvarande talerättsregeln i KL är utformad så att den hänvisar till den lagstadgade 

definitionen av en kommunmedlem vilket omöjliggör för domstolen att, genom praxis 

utvidga talerätten för anpassning till europarätten. Ytterligare en fördel med den före-

slagna ändringen är således att den möjliggör en sådan utveckling eftersom ut-

formningen av 22 § FL lämnar utrymme för tolkning. Att så är fallet kan särskilt 

illustreras genom Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4100-06. Målet rörde ett 

beslut av Radio- och TV-verket att reducera TV4:s koncessionsavgift. Till följd av att 

beslutet också kunde anses utgöra ett otillåtet statsstöd enligt EU-rätten tillerkändes 

Kanal 5 talerätt, såsom konkurrent till TV4, trots att de inte föll inom det dåvarande 

tillämpningsområdet för 22 § FL. Domstolen kunde således i fallet utvidga kretsen 

taleberättigade för att tillgodose kraven enligt europarätten.  

 

Enligt den nuvarande regleringen krävs istället ett åsidosättande av bestämmelsen i KL, 

från fall till fall, i väntan på nödvändig lagändring. Detta kan jämföras med de icke 

tillfredställande ad-hoc lösningar som genom åren vidtagits avseende de svenska 

överklagandeförbuden.204 En jämförbar sådan ad-hoc lösning här skulle vara att de 

enskilda beslut, där en icke-medlem berörs, genom speciallagstiftning överförs till 

                                                 
202 Det kan dock ifrågasättas om utformningen av 22 § FL verkligen uppfyller de långtgående krav som 

uppställts enligt unionsrätten t.ex. enligt fallet Muñoz (se 3.3.3.2). Med hänsyn till den relativt omfattande 

innebörd begreppet tillmäts i svensk praxis idag torde den dock vara tillräcklig.  
203 Se bl.a. W. Warnling-Nerep, s. 8. 
204 När Sverige fällts för brott mot EKMR (se 1.1), avseende några av de många överklagandeförbuden som då 

gällde, var lösningen i flera fall att undanta den specifika beslutstypen genom speciallagstiftning. Dessa ad-hoc 

lösningar torde i mångt och mycket ha bidragit till den ”normativa djungel” som idag utgör den svenska 

ordningen för överklagande av förvaltningsrättsliga beslut.  
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förvaltningsbesvär först sedan en kränkning konstaterats i det enskilda fallet. Vi anser 

dock inte att detta skulle vara någon lösning utan snarare ett framskjutande av 

problemet. Det skulle heller inte minska risken för Sverige att dömas av de europeiska 

domstolarna, eftersom det torde vara omöjligt att förutse alla sådana situationer, särskilt 

med hänsyn till den fortgående utveckling som sker både avseende det svenska 

kommunala beslutsfattandet samt europarätten. Genom att istället avskaffa kopplingen 

helt och införa en fristående paragraf med ett tolkningsbart rekvisit öppnas en väg för 

domstolarna att dynamiskt anpassa den svenska rätten till europarättens krav. Här kan 

återigen tilläggas att europarätten, i högre grad än svensk rätt, är skapad för att följa 

samhällsutvecklingen. Svensk rätt måste därför lämpligen vara utformad så att den kan 

utvecklas i samma takt. 

 

Mot ett avskaffande av kopplingen talar utformningens bakomliggande syfte.  I för-

arbetena anges att regeln har sin bakgrund i uppfattningen av kommunen som en 

juridisk person, vars beslut i princip angår alla medlemmar men ingen utomstående.205 

Även om denna framställning framförallt inriktar sig på problemsituationer som uppstår 

vid kommunala beslut riktade mot enskilda, så kan man inte bortse från att majoriteten 

av besluten snarare är av mer normativ och generell karaktär. Ändringen skulle, av-

seende dessa beslut, medföra att överklagande i stort sett omöjliggjordes, eftersom 

knappast någon skulle anses vara så berörd som 22 § FL kräver. Även KL:s utformning 

att kommunen ska ”vårda sina angelägenheter” och följa lokaliseringsprincipen (se 2.2) 

talar för att presumtionen att kommunmedlemmarna berörs av samtliga kommunala 

beslut än idag gör sig gällande. Den nu föreslagna ändringen medför således i många 

fall en begränsning av överklagandemöjligheterna. Av den anledningen är förslaget inte 

helt lämpligt.  

 

5.2.2 Bibehålla kopplingen genom att vidga medlemskapsbegreppet 

 

Ett andra alternativ är att behålla den koppling som finns mellan talerätten och 

kommunmedlemskapet och istället vidga medlemskapsdefinitionen. Anledningen till att 

en sådan lösning kan anses tillfredställande är att den endast medför en utvidgning, 

ingen inskränkning (jmfr. ovan), av kretsen taleberättigade.  

                                                 
205 SOU 1952:14, s. 334.  
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Som ovan nämnts (se 2.3.2) medförde avskaffandet av kommunalskatten för juridiska 

personer att dessa i många fall föll utanför kommunmedlemskapet. Detta var knappast 

något som kunde förutses vid införandet av definitionen i 1:4 KL. Däremot upp-

märksammades problemet inför den första revideringen efter avskaffandet. Man gjorde 

dock bedömningen att det inte fanns skäl konstruera om medlemsbegreppet. Som stöd 

för detta hänvisades till en studie av kommunalbesvärsmål som visade att juridiska 

personer ytterst sällan uppträder som klagande.206 Ur den dåvarande svenska lag-

stiftarens perspektiv är resonemanget till viss del förståeligt. Idag, i den 

europeiseringens epok207 vi befinner oss i, är resonemanget dock ohållbart. Det räcker 

med att en juridisk person som enligt europarätten har rätt att klaga inte får det för att en 

kränkning ska vara för handen. Till detta kommer att kontakten mellan juridiska 

personer och myndigheter ständigt ökar i takt med att EU-rätten ställer nya krav på 

tillstånd m.m. Juridiska personer torde därför idag ha större anledning att klaga på 

kommunala beslut.208 Utöver detta är det nuförtiden mycket vanligt att offentliga 

uppgifter, t.ex. vård och omsorg, överlåts på privata subjekt. Dessa subjekt har många 

gånger säte i utlandet och kommunala beslut kan därför t.o.m. komma att vara gräns-

överskridande, vilket alltså aktualiserar EU-rätten. För sådana subjekt saknas inte sällan 

talerätt. Man kan vidare föreställa sig att det är ett dotterbolag som äger den fastighet 

där verksamheten bedrivs. Även om det då är moderbolaget som ansvarar för tvister 

inom koncernen, tillfaller talerätt endast det bolag som äger fastigheten, dvs. dotter-

bolaget.   

 

Ett förslag för att juridiska personer i större utsträckning ska rymmas inom definitionen 

är att, i likhet med nuvarande folkbokföring för fysiska personer, lägga till bolags-

registrering som grund för medlemskap. Lösningen är tillfredsställande både för bolag 

och ideella föreningar. Det kan här invändas att en brist i lösningen är att den inte med-

för någon förbättring vad avser enskilda näringsidkare eftersom dessa inte registreras 

hos Bolagsverket. Ytterligare en brist är att de juridiska personer som verkar i flera 

kommuner inte erhåller talerätt i samtliga dessa, utan endast där de är registrerade eller 

                                                 
206 Prop. 1990/91:117, s. 134. 
207 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10, s. 477.  
208 Warnling-Nerep, Wiweka, Juridiska personer som bärare av mänskliga rättigheter – ett möte mellan 

näringsrätt och förvaltningsrätt, JP nr 1 2010, s. 86 f.  



91 

 

äger fastighet. För de utländska företagen torde lösningen inte heller föranleda någon 

förbättring.  

 

Av förklarliga skäl omfattar inte det ovan beskrivna tillägget till definitionen, att de 

enskilda icke-medlemmar som berörs av ett kommunalt beslut erhåller talerätt. Någon 

lämplig lösning, inom ramen för den nu aktuella förslaget, för att avhjälpa detta problem 

tycks inte finnas. Det enda sättet att åtgärda samtliga problemsituationer är att utvidga 

definitionen så att alla som berörs av ett kommunalt beslut också är att anse som 

medlemmar. En sådan lösning är dock knappast tillfredsställande med hänsyn till att 

kommunmedlemskapet även medför andra rättigheter och förpliktelser enligt KL. 

Konsekvenserna blir således oöverskådliga och dessutom orimligt stora i förhållande till 

syftet med åtgärden. Följaktligen framstår inte heller detta alternativ i sin helhet som 

någon bra lösning. 

 

5.2.3 Bibehålla kopplingen samt införa en fristående talerättsbestämmelse  

 

En åtgärd som kan sägas utgöra en kompromiss mellan de två ovan föreslagna 

ändringarna är att behålla kopplingen mellan talerätten och medlemskapet och samtidigt 

införa en fristående tilläggsparagraf i KL. En talerättsbestämmelse som, i likhet med det 

första förslaget, kan utformas med 22 § FL som förebild. Förslaget är fördelaktigt så-

tillvida att det både bibehåller det ursprungliga syftet med kopplingen, dvs. 

presumtionen att alla medlemmar berörs av kommunala beslut, men samtidigt till-

godoser berörda icke-medlemmars behov av talerätt. Liksom framhållits i första för-

slaget ger även denna lösning utrymme för domstolarna att tolka den svenska rätten i 

takt med europarättens dynamiska utveckling och den kan därför sägas vara långsiktigt 

hållbar.  

 

Ur ett mer systematiskt perspektiv kan förslaget dock ifrågasättas. Som framhållits 

tidigare (se 1.1) skiljer sig syftet med kommunalbesvären, som främst är att utgöra ett 

kontrollmedel över den kommunala självstyrelsen, avsevärt från syftet med 

förvaltningsbesvären, som är att skydda enskildas rätt. Det kan därför tyckas olämpligt, 

och framförallt ologiskt, att i samma lag tillämpa två bestämmelser med så olika 

utgångspunkt.  
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En annan möjlighet är att utforma den fristående talerättsbestämmelsen med ledning av 

rättsprövningslagen, istället för 22 § FL. En prövning enligt rättsprövningslagen ska ske 

av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila 

rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i art. 6.1 EKMR (för mer om 

institutet rättsprövning se 2.4.2). Talerätten är med andra ord direkt kopplad till sådana 

beslut som omfattas av EKMR. För att uppfylla hela europarättens krav på dom-

stolsprövning skulle det dock vara lämpligast att utforma en paragraf som återkopplar 

till såväl EKMR som unionsrätten.209 Ett exempel på hur den skulle kunna gestaltas är 

att det uttryckligen anges att beslut kan överklagas i den mån de innefattar en prövning 

av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i art. 6.1 i 

EKMR eller en prövning av den enskildes unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter 

i den mening som avses i art. 47 i Stadgan. Fördelen med detta förslag är att det inte 

innebär något större ingripande i svensk rätt. Till skillnad från en fristående talerätts-

regel grundad på 22 § FL omfattar denna bestämmelse endast de fall där europarätten 

faktiskt ställer krav på en rätt till domstolsprövning. Paragrafen innefattar ju 

uttryckligen endast sådana fall som enligt Europadomstolen samt EU-domstolens praxis 

omfattas av rättsskyddet.  Fördelaktigt är också att bestämmelsen ska tolkas i enlighet 

med europeisk praxis. Förutsatt att detta sker korrekt kan man med säkerhet säga att 

bestämmelsen kommer att uppfylla t.o.m. de höga krav som ställs enligt unionsrätten.210  

 

Anledningen till att en direkt koppling till europarätten inte föreslogs i den första 

lösningen (se 6.1.1) är att den, i kombination med ett avskaffande av kopplingen till 

medlemskapet, skulle medföra en alltför omfattande inskränkning i talerätten avseende 

kommunala beslut. Det skulle i praktiken medföra ett överklagandeförbud för samtliga 

beslut som saknar europarättslig anknytning.  

 

Ett bibehållande av kopplingen i kombination med en fristående talerättsregel utformad 

med ledning av rättsprövningslagen torde vara den mest fördelaktiga lösningen då den, 

med minsta möjliga ingripande i svensk rätt, fångar upp samtliga potentiella 

kränkningsfall.  

                                                 
209 För problematiken kring rättsprövningslagens begränsade tillämpningsområde i förhållande till EU-rätten, se 

t.ex. Södergren, Vem dömer i gråzonen? Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt, s. 

332 f. 
210 Jmfr. här med ett införande av en paragraf med ledning av 22 § FL som på ett helt annat sätt skulle vara 

begränsad av vilken praxis som svenska domstolar redan utvecklat. 
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5.3 Prövningens utformning 

 

5.3.1 Laglighetsprövningen 

 

Av vår utredning ovan (se 4.3.1) kan sägas ha framgått att en laglighetsprövning torde 

vara tillräcklig för att uppfylla europarättens krav på domstolsprövning. Med hänsyn till 

den grova inskränkning i den kommunala självstyrelsen det skulle innebära att tillämpa 

en fullständig lämplighetsprövning är ändringar i detta avseende inte befogade.  

 

Vad däremot avser de i lag stadgade grunderna kan viss förändring vara påkallad. 

Grunderna får visserligen anses vara relativt heltäckande och någon ändring endast pga. 

av deras omfattning torde inte krävas. Istället är det regleringen att domstolen endast får 

pröva den grund klaganden åberopat som framstår som problematisk. En sådan innebörd 

medför en fullständig begränsning av prövningen i de fall där klaganden åberopar 

omständigheter som visserligen innebär att beslutet bör upphävas men där fel grund 

anförts. Domstolen saknar då möjlighet att pröva omständigheterna mot den relevanta 

grunden och prövningen blir i stort sett meningslös. Domstolen får då inte ens i de fallen 

där beslutet framstår som uppenbart felaktigt pröva och upphäva det. En möjlig lösning 

skulle därför vara att behålla grunderna i dess nuvarande form men samtidigt öppna upp 

för domstolen att pröva åberopade omständigheter mot samtliga grunder. Det ska 

således inte krävas att klaganden själv kan ”sortera in” omständigheterna under relevant 

grund. Man kan här t.o.m. gå så långt som att ifrågasätta varför klaganden över-

huvudtaget ska behöva åberopa någon grund, särskilt med hänsyn till att dessa är så få.  

 

En alternativ lösning på problemet med grunderna skulle vara att avskaffa dessa i sin 

helhet och istället införa en utvidgad laglighetsprövning liknande den i rättsprövnings-

lagen. Som angetts ovan (4.3.1.3) utgår prövningen enligt rättsprövningslagen istället 

från att beslutet ska strida mot någon rättsregel. En sådan prövning innefattar samtliga 

KL:s grunder och torde dessutom rymma mer än så. Det enda som är undantaget är 

politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening. Prövningen bör enligt förarbetena heller 

inte omfatta vad som obestridligen kan hänföras till myndighetens fria skön. Ett 

exempel på detta är då kommunen har att välja mellan flera lagligen tänkbara 
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alternativ.211 En potentiell skillnad mot prövningen enligt grunderna i KL skulle vara att 

domstolen i större utsträckning kan beakta om kommunerna avvikit från sin interna 

praxis eller egna riktlinjer. Som angetts ovan (4.2.1.3) torde dock de flesta av dessa 

situationer idag kunna anses strida mot likställighetsprincipen och således ändå omfattas 

av grunderna i KL. Om talerätten däremot utvidgas till att omfatta även berörda icke-

medlemmar (se t.ex. 5.2.3) kommer en avvikelse från kommunens interna praxis, vid ett 

beslut mot en icke-medlem, inte innebära att likställighetsprincipen kränks. Mot bak-

grund av det torde ett avskaffande av grunderna vara väl förenligt med de ändringar som 

förespråkas avseende talerätten. Den lösningen är därmed att föredra framför 

alternativet att behålla grunderna men tillåta domstolarna att ex officio beakta samtliga 

dessa.  

 

5.3.2 Processramen 

 

Den begränsade möjligheten att anföra nya omständigheter i kommunalbesvärsmål efter 

klagotidens utgång torde, som ovan redogjorts för (se 4.3.2), innebära en otillåten in-

skränkning i de europarättsliga principerna om likställdhet och kontradiktion i 

processen. Den nuvarande utformningen är också problematisk när det, efter klagotidens 

utgång, anförs nya omständigheter som medför att beslutet kan röra en europarättslig 

aspekt, vilket då inte kan beaktas av domstolen. Man har i tidigare förarbeten diskuterat 

om denna tidsmässiga begränsning verkligen fyller något syfte samt ifrågasatt om det 

inte vore lämpligare att möjligheterna att anföra nya omständigheter utökades. Man kom 

då fram till att den relativt stora frihet klaganden har i förvaltningsärenden visserligen 

var att föredra, men att detta istället återstod för specialförfattningar att reglera 

närmare.212  

 

En lösning på problemet med omständigheterna skulle vara att helt avskaffa 

bestämmelsen i 10:10 KL. Det skulle få till följd att situationen istället skulle regleras 

av bestämmelserna i FPL, på samma sätt som vid förvaltningsbesvär. Vid en jämförelse 

med FPL kan konstateras att den ovan beskrivna tidsmässiga begränsningen beträffande 

nya omständigheter saknas. Begränsningen i FPL är istället av kvalitativ natur såtillvida 

                                                 
211 Prop. 1987/88:69, s. 234.  
212 SOU 1964:27, s. 487 samt 563.  
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att nya omständigheter får anföras så länge det inte förändrar saken.213 Det skulle 

visserligen vara möjligt att tillämpa en sådan ordning även avseende kommunal-

besvären. Den föreslagna lösningen kan dock inte anses tillfredställande mot bakgrund 

av den starka officialprincip214 som präglar förvaltningsbesvärsmålen (se 8 § FPL). 

Eftersom 10:10 även reglerar processens ram samt begränsar domstolens ansvar för 

denna, i vart fall vad gäller klaganden, skulle ett avskaffande även medföra en 

tillämpning av officialprincipen och 8 § FPL i kommunalbesvärsmål. Mot bakgrund av 

syftet med kommunalbesvären, att utgöra ett statligt och medborgerligt kontrollmedel, 

framstår därför denna lösning som mindre lämplig. 

 

Vårt förslag är istället att ändra 10:10 till följande lydelse; ”vid prövningen av över-

klagandet får inte beaktas andra omständigheter än sådana som parterna anfört”.215 Man 

bryter således ut begränsningen ”innan klagotidens utgång” samt gör paragrafen 

tillämplig på båda parter dvs. kommun och klagande, vilket leder till en bättre överens-

stämmelse med likställdhetsprincipen. Liksom 10:10 begränsar den nya paragrafen 

processens ram till att avse vad parterna själva anfört och 8 § FPL kan därmed inte 

tillämpas. Den problematiska tidsbegränsningen åtgärdas således och bestämmelsen blir 

tillämplig på båda parterna utan att det leder till allt för stora inskränkningar i den 

kommunala självstyrelsen. Förslaget innebär likaså att domstolen får möjlighet att 

beakta eventuella EU-rättsliga invändningar oavsett när dessa anförs samt klagandens 

yttrande över vad som tillförts målet, vilket står i överensstämmelse med 

kontradiktionsprincipen.  

 

5.3.3 Muntlighet 

 

De ändringar som föreslås avseende omständigheterna i avsnittet ovan medför dessutom 

att det blir meningsfullt att hålla muntliga förhandlingar i kommunalbesvärsmål. En 

muntlig förhandling kan efter en utvidgning av möjligheten att anföra nya om-

ständigheter tillföra något till processen, såtillvida att domstolen då kan beakta det som 

framkommer under en sådan. 9 § FPL kan därför komma att aktualiseras. Vi anser dock 

                                                 
213 För mer om processramen inom förvaltningsprocessen, se t.ex. von Essen, Ulrik, Processramen i 

förvaltningsmål: ändring av talan och anslutande frågor, passim. 
214 Principen innebär att domstolen ex officio kan, i vissa fall ska, föra in material i ett mål samt förmå parterna 

att berika detta.  
215 Jmfr. 30:2 2 st. RB.  



96 

 

att det lämpligaste vore att införa en särskild paragraf om muntlighet i KL. Anledningen 

till detta är att de svenska domstolarnas nuvarande tolkning av paragrafen i FPL 

eventuellt inte uppgår till den standard som krävs enligt europarätten.216  

 

Den paragraf om muntlig förhandling som tillkommit i rättsprövningslagen till följd av 

de europarättsliga kraven (6 §) kan förslagsvis tjäna som förebild. Fördelen med 

rättsprövningslagens bestämmelse är att den är generösare än FPL. Det finns dock även 

en fördel med 9 § FPL, vilken är man där tagit hänsyn till instansordningen. I rätts-

prövningslagen utgör HFD första och enda överprövningsinstans. Kommunalbesvären 

prövas visserligen i tre instanser men bestämmelsen i rättsprövningslagen torde ändå 

bäst överensstämma med europarättens krav, avseende de lägre instanserna (se 4.2.2) 

medan den åtskillnad som görs mellan instanserna i FPL bör kvarhållas. En 

kombination av bestämmelserna torde därför vara lämpligast. En muntlig förhandling 

ska då hållas i förvaltningsrätt och kammarrätt om klaganden begär det och det inte är 

uppenbart obehövligt medan en sådan får hållas i högsta instans när det kan antas vara 

till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Genom ut-

formningen tillvaratas således den enskildes rätt till muntlig förhandling i de lägre 

instanserna samtidigt som begränsningen i högsta instans får anses förenlig med europa-

rätten (se 3.2.3). Man går alltså inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

europarättens krav. En sådan bestämmelse lämnar också ett visst utrymme för tolkning 

och därmed utveckling i takt med Europa- och EU-domstolens praxis.  

 

5.4 Avskaffande av kommunalbesvären i sin helhet 

 

Ett sista alternativ är att helt avskaffa kommunalbesvären och istället tillämpa reglerna 

för förvaltningsbesvär avseende samtliga förvaltningsbeslut. Detta har också övervägts i 

tidigare propositioner. Man har t.ex. föreslagit att utbryta kommunalbesvären ur KL och 

införa allmänna bestämmelser om dessa i ett eget kapitel i FL.217 Fördelen med denna 

lösning är att förvaltningsbesvären mer än väl torde uppfylla europarättens krav på 

domstolsprövningen.218 En prövning av kommunala beslut genom förvaltningsbesvär 

skulle för det första innebära att samtliga berörda av ett beslut erhåller talerätt. Vidare 

                                                 
216 Se t.ex. W. Warnling-Nerep, s.219 f.  
217 SOU 1964:27, s. 486 f.  
218 Som redan konstaterats kan dock rätten till muntlig förhandling i vissa fall anses alltför inskränkt (se 6.2.4). 
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skulle prövningen bli mer omfattande, inte bunden av i lag angivna grunder och dom-

stolen skulle få möjlighet att sätta ett eget beslut i kommunens ställe. Den enskilde 

skulle också ges en ökad möjlighet till muntlig förhandling samt en utvidgad rätt att 

anföra omständigheter efter klagotidens utgång. En sådan åtgärd skulle alltså utgöra en 

helhetslösning för samtliga ovan beskrivna brister i KL. Det är också ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv fördelaktigt att systemet för överklagande av förvaltningsbeslut 

blir enhetligt. För den enskilde underlättar det avsevärt om detsamma gäller för över-

klagande av samtliga förvaltningsbeslut.  

 

Mot en sådan lösning talar det faktum att europarätten inte ställer några krav på en 

heltäckande lämplighetsprövning. Det skulle därför innebära ett mer omfattande ingrepp 

än nödvändigt. Dessutom har förvaltningsdomstolarna i Sverige, vid prövning av 

förvaltningsbesvär, kritiserats för att ha en allt för stark ställning. Man har anfört att 

legalitetsprincipen, principen om lagbunden förvaltning, försummas genom att dom-

stolarna, då ett beslut överklagas genom förvaltningsbesvär, får angripa alla sidor av 

saken; både laglighet och lämplighet samt sätta ett eget beslut i det överprövade be-

slutets ställe. Ur detta perspektiv har man därför ansett kommunalbesvärens laglighets-

prövning utgöra ett positivt bidrag till rättsstaten Sverige.219  

 

”Denna form för laglighetsprövning av kommunala beslut kan bidra till arbetet att 

bygga starka ”rättskommuner” och därmed befästa den lokala självstyrelsens 

legitimitet. Laglighetsprövningen kan bidra till respekten för lag och rätt utan att 

öppna vägen för omfattande domstolsingrepp i kommunernas handlingsfrihet 

inom lagens gränser. I motsats till förvaltningsbesvären, som ger domstolarna ut-

rymme att underkänna kommunernas användning av sin handlingsfrihet, innebär 

laglighetsprövning inget ingrepp i principen om lokal självstyrelse. På denna 

punkt, dvs. laglighetsprövning, ligger Sverige närmare den gängse ordningen i 

Europa än systemet med domstolskontroll av förvaltningsbeslutens lämplighet.”220 

 

Som framgår av citatet ovan skulle den nu föreslagna ändringen innebära ett omotiverat 

omfattande ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Den tydliga maktfördelning som 

idag föreligger mellan domstolar och kommuner skulle då suddas ut.  

 

Det bör också tilläggas att denna framställning begränsar sig till de bestämmelserna i 10 

kap. KL som framstått som särskilt problematiska ur ett europeiskt perspektiv. Åtgärden 

                                                 
219 Smith, Eivind, Sverige som konstitutionell demokrati, SvJT 2000, s. 8f.  
220 Ibid, s.11. 
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skulle således kunna föranleda fler konsekvenser än de vi fokuserat på. Likaså har vi 

främst inriktat oss på de beslut som mer specifikt berör någon enskild. Majoriteten av de 

kommunala beslut som kan prövas genom kommunalbesvär är dock som sagt av mer 

generell och normativ karaktär. Sådana typer av beslut lämpar sig knappast för en så 

omfattande prövning som FL och FPL medger. Dessa bestämmelser är utformade med 

hänsyn till att flertalet förvaltningsbeslut rör myndighetsutövning mot enskild och har 

därför ett annat syfte än bestämmelserna i KL. Slutsatsen kan således dras att den före-

slagna lösningen utgör ett oproportionerligt ingrepp i hela kommunalrätten som inte 

överensstämmer med dess särpräglade natur.  

 

5.5 Europarätten  

 

Inledningsvis bör här framhållas att rättsstaten Sverige, vid en jämförelse med tiden för 

EKMR:s ikraftträdande, har kommit lång väg i att anpassa det svenska rättssystemet 

efter den europeiseringens rättighetsepok som vi idag kan anses befinna oss i. Det då 

gällande rättighetsskyddet, begränsat till en paragraf i 1809 års regeringsform, saknade i 

stort sett helt betydelse och den som försökte sig på att åberopa detta inför en myndighet 

eller domstol bedömdes närmast som en rättshaverist. Den därpå följande utvecklingen 

av det svenska rättighetsskyddet var påtagligt och har i nuvarande RF (2 kap.) byggts ut 

genom ett flertal viktiga tillägg. Det kan dock än idag ifrågasättas om rättighetsskyddet 

verkligen utgör en del av den konstitutionella rätten i Sverige. Vi tycks i detta avseende 

snarast särbehandla våra två sedan länge utvecklade rättigheter; tryckfrihet och yttrande-

frihet.  

 

Vad som särskilt kan uppmärksammas i detta avseende är att EKMR:s position inom 

ramen för svensk rättstillämpning är långt mer framträdande än Stadgans. Det tydligaste 

exemplet på detta torde vara att man i propositionen till den svenska ratificeringen av 

Lissabonfördraget endast behandlade Stadgan mycket kortfattat. Inte heller föreslogs 

några lagändringar i anledning därav. Den svenska rättens förenlighet med Stadgan kan 

knappast anses ha utretts tillräckligt. En rimlig förklaring till detta torde vara den fel-

aktiga uppfattningen att Stadgan endast utgör en dubblering av EKMR. Även om det i 

skrivandets stund kan anses tveksamt om Stadgan, vad avser rätten till domstols-

prövning, ställer högre krav än EKMR talar i vart fall mycket för att en sådan utveckling 

kommer att ske i framtiden. Ett skäl för detta är att EU inte, såsom Europarådet, belastas 
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av stater som ligger på efterkälken i den demokratiska rättsstatsutvecklingen.221 Vid en 

jämförelse mellan Stadgan och konventionen kan också beaktas att Stadgan, i de fall 

dessa två löper parallellt, använder sig av modernare och mer preciserade 

formuleringar.222  

 

Beträffande EKMR kan ifrågasättas varför konventionen inte, liksom Stadgan, getts 

fullt företräde framför svensk lag. Den nuvarande regleringen medför att förhållandet 

mellan EKMR och Stadgan blir mer komplext än nödvändigt, framförallt då EKMR har 

olika ställning beroende på om konventionen tillämpas inom ramen för EU-rätten eller 

inte. Hur införlivandet av EKMR i svensk rätt utformades är också kontroversiellt och 

har kritiserats på många håll.223 Konventionen har formellt ställning som lag men sam-

tidigt en i grundlag stadgad bestämmelse om att lagar inte får stiftas i strid med denna. 

För att åsidosätta lagar tillkomna före inkorporeringen krävs som följd av detta en 

tillämpning av principen lex posterior224. Exakt vilken ställning EKMR har i svensk rätt 

är, med hänsyn till den mellanställning den kommit att få, oklart. Av praxis framgår 

dock att konventionen tillmäts en slags informell särställning i förhållande till övriga 

lagar.225 Att istället formenligt ge EKMR ställning som grundlag skulle därför i princip 

endast innebära en kodifiering av gällande praxis dvs. ett klargörande av nuvarande 

rättsläge. För att återknyta till vad som inledningsvis sades i detta avsnitt kan detta 

också anses utgöra det slutgiltiga steget i att acceptera rättighetsskyddet som en del av 

den svenska konstitutionella rätten.  

 

5.6 Sammanfattande kommentarer 

 

De aspekter av kommunalbesvären där vi funnit ändringar vara nödvändiga mot bak-

grund av europarätten är talerättens utformning, de i lag angivna grunderna, möjligheten 

att anföra omständigheter efter klagotidens utgång samt avsaknaden av muntlig för-

handling. Gemensamt för de ändringar som vi ansett lämpligast är att de genom minsta 

                                                 
221 Exempel på detta är Ryssland, Turkiet och Ukraina.  
222 Se t.ex. Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?, JT nr 3 2009/10, s. 487. Se 

även Bernitz, Ulf, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – konventionsrättsligt och unionsrättsligt, JT nr 4 

2010/11, s. 838.  
223 Se bl.a. W. Warnling-Nerep, s.17.  
224 Principen om att senare tillkomna lagar har företräde framför äldre.  
225 Se bl.a. W. Warnling-Nerep, s.17. 
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möjliga intrång i svensk rätt medför att den europeiska standarden uppfylls. De flesta 

ändringar möjliggör också för svensk rätt att utvecklas i takt med europarätten.  

 

Avseende talerätten bör den utformas så att kopplingen till kommunmedlemskapet 

behålls i kombination med en fristående bestämmelse som, liksom bestämmelsen i 

rättsprövningslagen, direkt återkopplar till europarättens tillämpningsområde. 

Beträffande grunderna bör dessa avskaffas i sin helhet och laglighetsprövningen istället 

utformas likt den i rättsprövningslagen dvs. en prövning i huruvida beslutet strider mot 

någon rättsregel eller ej. Slutligen bör möjligheten att anföra nya omständigheter efter 

klagotidens utgång utökas. Detta medför också att en muntlig förhandling blir 

meningsfull och rätten att begära en sådan borde utformas genom en kombination av 

bestämmelserna i FPL respektive rättsprövningslagen. En muntlig förhandling ska då i 

förvaltningsrätt och kammarrätt hållas om klaganden begär det och det inte är uppenbart 

obehövligt medan en sådan får hållas i högsta instans när det kan antas vara till fördel 

för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet.  

 

Samtliga dessa ändringar torde vara möjliga att genomföra utan att det innebär ett alltför 

stort inskränkande i den kommunala självstyrelsen. Redan genom att överprövning av 

kommunala beslut tillåts har den allra största inskränkningen gjorts. Att då endast göra 

mindre processuella ändringar såsom de som nu föreslagits medför därför i princip ett, 

för det kommunala självbestämmandet, endast obetydligt ingripande. Genom att 

laglighetsprövningen bibehålls måste domstolarna fortfarande respektera kommunernas 

politiska överväganden. Domstolarna funktion är således fortfarande endast att utgöra 

ett statligt kontrollmedel över det kommunala beslutsfattandet.  
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