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1. Inledning 

1.1 Ämne 

Förvaltningsrätten, som är det framträdande rättområdet i Sverige om man ser till 

antalet författningar, brukar anses ge uttryck åt vår nutida reglerings- och välfärds-

stat. Den har inflytande under alla skeenden i livet - från den nyfödda bebisen till 

den avlidnes begravning.
1
 Antalet måltyper som prövas av förvaltningsdomstolar-

na har ökat drastiskt under årens gång och uppgår nu till bortåt 600.
2
  

Innan reformen av förfarandereglerna inom förvaltningen tog fart i början av 

1970-talet fanns det nätt och jämnt några allmänna bestämmelser om förvaltnings-

förfarandet. För att stärka rättssäkerheten på området skulle lagstiftningen bli mer 

konsekvent, fullständig och enhetlig. Uppdraget visade sig emellertid vara svårt då 

förvaltningsuppgifterna var starkt mångskiftande och då behovet av en utförlig 

reglering inte var lika stor på alla områden.
3
  

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) [FPL] trädde i kraft år 1972. Enligt departe-

mentschefen fanns det skäl att förvaltningsförfarandet blev mindre reglerat än för-

farandet i allmän domstol enligt rättegångsbalken (1942:740) [RB]. Behovet av 

bl.a. förbud mot taleändring och åberopande av nya bevis, som finns i de dispositi-

va tvistemålen, var obetydligt i förvaltningsprocessen. En för utförlig reglering på 

området kunde snarare vara förenad med risker, då detta kunde leda till svårigheter 

som man inte tidigare stött på, t.ex. att allmänheten i större omfattning skulle vara 

tvungen att anlita juridiskt biträde.
4
  

Lagstiftarens medvetna val att inte utförligt reglera förvaltningsprocessen har läm-

nat många processuella frågor outredda. Mot denna bakgrund förefaller det ange-

läget att försöka reda ut en av de åtgärder som kan inträffa i processen, nämligen 

                                                 
1
 Bohlin, s. 3 f. 

2
 von Essen, Processramen, s. 13. 

3
 Prop. 1971:30, Del 2, s. 278 ff. 

4
 Prop. 1971:30, Del 2, s. 291 ff. 
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åtgärden om återförvisning, då denna kan ha stora effekter både för den enskilde 

som väntar på ett slutligt avgörande och för processramen i underinstansen.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att försöka klarlägga hur åtgärden 

återförvisning ska tillämpas inom förvaltningsprocessen. För att få en helhetsbild 

över åtgärden är det viktigt att därutöver belysa de effekter som ett återförvis-

ningsbeslut kan ha för processramen i underinstansen. I samband med att detta 

fastställs är det centralt att bedöma hur möjligheterna att överklaga ett återförvis-

ningsbeslut ser ut.  

De frågeställningar som behandlas i uppsatsen är följande: 

 När kan en domstol besluta om återförvisning och när ska den be-

sluta om detta? Vilka begränsningar hindrar domstolen från att be-

sluta om denna åtgärd?  

 Kan ett återförvisningsbeslut överklagas och i så fall när?  

 Hur ser processens ram ut i underinstansen efter att ett mål har åter-

förvisats dit? Gäller ett förbud mot reformatio in pejus i denna situ-

ation? 

I framställningen redogörs för förvaltningsprocessen i de måltyper där FPL ska 

användas. Eftersom lagen är subsidiär till speciallagar, kan andra regler vara till-

lämpliga i vissa förvaltningsmål. Dessa behandlas emellertid inte i uppsatsen. 

I uppsatsen behandlas inte laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen 

(1991:900) eller rättsprövning enligt lag (2006:304) om rättsprövning av vissa 

regeringsbeslut. Anledningen till detta är att dessa processer skiljer sig från för-

valtningsbesvär.  

Uppsatsen gör inte anspråk på att klarlägga andra processrättsliga frågor inom för-

valtningsprocessen, utan dessa redogörs för endast då så krävs för sammanhangets 
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skull. Om läsaren vill fördjupa sig i andra processuella frågor hänvisas därför till 

andra verk.  

1.3 Metod och material 

I den följande framställningen kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. 

Metodens mål är att beskriva rättordningen som ett sammanhållande nätverk av 

huvudregler och undantag. Rättens yttre system framställs genom en beskrivning 

av gällande rättsregler på olika områden. Metoden utvecklar även normerande 

ställningstaganden som kritiserar och rättfärdigar den gällande rätten. Den rätts-

dogmatiska metoden är därmed vare sig helt normativ eller helt deskriptiv, utan 

deskriptivnormativ.
5
  

Enligt rättsdogmatiken ska rättskällorna användas i enlighet med rättskälleläran 

för att kunna uppfylla sitt syfte.
6
 Rättskälleläran framställer, klargör, kritiserar och 

rättfärdigar rättskällorna. Lagar och andra föreskrifter ska beaktas som auktoritets-

skäl i den juridiska argumentationen. Prejudikat och förarbeten bör beaktas och 

den rättsvetenskapliga litteraturen, domar och andra beslut, som inte utgör prejudi-

kat, samt institutionella rekommendationer får beaktas.
7
 De rättskällor som ska 

beaktas som auktoritetsskäl är viktigare än de som bör fästas avseende vid, och de 

som bör tas hänsyn till är viktigare än de som får beaktas. Det krävs övervägande 

skäl för att en mindre viktig källa ska ges företräde före en viktigare rättskälla.
8
 

Avsaknaden av lagrum och uttalanden i förarbeten har inneburit att en strikt rätts-

dogmatisk metod inte kunnat tillämpas. Således har även teleologiska tolkningar 

använts för att försöka utröna hur återförvisning ska behandlas inom förvaltnings-

processen med beaktande av förvaltningsprocessens funktion och syfte.  

Utöver gällande rätt innehåller uppsatsen även ett de lege ferenda-resonemang.
9
 

                                                 
5
 Peczenik i SvJT 2005 s. 249, på s. 249 f. 

6
 Sandgren i TfR 2005 s. 648, på s. 248 f.  

7
 Peczenik, s. 212 ff. 

8
 Peczenik, s. 219 f. 

9
 Detta tillåts inom ramen för metoden, se Jareborg i SvJT 2004 s. 1, på s. 4. 
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Praxis har haft en stor betydelse för arbetet. Målet har varit att analysera mål från 

prejudikatinstansen, d.v.s. Högsta förvaltningsdomstolen. Det har dock inneburit 

svårigheter att söka efter praxis då återförvisning är en processuell fråga, vilken 

oftast inte är huvudfrågan i målet. Framställningen gör inte anspråk på att vara 

uttömmande och rättsfall av betydelse kan dessvärre ha förbisetts. Där praxis från 

högsta instans inte funnits har försök att hitta vägledning i underinstansernas do-

mar gjorts, även här med samma problematik att finna domar som behandlar den 

processuella frågan.  

Bristen av primärkällor och svårigheter att finna praxis har inneburit att doktrin 

fått en stor roll i denna framställning. Ett avstamp har gjorts i Förvaltningspro-

cesslagen m.m. En kommentar av Wennergren och von Essen.
10

 Någon ingående 

litteratur om just återförvisning finns emellertid inte. Till följd av detta har artiklar 

även beaktats i framställningen. JO:s ämbetsberättelse och ärenden har använts, i 

liten utsträckning, för att ytterligare belysa rättsläget inom detta, föga omskrivna, 

område. 

Utöver doktrinen kan RB ge viss vägledning när det kommer till att lösa processu-

ella frågor i förvaltningsprocessen.
11

 Det kan dock finnas anledning att vara försik-

tig när det kommer till att göra analogier mellan den allmänna processen och den 

förvaltningsrättsliga. Skälen är bl.a. att den allmänna processen bygger på omedel-

barhets-, muntlighets- och koncentrationsprincipen och att många regler i RB syf-

tar till att skydda parterna från oväntade ageranden av motparten och för att hindra 

upprepande processer. Förvaltningsprocessen är inte grundad på dessa principer 

och syften och eftersom processerna skiljer sig åt är det inte säkert att de lösningar 

som valts för den ena är lämplig för den andra.
12

 Analogier till RB ska därför ske 

med viss restriktivitet, men utgör samtidigt en utgångspunkt när det kommer till att 

lösa förvaltningsprocessrättsliga frågor - något som man kan se i t.ex. RÅ 1997 

                                                 
10

 Jag har valt att använda mig av den elektroniska lagkommentaren. Detta gäller även Fitgers 

kommentar till rättegångsbalken och Hellners & Malmqvists kommentar till förvaltningslagen. 

Exakta sidhänvisningar kan därför inte ges. 
11

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 36. 
12

 von Essen, Processramen, s. 14. 
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ref. 10
13

 liksom i HFD 2013 ref. 41. Även departementschefen uttalade att en jäm-

förelse till RB ligger nära till hands.
14

 Med hänsyn till detta kommer vägledning 

sökas i RB i den fortsatta framställningen då så framstår som motiverat. Framställ-

ningen gör dock inte anspråk på att uttömmande beskriva den allmänna processen i 

denna del. 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 redogörs för hur återförvisning tillämpas i den allmänna processen, ef-

tersom där ofta söks vägledning för att lösa de processrättsliga frågorna inom för-

valtningsprocessen. Kapitlet är mycket kort och förklarar inte några begrepp, var-

för det kan vara nyttigt för läsaren att senare återgå dit om något vid första anblick 

verkar oklart. Att se hur åtgärden används i den allmänna processen utgör emeller-

tid en bra utgångspunkt till de nästkommande avsnitten. Det tredje kapitlet be-

handlar en central del av uppsatsen, nämligen när ett mål bör eller ska återförvisas 

i förvaltningsprocessen samt vilka begränsningar som finns för domstolens möj-

ligheter att meddela ett sådant beslut. Avsnitt 3.2.1.1 behandlar återförvisning på 

grund av utredningsskäl. Detta avsnitt skulle, mer än något annat rättegångsfel, 

även kunna hänföras till avsnitt 3.2.2 om återförvisning på grund av instansord-

ningsprincipen. Med hänsyn till att återförvisning på grund av utredningsskäl även 

korresponderar med instansordningsprincipen, har detta behandlats i en egen un-

derrubrik till avsnittet om rättegångsfel. En annan anledning är att processens ram 

efter återförvisning på grund av utredningsskäl fått ett eget avsnitt i det femte ka-

pitlet med hänsyn till det rådande rättsläget på detta område. I det tredje kapitlet 

åskådliggörs även om en domstol ex officio ska återförvisa ett mål (avsnitt 3.2.3) 

och till vilken instans målet ska återförvisas (avsnitt 3.3). 

Först efter att de olika återförvisningssituationerna har belysts, ska möjligheten att 

överklaga ett återförvisningsbeslut klarläggas (avsnitt 4.3). En viktig hörnsten i 

rättssäkerheten är nämligen rätten till domstolsprövning. I kapitlet behandlas även 

                                                 
13

 Wennergren, 34 § FPL. 
14

 Prop. 1971:30, Del 2, s. 291. 
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vad som gäller angående prövningstillstånd hos kammarrätt och Högsta förvalt-

ningsdomstolen i detta fall (avsnitt 4.4).  

Det femte kapitlet behandlar processens ram i underinstansen efter återförvisning. 

Här står frågan om förbudet mot reformatio in pejus gäller efter återförvisning i 

fokus (avsnitt 5.3). Frågan är relevant med hänsyn till relativt ny praxis från Högs-

ta förvaltningsdomstolen. 

Uppsatsen avslutas med ett slutord i kapitel 6 där svaren på frågeställningarna 

sammanfattas. 
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2. Återförvisning i den allmänna processen 

I den allmänna processen får hovrätten enligt 50 kap. 28 § RB undanröja tingsrät-

tens dom, om det vid tingsrätten har förekommit annat fel i rättegången än som 

avses i 50 kap. 26 eller 27 § RB (domvilla och jäv), endast om felet kan antas ha 

inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrät-

ten. Av 50 kap. 29 § RB framgår det att om hovrätten undanröjer tingsrättens dom 

på någon annan grund än att tingsrätten varit obehörig eller av något annat skäl 

inte bort ta upp målet till prövning, ska hovrätten samtidigt återförvisa målet till 

tingsrätten för fortsatt behandling.  

För att hovrätten ska kunna undanröja tingsrättens dom ska således två förutsätt-

ningar vara uppfylla, nämligen att rättegångsfelet kan antas ha inverkat på målets 

utgång och att felet inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten. Som 

utvecklas i avsnitt 3.2.1 finns skäl att tillämpa motsvarande begräsningar i förvalt-

ningsprocessen. 

Rekvisitet, att "felet ska antas ha inverkat på målets utgång", tillkom efter refor-

men år 1989 i syfte att skapa en avvägning mellan respekten för domförhetsregler-

na och intresset av en effektiv rättskipning.
15

 Innebörden av rekvisitet är att dom-

stolen endast får besluta om återförvisning när det framstår som mer sannolikt att 

målets utgång skulle ha blivit en annan, om felet inte hade begåtts, än att utgången 

skulle ha blivit densamma.
16

 

Den andra förutsättningen för att undanröjande ska kunna bli aktuellt inom de all-

männa domstolarna är att felet inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrät-

ten. Welamson anförde att om felet blir i huvudsak överspelat i hovrätten, borde 

felet kunna avhjälpas.
17

 Enligt Fitger kan man ifrågasätta om orden "kan avhjäl-

pas" har någon självständig betydelse. Eftersom alla fel kan avhjälpas, med olika 

bra resultat, borde fokus istället ligga på orden "utan väsentlig olägenhet". Med 

                                                 
15

 Prop. 1988/89:95, Del 2, s. 54. 
16

 Fitger, 50:28 RB. 
17

 Welamson, s. 125 och prop. 1988/89:95, Del 2, s. 53. 
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Fitgers teori blir frågan vad som anses vara en olägenhet. Omständigheterna i det 

enskilda fallet avgör om felet borde leda till ett undanröjande eller inte.
18

 

Om en part för talan om jäv mot en domare i tingsrätt och hovrätten finner att jäv 

förelegat ska hovrätten undanröja tingsrättens dom i den del den överklagats enligt 

50 kap. 27 § och 51 kap. 27 § RB. Hovrätten kan således inte självmant undanröja 

underrättens avgörande, jämför även 4 kap. 14 § 3 st. RB. 

I den allmänna processen finns inte någon reglering om att hovrätten kan undanrö-

ja en tingsrätt dom på annan grund än rättegångsfel. I förarbetena till 1989 års lag-

stiftning anförde departementschefen att det förekommer att hovrätt, trots avsak-

nad av lag, återförvisar ett mål till tingsrätt för att denna har att ta ställning till frå-

gor som inte kommit under den lägre instansens bedömning. Området behövdes 

dock inte regleras då något större behov inte fanns och det skulle bli lagtekniskt 

komplicerat att genomföra.
19

 Av praxis kan man se att de allmänna domstolarna 

undanröjer och återförvisar mål på annan grund än 50 kap. 28 § RB, t.ex. NJA 

1989 s. 646 där det visserligen förekommit ett rättegångsfel när hovrätten felaktigt 

hade avvisat en del av klagandens talan. Men då felet inte hade inverkat på målets 

utgång kunde målet inte återförvisas med stöd av 50 kap. 28 § RB. Högsta domsto-

len anförde att det följer av högre domstols allmänna skyldighet att se till att målet 

blir handlagt på ett lämpligt sätt och att domstolen borde kunna återförvisa ett mål 

även i andra fall än vid rättegångsfel.
20

 I RH 1995:55 undanröjde hovrätten tings-

rättens mellandom och återförvisade målet när rätten funnit att det inte varit lämp-

ligt att meddela en sådan dom i målet. Hovrätten fann att det inte förelåg hinder att 

återförvisa målet, trots att det inte förekommit något rättegångsfel, och hänvisade 

till NJA 1989 s. 646. De allmänna domstolarna kan därmed, utan lagstöd, fortfa-

rande undanröja tingsrättens dom på annan grund än rättegångsfel. Enligt Welam-

son borde dock undanröjande på annan grund än rättegångsfel ske med stor restrik-

                                                 
18

 Fitger, 50:28 RB. 
19

 Prop. 1988/89:95, Del 2, s. 55. 
20

 Jfr Högsta domstolens domskäl i NJA 1991 s. 783.  
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tivitet.
21

 Huruvida motsvarande krav kan ställas i förvaltningsprocessen tas upp i 

avsnitt 3.2.2. 

 

  

                                                 
21

 Welamson, s. 127 ff. 
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3. Återförvisning i förvaltningsprocessen 

3.1 Inledning 

Återförvisning är ett domstolsbeslut som innebär att överinstansen hänskjuter ett 

mål till underinstans för ett nytt avgörande. För att domstolen ska kunna återförvi-

sa ett mål måste först underrättens avgörande, liksom i det fallet att överprövnings-

instansen vill göra en ändring i underinstansens dom eller beslut, undanröjas. Själ-

va undanröjandet är den "logiska förutsättningen" för att kunna besluta om återför-

visning.
22

 Om det inte skulle undanröjas torde det tidigare meddelade avgörandet i 

vissa fall hinna vinna rättskraft och samma instans sedan lämna ett nytt avgörande 

i samma mål. I den följande framställningen kommer det ibland endast framgå att 

målet återförvisas. Med detta menar jag dock implicit även att underrätternas av-

göranden undanröjes i de delar som är aktuella. 

Begreppet återförvisning bör, enligt min mening, inte förväxlas med begreppet 

överlämnande, vilket torde innebära domstolen skiljer sig från målet utan att företa 

en sakprövning.
23

 Överlämnande torde även bli aktuellt när beslutsmyndigheten 

måste fatta ett följdbeslut med ledning av domstolens avgörande. Terminologin 

avseende återförvisning och överlämnande varierar dock de facto.
24

 Enligt RÅ 

2004 ref. 63 verkar emellertid inte domstolens ordval vara av någon större bety-

delse. I målet hade kammarrätten ändrat underinstansernas avgörande och sedan 

överlämnat målet till skatteverket för fortsatt handläggning i enlighet med domen. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det, trots att kammarrätten inte i sitt 

domslut vare sig undanröjt underrättens avgörande eller återförvisat målet, klart 

framgick av domen att det var dessa åtgärder som åsyftades. Domslutet behövde 

inte innehålla de nämnda termerna. Enligt min mening borde emellertid begreppen 

användas på ett koherent sätt för att undvika missförstånd samt för att göra proces-

                                                 
22

 Sundberg, s. 349 och 359. Se även JO dnr 4330-2011. 
23

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 102. 
24

 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 2538-11, Kammarrätten i Jönköping, mål nr 956-12 

och RÅ 2003 ref. 87. 



14 

 

sen mer enhetlig. Att göra processen mer fullständig och enhetlig var nämligen en 

av grundtankarna bakom införandet av förfaranderegler inom förvaltningen.
25

  

Utöver det faktum att terminologin varierar har FPL inte någon bestämmelse om 

när en förvaltningsdomstol ska undanröja en underinstans avgörande och återför-

visa ett mål. I detta kapitel ska därför söka fastställas vilka situationer som leder 

till att en förvaltningsdomstol ska återförvisa ett mål till en underinstans och i vil-

ka situationer domstolen kan återförvisa ett mål (avsnitt 3.2). Här diskuteras även 

om det finns några begränsningar till domstolens möjlighet att återförvisa ett mål.    

Efter detta klargörs den anslutande frågan om domstolen ex officio ska eller kan 

återförvisa mål, eller om en part måste yrka på att målet ska återförvisas (avsnitt 

3.2.3). Det är även viktigt att här behandla om domstolens skyldighet varierar be-

roende av vilken anledning målet återförvisas. Kapitlet åskådliggör även till vilken 

instans ett mål ska återförvisas (avsnitt 3.3). 

3.2 När ska en förvaltningsdomstol återförvisa ett mål?  

I förarbetena till FPL anförde besvärssakkunniga att återförvisning kan bli aktuellt 

när ny utredning tillkommit eller brister funnits i utredningen. Återförvisning kan 

även bli aktuellt när en sakprövning som borde ha företagits inte skett, när inrikt-

ningen i målet varit felaktig eller då det av tekniska skäl är lämpligast att besluts-

myndigheten fattar ett nytt beslut.
26

 

Tillåtligheten av ett återförvisningsbeslut diskuteras i RÅ 2006 ref. 20. Kammar-

rätten hade återförvisat ett mål till länsrätten för att domstolen funnit att parterna 

skulle pröva om det fanns förutsättningar att ingå en överenskommelse. Högsta 

förvaltningsdomstolen fann dock att en sådan överenskommelse kunde ingås även 

i högre instans, varför kammarrätten inte ägt återförvisa målet. Handläggningsti-

den i målet hade blivit längre än nödvändigt. Av rättsfallet följer att en domstol 

inte alltid får återförvisa ett mål. Inte heller besvärssakkunnigas uttalande klarläg-

ger i vilka situationer som ett mål ska återförvisas, när ett mål kan återförvisas och 

                                                 
25

 Se prop. 1971:30, Del 2, s. 278. 
26

 SOU 1964:27, s. 514. 
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vilka begränsningar som hindrar att målet återförvisas. Dessa frågor ska belysas i 

de kommande avsnitten. 

3.2.1 Återförvisning vid rättegångsfel 

Ett rättegångsfel är ett fel där en styrande processuell regel blivit lämnad utan av-

seende. Felet måste inte ha något att göra med att domstolen varit vårdslös. Vanli-

ga rättegångsfel är att domstolen har åsidosatt kommuniceringsprincipen, inte be-

drivit materiell processledning i lagom utsträckning, felaktigt avvisat bevisning 

eller inte tagit ställning till ett yrkande. Under begreppet rättegångsfel faller där-

emot inte materiella fel, t.ex. att domstolen har tillämpat en lagbestämmelse på fel 

sätt, eller har tillämpat bevisvärderingen eller beviskravet på fel vis.
27

 

Den första frågan som nu uppkommer är om ett rättegångsfel kan föranleda att ett 

mål återförvisas i förvaltningsprocessen. Åtgärden om återförvisning vid rätte-

gångsfel motiveras i RB av domstolsdisciplinen. Denna disciplin går ut på att be-

nägenheten att följa de grundläggande processuella reglerna antas bli större om 

man vet att undanröjande och återförvisning blir aktuellt vid ett åsidosättande av 

dem.
28

 En analogi med RB leder till att en förvaltningsdomstol ska kunna återför-

visa ett mål om ett rättegångsfel har begåtts i underinstansen.
29

 I förarbetena till 

FPL kan man även hitta skäl till att åtgärden ska kunna tillämpas i förvaltnings-

processen vid rättegångsfel. Besvärssakkunniga anförde att det, med hänsyn till 

rättssäkerheten, är viktigt att förvaltningsförfarandereglerna ger en verklig garanti 

för att avgörandena blir materiellt korrekta.
30

 De anförde även att rättsgrundsatsen 

att ”ingen ska dömas ohörd” är djupt rotad i människans känsla för rättvisa. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt är det inte tillräckligt att parten får insyn i materialet i må-

let, utan myndigheten ska göra parten bekant med materialet och ge honom tillfälle 

att yttra sig över det.
31

 Om underinstansen åsidosätter kommunikationsprincipen 

bör därför överinstansen rimligtvis kunna vidta någon åtgärd så prövningen i un-

derinstansen kan tas om. Departementschefen anförde att objektivitet och opar-

                                                 
27

 Fitger, 50:28 RB. 
28

 Prop. 1988/89:95, Del 2, s. 53. 
29

 Wennergren, 34 § FPL. 
30

 SOU 1964:27, s. 79. 
31

 SOU 1964:27, s. 325 f. 
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tiskhet är något som bör utmärka förvaltningsmyndigheternas förfarande.
32

 Även 

vid en jävssituation borde överinstansen således kunna vidta en åtgärd så att pröv-

ningen kan tas om i underinstansen. Med beaktande av att rättssäkerheten varit en 

central del vid utformandet av förvaltningsförfarandet, torde den förvaltningsrätts-

liga processen ha samma behov av att de processuella reglerna följs. Om domare 

var jäviga eller material lades till grund för en dom i ett mål utan att parten fick 

yttra sig över det, skulle förvaltningsprocessen inte leva upp till de krav som faller 

inom begreppet rättssäkerhet. För att uppnå att processen blir rättssäker måste un-

danröjande och återförvisning kunna tillämpas i förvaltningsprocessen när ett rät-

tegångsfel har begåtts. Detta gynnar även förtroendet för förfarandet.  

I praxis har förvaltningsdomstolarna undanröjt och återförvisat mål när rättegångs-

fel har begåtts, trots avsaknaden av både lagbestämmelser och uttryckliga förarbet-

suttalanden. I RÅ 2008 ref. 10 undanröjde Högsta förvaltningsdomstolen kammar-

rättens dom och visade målet åter när domstolen inte varit domför och i RÅ 2002 

ref. 26 upphävde Högsta förvaltningsdomstolen kammarrättens avskrivningsbeslut 

och återförvisade målet då kommunikationsprincipen hade åsidosatts.  

Men hänsyn till praxis och uttalanden i förarbeten kan således en förvaltningsdom-

stol återförvisa ett mål när ett rättegångsfel har begåtts. Nästa fråga som uppkom-

mer är om det finns några begränsningar som hindrar domstolen att återförvisa ett 

mål trots upptäckten av ett rättegångsfel. I den allmänna processen får domstolen 

endast återförvisa ett mål när rättegångsfelet kan antas ha inverkat på målets ut-

gång och felet inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i högre rätt. Även om 

dessa två förutsättningar är uppfyllda har hovrätten, när ett mindre grovt rätte-

gångsfel har begåtts, möjlighet att välja att inte undanröja enligt 50 kap. 28 § RB. 

Bestämmelsen är således fakultativt vilket motiverats av processekonomiska 

skäl.
33

 Rimligen torde samhällsekonomiska skäl motivera att en återförvisning inte 

företas per automatik i förvaltningsprocessen när ett rättegångsfel upptäcks, då 

återförvisningen torde innebära att kostnaderna för processen ökar och att det slut-

                                                 
32

 Prop. 1971:30, Del 2, s. 351. 
33

 Prop. 1988/89:95, Del 2, s. 53 f. 
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liga avgörandet fördröjs. I förvaltningsprocessen bör nämligen ett krav på effekti-

vitet och snabbhet upprätthållas.
34

 För att tillgodose dessa krav bör rimligen sam-

ma förutsättningar som i den allmänna processen kunna tillämpas i förvaltnings-

processen.
35

 Kan rättegångsfelet avhjälpas utan väsentlig olägenhet i högre instans 

är det onödigt att en återförvisning sker. En annan sak är att det kan vara svårt att 

avgöra vad som krävs för att ett fel ska kunna avhjälpas.
36

 Fitger anförde att man 

vid denna prövning bör fokusera på vad som innebär en väsentlig olägenhet, efter-

som alla fel kan avhjälpas, om än med olika bra resultat.
37

 Det är rimligt att denna 

bedömning får genomslag i förvaltningsprocessen. Felet kommer givetvis aldrig 

kunna bli ogjort, varför ett fokus på om felet kan avhjälpas istället kommer att 

innebära en prövning av om felet kan repareras i överrätten. Då de flesta rätte-

gångsfel kan repareras torde det i praktiken aldrig bli aktuellt med återförvisning 

vid upptäckten av ett rättegångsfel. Eftersom detta inte kan anses vara meningen 

med rekvisitet bör fokus därmed läggas på vad som anses vara en väsentlig olä-

genhet. Vad som är en väsentlig olägenhet måste bedömas i det enskilda fallet.
38

 I 

denna bedömning bör även hänsyn kunna tas till att återförvisning i vissa fall kan 

innebära besvär för den enskilde i målet, t.ex. där ett snabbt avgörande är av stor 

vikt. Anser parterna att målet inte måste återförvisas bör hänsyn därför tas till des-

sa önskemål, förutsatt att det inte rör sig om ett grovt rättegångsfel som innebär ett 

åsidosättande av betydande rättssäkerhetsgarantier.
39

 

I förarbetena till ändringen av domförhetsreglerna för länsrätt anförde regeringen 

att förvaltningsprocessen inte har någon uttrycklig regel om att bristande domför-

het ska leda till undanröjande endast i de fall då felet kan antas ha inverkat på må-

lets utgång. Regeringen anförde att det dock saknas anledning att anta att Högsta 

förvaltningsdomstolen och kammarrätten skulle ha en strängare bedömning än 

tingsrätten. Regeringen anförde dessutom att det vid bedömningen av om återför-

                                                 
34

 Jfr prop. 1971:30, Del 2, s. 530 och SOU 1964:27, s. 16 ff. 
35

 Jfr prop. 1985/86:80, s. 79 där det anfördes att enbart den omständigheten att myndigheten för-

summat sin omprövningsskyldighet inte bör leda till en återförvisning eftersom detta skulle stå i 

strid med det allmänna kravet på en snabb och enkel handläggning enligt 7 § FL. 
36

 Se angående problematiken kapitel 2 och där hänvisade källor. 
37

 Fitger, 50:28 RB. 
38

 Wennergren, 34 § FPL. 
39

 Jfr Fitger 50:28 RB och Wennergren 34 § FPL. 
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visning ska ske eller inte, borde läggas särskild vikt vid vad som kan vinnas ge-

nom en återförvisning. Undanröjande borde ske med stor restriktivitet om över-

prövningsinstansen finner att utgången ska bli densamma.
40

 I RÅ 1999 ref. 52 

hänvisade Högsta förvaltningsdomstolen till dessa uttalanden och anförde att de 

kan sägas ge stöd för att RB:s regler borde tjäna till ledning i förvaltningsdomsto-

larna vid bristande domförhet.
41

 Således förefaller både praxis och förarbeten kun-

na tala för att de två förutsättningarna ska vara uppfyllda för att en förvaltnings-

domstol ska ha möjlighet att återförvisa ett mål när ett rättegångsfel har begåtts. 

Man måste emellertid ha i åtanke att ett åsidosättande av instansordningsprincipen 

oftast är negativt för parterna. Här kan bl.a. reglerna om prövningstillstånd hindra 

en överprövning av det i överinstansen "rättade" beslutet.
42

 Det finns även rättsfall 

där domstolen återförvisar mål utan att pröva om de nämnda förutsättningarna är 

uppfyllda. I RÅ 2008 ref. 10. gjorde majoriteten av regeringsråden ingen bedöm-

ning av om rättegångsfelet - att kammarrätten inte varit domför - kunde antas ha 

inverkat på målets utgång. Eftersom kammarrätten inte hade varit domför, undan-

röjdes domen och målet visades åter. Två skiljaktiga ville dock inte återförvisa 

målet, eftersom de vid en prövning inte fann att det kunde antas att felet hade in-

verkat på målets utgång. Rättsfallet skulle kunna tala för att förvaltningsdomsto-

larna inte har någon begränsning att ta hänsyn till vid ett beslut om återförvisning 

på grund av ett rättegångsfel. Detta torde emellertid rimma illa med kravet på en 

snabb rättegång. De skiljaktigas mening väger därför, enligt min uppfattning, tyng-

re än majoritetens i detta fall med hänsyn till det stöd som finns i förarbetsuttalan-

den som nämnts ovan. 

Så här långt framstår det som om en förvaltningsdomstol kan undanröja ett beslut 

samt återförvisa målet till underinstansen när ett rättegångsfel har begåtts. Med 

hänsyn till kravet på snabbhet och effektivitet får domstolen endast återförvisa ett 

mål, på grund av ett rättegångsfel, när två förutsättningar är uppfyllda. Felet ska 

                                                 
40

 Prop. 1996/97:133, s. 45.  
41

 Jfr RÅ 1999 not. 210. Att även underinstanserna prövar om rekvisitet "att felet kan antas ha in-

verkat på målets utgång" är uppfyllt kan man se i kammarrättens dom i RÅ 1997 ref. 14.  
42

 Wennergren, 34 § FPL.  
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kunna antas ha inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kunna 

avhjälpas hos överprövningsinstansen. Dessa förutsättningar torde rimligen även 

kunna motiveras av samhällsekonomiska skäl. I de fall när båda förutsättningarna 

är uppfyllda torde det emellertid, liksom för allmän domstol, finnas visst hand-

lingsutrymme att välja att inte återförvisa målet, vilket också kan motiveras av 

samhällsekonomiska skäl. 

En annan typ av rättegångsfel är att domare i processen har varit jävig. När jäv 

förekommit i den allmänna processen, ska hovrätten enligt 50 kap. 27 § och 51 

kap. 27 § RB undanröja tingsrättens dom och enligt 50 kap. 29 § och 51 kap. 29 § 

återförvisa målet, om parten framställt en jävsinvändning och enligt 4 kap. 14 § 

RB är berättigad att framställa en sådan.  

Enligt 41 § FPL gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv även den 

som handlägger mål enligt FPL. Med en analog tolkning av 50 kap. 27 § och 51 

kap. 27 § RB ska en förvaltningsdomstol undanröja underinstansens dom och åter-

förvisa målet dit om jäv förekommit, utan någon prövning om felet t.ex. kan antas 

ha inverkat på målets utgång.
43

  

Syftet med jävsbestämmelserna är enligt HFD 2011 ref. 14 att utesluta en domare 

från handläggningen av ett mål om han kan anses vara partisk, vilket ska bedömas 

objektivt. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till NJA 1981 s. 1205 där 

Högsta domstolen uttalade att jävsreglerna syftar till att skydda rättskipningens 

objektiva uppgift och att det är betydelsefullt att reglerna användas på ett sådant 

sätt att en domare som omfattas av en sådan regel inte får vara delaktig i proces-

sen. Detta gäller även om det i det enskilda fallet saknas skäl att anta att domaren 

skulle låta sig påverkas av sitt förhållande till den ena parten. Högsta förvaltnings-

domstolen anförde även att RB:s bestämmelser måste tolkas i ljuset av 6.1 art. 

Europakonventionen.  

                                                 
43

 Se Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8703-12, där kammarrätten undanröjde förvaltningsrättens 

dom och återförvisade målet sedan den funnit att en rådman i förvaltningsrätten varit jävig, utan att 

pröva om felet kunde antas ha inverkat på målets utgång eller om felet kunde avhjälpas. 
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Det torde därmed vara så att en förvaltningsdomstol ska undanröja en underinstans 

dom och återförvisa målet när jäv förelegat. Dock kan denna prövning, som ska 

redogöras i avsnitt 3.2.3, inte göras ex officio. Det saknas, enligt min mening, även 

skäl för att en förvaltningsdomstol ska kunna välja att inte undanröja en dom efter 

att den funnit att jäv förelegat i underrätten, medan en allmän domstol är tvungen 

att undanröja. Jävsreglerna är betydelsefulla för att upprätthålla rättssäkerheten och 

det vore mindre lämpligt med en ordning där en domare kan finnas jävig men där 

domstolen inte återförvisar målet för en ny prövning. En risk jag kan se med ett 

sådant system är att allmänheten tappar förtroende för processen. 

En anslutande fråga är om återförvisning tillämpas på ett annat sätt när en hand-

läggare vid beslutsmyndigheten varit jävig. Vilka förhållanden som föranleder att 

en tjänsteman är jävig räknas upp i 11 § FL och enligt 12 § FL får den som är jävig 

inte handlägga ärendet. Om ett beslut ändå skulle fattas av en jävig handläggare 

innebär denna omständighet inte att beslutet automatiskt blir ogiltigt. Domstolen 

ska istället göra en prövning av om felet kan anses ha inverkat på utredningen och 

utgången i ärendet.
44

 I RÅ 1969 ref. 7 fann Högsta förvaltningsdomstolen att en 

stadsarkitekt, som varit delägare i den firma som framställt de ritningar som åbe-

ropats till stöd för en ansökan om byggnadslov, varit jävig att deltaga i ärendets 

behandling. Trots att domstolen fann honom jävig ansågs sakförhållanden i målet 

vara av sådan natur att de kunnat bedömas av överprövningsinstansen. Länsstyrel-

sen borde därför ha tagit upp målet till prövning i sak. Det är således möjligt att 

åtgärden om återförvisning tillämpas på olika sätt beroende på om jävet förelegat i 

domstol eller hos beslutsmyndigheten. I det förra fallet ska en återförvisning ske, 

om en part har åberopat det. I det senare fallet ska domstolen göra en prövning av 

om felet kan antas ha inverkat på målets utgång eller utredning, d.v.s. motsvarande 

bedömning som görs när andra rättegångsfel har begåtts. 

                                                 
44

 Hellners, FL 12 §. 
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3.2.1.1 Återförvisning vid otillräcklig utredning 

Enligt 8 § FPL ska rätten se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet krä-

ver. Domstolens utredningsansvar innebär att domstolen ska se till att utredningen 

i målet är fullständig.
45

 I praktiken är det ofta en svår gränsdragning att avgöra när 

utredningen är tillräcklig eller inte.
46

 Den fråga som nu ska behandlas är hur åter-

förvisning tillämpas när domstolen finner att utredningen i målet inte varit tillräck-

lig.  

Skillnaden mellan att domstolen återförvisar målet på grund av utredningsskäl 

jämfört med att domstolen återförvisar målet till följd av nytillkomna omständig-

heter ligger däri att nya omständigheter kunde ha påverkat den juridiska bedöm-

ningen om de åberopats hos tidigare instans. Bristande utredning innebär däremot 

att utredning angående en omständighet helt saknas eller måste kompletteras.
47

  

I förarbetena anförde besvärssakkunniga att återförvisning får ske om det är moti-

verat av utredningsskäl.
48

 Av följande praxis kan man även se att förvaltningsdom-

stolar återförvisar mål av denna anledning. I RÅ 2002 ref. 22 undanröjde Högsta 

förvaltningsdomstolen kammarrättens dom och visade målet åter då kammarrätten 

hade åsidosatt sitt utredningsansvar när den avgjort ett mål utan att underrätta den 

klagande om att de i målet åberopade intygen saknades och gett henne tillfälle att 

skicka in dem.  

I RÅ 1996 ref. 83 hade en kammarrätt avslagit klagandens begäran om muntlig 

förhandling med hörande av bl.a. ett vittne. Högsta förvaltningsdomstolen undan-

röjde domen och visade det åter då kammarrätten först hade nekat klagande möj-

ligheten att lägga fram utredning (muntlig förhandling) som kunde tala för hans 

sak, efter vilket avsaknaden av sådan utredning lagts honom till last vid avgöran-

det av påföljdsfrågan.
49

 

                                                 
45

 Prop. 2012/13:45, s. 115. 
46

 Se vidare om detta i Wennergren, 8 § FPL. 
47

 Jfr Kjellgren i FT 2006 s. 149, på s. 176. 
48

 SOU 1964:27, s. 603. 
49

 Se även RÅ 1996 not. 81. 
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I RÅ 1974 ref. 29 hade den enskilde inte fått ett körkort utfärdat på grund av en 

fylleriförseelse. Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att det av utredningen 

inte framgick om klagande trots detta var att bedöma som en skötsam person och 

länsstyrelsen borde ha berett klagande tillfälle att komma in med ytterligare utred-

ning angående dennes skötsamhet. Ansvaret hade legat på kammarrätten i enlighet 

med 8 § FPL. Målet återförvisades.  

Både förarbeten och praxis talar således för att återförvisning kan ske när utred-

ningen i målet har varit bristfällig. Frågan som nu uppkommer är om domstolen 

ska återförvisa målet i dessa fall. I RÅ 2009 not. 139 återförvisade inte Högsta 

förvaltningsdomstolen målet åter till kammarrätten trots att den enskilde inte fått 

möjlighet att argumentera i en viss fråga. Bakgrunden i målet var att försäkrings-

kassan inte hade beviljat en person livränta på grund av arbetsskada. Den enskilde 

överklagade och länsrätten avslog överklagandet. När kammarrätten sedan pröva-

de målet tillämpade den en annan regel än underinstanserna gjort eftersom rätten 

ansåg att visandedagen infallit tidigare än den dag som försäkringskassan och läns-

rätten utgått ifrån. Till följd av detta skulle andra regler tillämpas eftersom en lag-

ändring skett däremellan. Dessa regler kunde anses vara mer oförmånliga för den 

enskilde. Högsta förvaltningsdomstolen fann att kammarrätten borde ha utövat 

processledning och berett den klagande att argumentera om vilken visandedag som 

var den rätta. Med hänsyn till omständigheterna i målet fann emellertid inte Högs-

ta förvaltningsdomstolen skäl att undanröja kammarrättens dom och återförvisa 

målet. Högsta förvaltningsdomstolen prövade sedan målet utifrån samma visande-

dag som kammarrätten hade gjort.  

Det är svårt att utläsa vilka förhållanden som motiverade att målet inte återförvisa-

des.
50

 Med beaktande av att Högsta förvaltningsdomstolen med hänsyn till om-

ständigheterna i målet inte fann några skäl att undanröja, är en eventuell förklaring 

till att målet inte återförvisades att även de intyg och utlåtanden som klaganden 

hade åberopat pekade på att visandedagen inträffat tidigare än vad försäkringskas-

san och länsrätten bedömt. Detta är dock endast en egen, hypotetisk, tolkning. 
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En fråga som uppkommer till följd av rättsfallet är vilka skäl eller begränsningar 

som leder till att ett mål inte återförvisas, trots att utredningen varit bristfällig. 

Besvärssakkunniga uttalade, om när beslutsmyndigheten underlåtit att pröva en 

fråga i sak, att domstolen borde ha viss möjlighet att underlåta att återförvisa ett 

ärende och istället direkt pröva målet i sak med hänsyn till processekonomiska 

skäl. De sakkunniga uttalade vidare att om utredningen tydligt visar hur utgången i 

målet bör utfalla borde överprövningsinstansen kunna besluta i saken.
51

 Uttalandet 

förefaller visa att processekonomiska skäl kan föranleda en prövning direkt hos 

överprövningsinstansen, när myndigheten underlåtit en sakprövning i viss fråga, 

men tar inte uttryckligen upp om detsamma gäller när utredningen i målet varit 

bristfällig.  

Som ovan sagts har förvaltningsprocessen ett behov av snabbhet och effektivitet.
52

 

Liksom vid andra rättegångsfel torde domstolen även i denna situation vara för-

hindrad att återförvisa ett mål om bristen inte kan antas ha inverkat på målets ut-

gång och om bristen skulle kunna avhjälpas i högre rätt. En återförvisning leder 

nämligen som regel till en fördröjning av det slutliga avgörandet och till att sam-

hällskostnaderna ökar. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade även i RÅ 2002 

ref. 22, som nämns ovan, att de åberopade intygen som inte inkommit till domsto-

len varit avgörande för målets utgång. Således torde det vara gällande rätt att en 

prövning, av om avsaknaden av utredningen kan antas ha inverkat på målets ut-

gång, ska företas. Huruvida bristen kan avhjälpas utan olägenhet i högre rätt torde 

dock, liksom vid andra rättegångsfel, vara en svår bedömning. Har underinstansen 

inte kunnat bedöma omständigheterna på den utredning som då fanns, blir parten 

fråntagen en tillfredsställande prövning där om överrätten inte återförvisar målet. 

Men med hänsyn till rätten att få sin talan prövad i flera instanser bör det, enligt 

min menig, vara rimligt att en återförvisning ska ske när utredningen varit otill-

räcklig och denna brist har inverkat på målets utgång. Annars kan reglerna om 

prövningstillstånd hindra en överprövning. För att upprätthålla rättssäkerheten och 

förtroendet för förvaltningsdomstolarna borde målet tas om i underinstansen när 
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utredningen t.ex. inte styrker ett förhållande som domstolen lagt till grund för sitt 

avgörande.  

Sammanfattningsvis torde en domstol således vara tvungen att undanröja underin-

stansens avgörande och återförvisa ett mål när den finner att utredningen i målet 

varit otillräcklig. Bristen ska emellertid kunna antas ha inverkat på utgången i må-

let för att tillgodose kravet på en snabb process.  

Det är dock inte endast när ett rättegångsfel har begåtts som domstolen har möjlig-

het att undanröja ett beslut och återförvisa ett mål. I nästa avsnitt ska försöka klar-

läggas hur åtgärden korresponderar med instansordningsprincipen. 

3.2.2 Återförvisning med hänsyn till instansordningsprincipen  

Instansordningen ger uttryck för myndighets- och domstolshierarkin.
53

 Tyngd-

punkten i rättskipningen ska ligga i första instans och besvärsinstansen ska över-

pröva underinstansens avgörande - inte ompröva det.54 Till följd av detta ska över-

prövningsinstansen som utgångspunkt inte beakta mer än vad underinstansen har 

kunnat beakta vid sin prövning. 

Som ska utvecklas i det följande torde nya omständigheter och bevis, felaktigt 

avvisad talan och kumulativa rekvisit som inte prövats kunna föranleda att dom-

stolen beslutar om återförvisning medan en ändring av yrkande och en prövning av 

alternativa omständigheter inte torde kunna föranleda en återförvisning. I de 

kommande avsnitten ska detta belysas såväl som de begränsningar som motiverar 

att återförvisning inte ska ske trots att någon av de nyss nämnda situationerna har 

inträffat.  

3.2.2.1 Återförvisning vid ändring av yrkandet 

När en part ändrar sitt yrkande i högre rätt uppkommer frågan om en domstol kan 

undanröja underrättens avgörande och återförvisa målet till en lägre instans. För att 

kunna klarlägga detta måste först frågan om det är tillåtet att ändra ett yrkande i 

förvaltningsprocessen behandlas. 
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För den allmänna processens del finns i 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB en bestämmelse 

som anger att kärande får framställa ett nytt yrkande om det stöder sig på väsentli-

gen samma grund. Kärande kan ersätta en yrkad rättsföljd med en annan eller före-

ta en kumulation av flera mål som hade kunnat föras i olika processer.
55

 Bestäm-

melsen omfattar även kvantitativt ändrade yrkanden.
56

 Frågan är om motsvarande 

bestämmelse bör gälla i förvaltningsprocessen. Av 29 § FPL framgår det att rättens 

avgörande inte får gå utöver vad som yrkas i målet. Om det föreligger särskilda 

skäl, får dock rätten även utan yrkande besluta till det bättre för enskild, när det 

kan ske utan men för motstående enskilt intresse. I motiven till paragrafen anförde 

departementschefen att domstolen som huvudregel således inte får gå utöver vad 

som yrkas i målet, utan överinstansen är bunden både av det som yrkas och till 

följd av instansordningsprincipen även av det som yrkats i underinstansen.
57

  

Departementschefen anförde:  

”Att rätten utan yrkande kan besluta till det bättre för enskild part in-

nebär självfallet också att rätten – under samma förutsättningar – blir 

befogad att besluta i överensstämmelse med ett yrkande som går ut-

över det till vilket den lägre instansen har haft att ta ställning."
58

 

Frågan är om detta uttalande innebär att 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB ska tillämpas 

analogt i förvaltningsprocessen. Enligt von Essen innebär uttalandet inte att en 

analogi ska göras, då det är domstolen som ges en möjlighet att ex officio utvidga 

processramen. Det är således inte klaganden som ges en möjlighet att framställa 

ett nytt yrkande.
59

 Detta resonemang är, enligt min mening, rimligt. Uttalandet 

torde innebära att den enskilde inte kan framställa ett nytt eller ändrat yrkande, 

men om han skulle göra det hindrar inte detta att domstolen ex officio kan besluta i 

överensstämmelse med yrkandet. Förarbetena talar således för att ett nytt yrkande 

inte kan framställas i högre rätt. Doktrinen förefaller vara av samma uppfattning.
60
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Även praxis synes tala för att ett nytt yrkande inte kan framställas i högre rätt. I 

RÅ 1979 Ba 49 yrkade ett dödsbo hos kammarrätten att inkomsten av en jord-

bruksfastighet skulle nedsättas avseende avdrag för värdeminskning av skog. 

Kammarrätten fann att dödsboets talan inte kunde tas upp till prövning i den del 

den gick utöver de yrkanden som framställts i länsskatterätten, som gällt inkomst-

taxeringen av fastigheten. Till följd av detta kunde inte taxeringen nedsättas med 

mer än vad som yrkats hos länsskattenämnden. Dödsboet överklagade domen, men 

Högsta förvaltningsdomstolen lämnade överklagandet utan bifall.  

Ett rättsfall som måhända öppnar upp för möjligheten att i överinstansen framställa 

ett nytt yrkande är RÅ 2000 ref. 11. Målet handlade om ersättning enligt lag 

(1993:389) om assistansersättning och prövningens omfattning. Klaganden yrkade 

att Högsta förvaltningsdomstolen skulle, med undanröjande av kammarrättens 

dom, fastställa länsrättens dom och visa målet åter till försäkringskassan för pröv-

ning av ytterligare rätt till ersättning. Högsta förvaltningsdomstolen anförde att 

prövningen i första hand skulle avse rätten till assistensersättning vid tiden för an-

mälan till försäkringskassan med hänsyn till de förhållanden som rådde då. Det 

finns dock inga rättsliga hinder att låta prövningen omfatta även rätt till assistans-

ersättning för tid därefter. Utredningen i målet måste dock ge tillräckligt underlag i 

dessa delar. Högsta förvaltningsdomstolen framförde även att det, med hänsyn till 

instansordningsprincipen, är önskvärt att prövningen begränsas till i huvudsak 

samma principfrågor som bedömts i underinstansen. 

Frågan är således om rättsfallet talar för att det är tillåtet att åberopa ett nytt yrkan-

de i högre rätt. Den enskilde yrkade dock inte att Högsta förvaltningsdomstolen 

skulle pröva om rätt till ersättning förelåg för tiden efter anmälan. Det verkar sna-

rare som att Högsta förvaltningsdomstolen självmant utvidgar processramen i må-

let och prövar om rätt till ersättning för senare perioder kan prövas direkt. Beaktas 

måste dock att domstolen inte gör någon uttrycklig hänvisning till 29 § FPL och 

inte heller resonerar kring om det finns särskilda skäl att besluta till det bättre för 

enskild utan ett yrkande från denne.
61

 Trots detta verkar den enskilde vilja att för-
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säkringskassan ska pröva rätten till ersättning för den nya perioden, varför mycket 

talar för att domstolen självmant utvidgar processramen. 

Det finns så vitt känt inga rättsfall där en förvaltningsdomstol genom en analog 

tillämpning av 13 kap. 3 § 1 st. 3 p. RB har prövat ett nytt yrkande och lagrummet 

torde inte kunna tillämpas analogt i förvaltningsprocessen.
62

 I överklagandet kan 

således inte klaganden framställa ett nytt eller utvidgat yrkande i förhållande till 

vad som framförts hos beslutsmyndigheten. Det nya yrkandet kan nämligen inte 

tas upp till bedömning av överprövningsinstansen, utan kommer att avvisas då en 

prövning av yrkandet måste ske i en ny prövning i sak.
63

 

Sammanfattningsvis kan undanröjande och återförvisning inte bli aktuellt i dessa 

fall. Domstolen ska istället avvisa det nya yrkandet och den enskilde får vända sig 

till beslutsmyndigheten för att få sin talan prövad i den utvidgade delen. Domsto-

len kan även ex officio utan yrkande besluta till det bättre för enskild när inte någ-

ra motsatta enskilde intressen finns och det föreligger särskilda skäl. Frågan som 

nu uppkommer är om detsamma gäller när nya omständigheter framkommer. 

3.2.2.2 Återförvisning vid nya omständigheter och bevis 

När en part hos besvärsinstansen åberopar nya omständigheter som grund för sin 

talan uppkommer problem med anledning av att underinstansen inte prövat dessa. 

Den första frågan som ska behandlas är därför om det överhuvudtaget är tillåtet att 

tillföra nya omständigheter och bevis till processen eller om dessa, liksom ett nytt 

yrkande, ska avvisas.  

I den allmänna processen finns en bestämmelse i 50 kap. 25 § RB som begränsar 

en parts möjlighet att berika processmaterialet med nya omständigheter och bevis i 

de dispositiva målen. I förvaltningsprocessen är målen dock indispositiva och det 

är viktigt att få materiellt riktiga resultat, varför FPL inte har någon motsvarande 

begräsning i förvaltningsrätt och kammarrätt.
64

 För att Högsta förvaltningsdomsto-

len ska beakta nya bevis eller omständigheter ska dock särskilda skäl föreligga 
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enligt 37 § FPL. I motiven till paragrafen framförde departementschefen att det är 

mindre lämpligt om Högsta förvaltningsdomstolen, en i huvudsak renodlad preju-

dikatsinstans, skulle ta hänsyn till nya omständigheter. Förbudet mot att beakta 

nya sakförhållanden skulle dock inte vara absolut, utan när särskilda skäl talade för 

det borde dessa kunna beaktas.
65

 Vad som utgör särskilda skäl måste avgöras i 

varje enskilt fall.
66

 

Den paragraf som reglerar överklagandeskriften i förvaltningsprocessen är 4 § 

FPL. Av paragrafen framgår det att överklagandet ska innehålla uppgift om de 

omständigheter som klaganden vill åberopa. I förvaltningsrätt eller kammarrätt 

finns det emellertid inget hinder för klaganden att komplettera dessa uppgifter 

även efter att besvärstiden löpt ut.
67

  

Frågan är nu vilka omständigheter som får åberopas i högre rätt. Högsta förvalt-

ningsdomstolen uttalade i RÅ 2003 ref. 15 att det får anses vara en allmän förvalt-

ningsrättslig princip att talan inte får ändras samt att det inte får ske en ändring av 

talan när klaganden åberopar en ny omständighet. En viktig avgränsning är därmed 

att åberopandet av nya omständigheter inte får innebära att saken i målet föränd-

ras.
68

 Omständigheterna ska då istället avvisas. Frågan om när saken i målet för-

ändras bestäms utifrån händelseförloppet. Ett sätt att avgöra vad som kan hänföras 

till händelseförloppet är att skilja mellan handlingar och effekter. Om ändringen är 

hänförlig till effekten torde det vara fråga om samma händelseförlopp. Ett exempel 

är att socialnämnden ansökt om vård enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare 

i vissa fall och som grund för sin talan åberopar att personen genom sitt missbruk 

utsatt sin hälsa för fara. Hos överprövningsinstansen ändrar nämnden grunden och 

gör istället gällande att personen kan komma att skada någon närstående. Ändring-

en av talan sker genom att effekten av missbruket ändras. Är ändringen däremot 

hänförlig till handlingen eller händelsen i målet rör det sig inte längre om samma 

sak (samma händelseförlopp). Ett exempel är att ett serveringstillstånd återkallas 

på den grunden att restaurangägaren inte betalar in skatt som han ska, men i högre 
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rätt ändras grunden till att avse ordningsproblem vid restaurangen. I detta fall sker 

ändringen genom att händelseförloppet ändras, vilket inte är en tillåten taleänd-

ring.
69

  

Då det är tillåtet att åberopa nya omständigheter och bevis i förvaltningsrätt och 

kammarrätt under förutsättning att de stöder grunden i talan, uppkommer frågan 

hur överprövningsinstansen ska hantera det nya med beaktande av instansord-

ningsprincipen. Som nämns ovan anser Welamson att undanröjande och återförvi-

sande av ett mål på annan grund än rättegångsfel, ska ske med stor restriktivitet i 

den allmänna processen. Detta motiveras av att undanröjande på annan grund än 

rättegångsfel inte är lagstadgat samtidigt som det finns begränsningar för möjlig-

heten att undanröja vid ett rättegångsfel.
70

 Frågan är om detta gäller även i förvalt-

ningsprocessen. Enligt min mening finns skäl emot en sådan tillämpning. Till att 

börja med bör avsaknaden av lagstöd inte kunna få någon större betydelse i för-

valtningsprocessen då den uteblivna lagstiftningen av processuella frågor var ett 

medvetet val av lagstiftaren för att FPL skulle kunna anpassas till olika måltyper 

och för att den enskilde skulle kunna föra sin egen talan.
71

 Detta borde således inte 

kunna tolkas på så sätt att det uteblivna lagstödet var ett uttryck för att t.ex. be-

gränsa möjligheten att återförvisa. Utöver detta är möjligheten att åberopa nya 

omständigheter i den allmänna processen betydligt mer begränsad än i förvalt-

ningsprocessen. När förvaltningsprocessen i större utsträckning tillåter att klagan-

den anför nya omständigheter, måste också möjligheten till undanröjande och åter-

förvisande kunna tillämpas mer vidsträckt. Annars är risken stor att instansord-

ningsprincipen urholkas.  

Praxis visar att domstolarna återförvisar målet vid nytillkomna omständigheter.
72

 

Exempelvis uttalade Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2000 ref. 50 att det i den 

allmänna processen är möjligt att undanröja underinstansens avgörande och åter-

förvisa ett mål även när ett rättegångsfel inte har begåtts och att det saknas anled-

ning att tillämpa en annan ståndpunkt i förvaltningsprocessen. Åtgärden att åter-
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förvisa på annan grund än rättegångsfel kan dessutom motiveras av intresset att 

upprätthålla instansordningsprincipen. I förarbetena till FPL anförde besvärssak-

kunniga att återförvisning kan bli aktuellt när nya omständigheter framkommit.
73

  

Det är dock inte alltid som en domstol undanröjer och återförvisar ett mål när nå-

got nytt framkommit, vilket ett mål från kammarrätten kan få illustrera. Målet rör-

de personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade [LSS] och socialnämnden ingav nya bevis för att visa på att klagan-

de inte tillhörde den personkrets som anges i 1 § 3 p. LSS, något som nämnden i 

tidigare instanser hade godkänt. Kammarrätten ansåg inte att dessa nya omstän-

digheter och bevis skulle föranleda återförvisning med hänsyn till instansord-

ningsprincipen. Kammarrätten noterade vidare att den enskilde fått tillfälle att yttra 

sig över det nya och att kammarrätten hållit en muntlig förhandling. Den enskilde 

hade också åberopat bevisning angående rekvisitet i 1 § 3 p. LSS och även argu-

menterat utförligt i dessa delar.
74

 I och med rättsfallet är det viktigt att försöka 

klarlägga vilka nya omständigheter som föranleder en återförvisning. I förarbetena 

till FPL anförde besvärssakkunniga att det i vissa fall kunde vara onödigt formalis-

tiskt och opraktiskt att strikt tillämpa instansordningsprincipen. Återförvisning var 

inte nödvändigt när överinstansen kunde pröva de nya omständigheter utan olä-

genhet, när beslutsmyndigheten inte motsatte sig detta och när de nya omständig-

heterna inte krävde några omfattande utrednings- eller bedömningssvårigheter.
75

 

I ett mål från kammarrätten fann domstolen att målet skulle återförvisas på grund 

av materialets omfattning.
76

 Detta borde dock inte, enligt von Essen, kunna föran-

leda en återförvisning, utan det som har betydelse för om ett mål ska återförvisas 

är istället materialets karaktär och komplexitet.
77

 Ett mål ska återförvisas till lägre 

instans om de nya omständigheterna är av mer komplicerad natur. Därmed kan 

inte återförvisning ske generellt så fort nya omständigheter eller bevis framkom-
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mit, domstolen måste istället göra en individuell bedömning i varje fall.
78

 Stöd för 

von Essens uppfattning finns enligt min mening i mål nr 3814-09 som diskuteras 

ovan. I målet fann kammarrätten att de nya omständigheterna och bevisen, med 

hänsyn till instansordningsprincipen, inte skulle föranleda en återförvisning. Detta 

skulle kunna tala för att det är omständigheterna i sig, d.v.s. deras karaktär, som 

föranledde att målet kunde prövas direkt. Den enskilde hade haft möjlighet att be-

möta det nya och därmed kan sägas att domstolen fann att utredningen i målet var 

tillräcklig även avseende det nytillkomna. Detta korresponderar då med RÅ 2004 

not. 149 där Högsta förvaltningsdomstolen anförde att nya omständigheter, bero-

ende på utredningen i målet, kan vara en anledning för överprövningsinstansen att 

återförvisa ett mål.
79

 Detta bör rimligen tala för att det inte är materialets omfatt-

ning som ska föranleda en återförvisning, utan omständigheterna i sig i förhållande 

till utredningen i målet. En inlaga på 10 sidor kan innehålla mer komplexa om-

ständigheter och bevis än en inlaga på 50 sidor. Utöver detta anförde besvärssak-

kunniga att det var tillåtet att pröva det nya direkt om det inte krävdes några om-

fattande bedömningssvårigheter. Även detta torde tala för att det är materialets 

komplexitet som avgör om målet ska återförvisas och inte materialets omfattning. 

På migrationsområdet verkar emellertid återförvisning inte ske trots att de nya 

omständigheterna är av mer komplex natur.
80

 I MIG 2007:31 hade migrationsdom-

stolen avvisat de nya omständigheterna eftersom den ansåg att detta var en otillå-

ten taleändring. MÖD fann dock att så inte var fallet och att omständigheterna 

skulle ha prövats. Nästa fråga var att pröva om migrationsdomstolen skulle ha 

prövat omständigheterna direkt eller om domstolen skulle ha återförvisat målet. 

MÖD fann att migrationsdomstolen själv skulle ha hanterat frågan och således ha 

prövat det nya direkt då grundtanken med reformen på migrationsområdet var att 

förfarandet skulle bli snabbare.  

Även i mål om offentlig upphandling kan man förmodligen presumera att återför-

visning inte måste ske trots att nya omständigheter har åberopats som kan vara 
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komplexa. I HFD 2013 ref. 5 anförde Högsta förvaltningsdomstolen att sökande 

har ett särskilt ansvar för att ange de omständigheter som talan grundas på i mål 

om offentlig upphandling. Det är därför i regel tillräckligt att, i mål av detta slag, 

låta det nya ingå i bedömningen.
81

  

Det verkar därmed i princip omöjligt att dra några mer generella slutsatser om vil-

ka nya omständigheter som ska föranleda återförvisning än att det är omständighe-

ternas eller bevisens karaktär i det enskilda fallet som är avgörande.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det är tillåtet att åberopa nya omständigheter och 

bevis i förvaltningsrätt och kammarrätt så länge saken i målet inte ändras. Om sa-

ken ändras ska det nya däremot avvisas. Om saken inte ändras ska målet antingen 

prövas, med beaktande av det nya, eller återförvisas med hänsyn till instansord-

ningsprincipen. Är omständigheterna av mer komplex natur ska en återförvisning 

ske. Detta avgörs troligen med hänsyn till om det är invecklade bedömningssvå-

righeter eller på grund av att ytterligare utredning krävs. I vissa måltyper sker dock 

inte återförvisning trots att omständigheterna borde föranleda det. De måltyper där 

en direkt prövning kan företas är i migrationsmål och i mål om offentlig upphand-

ling. Fler måltyper kan visserligen tillkomma där återförvisning inte anses nöd-

vändigt, vilket praxis får utvisa. 

3.2.2.3 Återförvisning vid felaktigt avvisad talan  

Om en domstol t.ex. finner att klaganden saknar talerätt eller att ett beslut inte är 

överklagbart ska domstolen avvisa talan. Om klaganden överklagar avvisningsbe-

slutet och överinstansen finner att målet skulle ha prövats i sak, uppkommer frågan 

om överprövningsinstansen ska pröva målet direkt eller om den ska återförvisa det. 

Besvärssakkunniga anförde angående detta att det med hänsyn till processekono-

miska skäl borde finnas visst utrymme för en prövning direkt hos överinstansen 

när underinstansen helt eller delvis underlåtit att göra en sakprövning.
82

 I reforme-

ringen med instansordningen anförde dock regeringen att tyngdpunkten i rättskip-
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ningen ska ligga i första instans.
83

 I och med denna reformering förefaller det som 

att ett mål alltid måste återförvisas när en sakprövning inte företagits av underin-

stansen. Detta stämmer även väl överens med det faktum att överinstansen ska 

överpröva underinstansens beslut. 

Även praxis talar för att målet återförvisas till underinstansen när denne felaktigt 

avvisat en talan. I HFD 2011 ref. 76 återförvisade Högsta förvaltningsdomstolen 

ett mål till länsrätten när både länsrätten och kammarrätten felaktigt avvisat kla-

gandens talan. Doktrin tycks likaså den vara av uppfattningen att en sakprövning 

inte kan ske när underinstansen avvisat en talan på formella grunder.
84

 

Sammanfattningsvis talar instansordningsprincipen och reformen för att tyngd-

punkten ska ligga i första instans för att återförvisning ska ske när en underinstans 

felaktigt avvisat en talan. Undantaget om att processekonomiska skäl kan föranle-

da att överprövningsinstansen företar en sakprövning direkt, torde stämma mindre 

bra överens med den efterkommande reformen. Dessutom skulle möjligheten att få 

målet överprövat i sak minska om överprövningsinstansen tog upp målet direkt. 

Reglerna om prövningstillstånd kan nämligen förhindra en överprövning. 

3.2.2.4 Återförvisning vid prövning av alternativa omständigheter 

Ibland händer det att en underinstans inte haft skäl att pröva alla alternativa om-

ständigheter i ett mål, t.ex. för att den bifallit talan på en annan grund. Frågan som 

ska behandlas i detta avsnitt är om överprövningsinstansen i denna situation kan 

pröva de alternativa omständigheterna i målet eller om det måste återförvisas med 

stöd av instansordningsprincipen.
85

  

Som ovan nämnts lämnade besvärssakkunniga visst utrymme för att en sakpröv-

ning skulle kunna ske direkt hos överprövningsinstansen på grund av processeko-

nomiska skäl.
86

 Detta motiverar således en direkt prövning av de alternativa om-

ständigheterna. Annars kan en förvaltningsdomstol komma att tvingas bedöma alla 
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omständigheter i målet - även de som framstår som irrelevanta.
87

 Dessutom upp-

står en fördröjning av ett slutligt avgörande när en återförvisning sker.
88

 Strävan 

efter att göra förvaltningsprocessen snabb och effektiv talar därmed mot att en 

återförvisning sker när omständigheterna förekommit i underinstansen.
89

 

Även praxis talar för att alternativa omständigheter kan prövas direkt av överpröv-

ningsinstansen. Rättsfallet FÖD 1983:28 handlade om rätt till sjukpenning. Bak-

grunden var att försäkringskassan hade dragit in T:s sjukpenning med stöd av 20 

kap. 3 c) § AFL. Efter överklagande prövade försäkringsrätten huruvida sjukpen-

ningen skulle dras in enligt 3 kap. 7 § AFL. Försäkringsöverdomstolen fann att det 

inte förelegat något hinder, varken principiellt eller av lämplighetsskäl med hänsyn 

till utredningen i målet, för försäkringsrätten att åberopa en annan avslagsgrund än 

den som försäkringskassan åberopat.
90

 

Trots att en direkt prövning bidrar till en snabbare och effektivare process överens-

stämmer inte tillvägagångssättet fullt ut med instansordningsprincipen. Ett sätt att 

se på saken är dock, enligt von Essen, att en överprövningsinstans kan pröva alla 

omständigheter som förekommit i målet, även de som underinstansen inte lagt till 

grund för sin bedömning. Om tillräcklig utredning finns om de alternativa omstän-

digheterna och om parterna fått möjlighet att yttra sig om dem torde hänsynen till 

rättssäkerheten vara tillgodosedd.
91

 Detta resonemang är enligt min mening rim-

ligt. Det avgörande måste emellertid vara att även underinstansen haft tillräcklig 

utredning för att kunna pröva de alternativa omständigheterna. I den mån över-

prövningsinstansen finner att det saknas tillräcklig utredning bör rimligen återför-

visningen ske på grund av just att utredning saknas, inte för att en prövning inte 

förtagits av de alternativa omständigheterna i underinstansen. von Essen anför att 

man samtidigt kan ifrågasätta varför det fallet att parten från början åberopar om-

ständigheter och det fallet att parten i överinstansen åberopar nya omständigheter 
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kan komma att hanteras annorlunda.
92

 Enligt min mening torde det i båda fallen 

krävas att tillräcklig utredning finns om omständigheterna för att överprövningsin-

stansen ska kunna pröva dessa direkt. Skillnaden torde istället ligga däri att det 

angående de nya omständigheterna inte heller får förekomma några bedömnings-

svårigheter. Med detta synsätt skulle emellertid bedömningssvårigheter inte behö-

va innebära att målet återförvisas vid en prövning av alternativa omständigheter. 

Det finns även ett rättsfall från kammarrätten som påvisar att förvaltningsdomsto-

larna inte alltid anser sig kunna pröva alternativa omständigheter. Målet handlade 

om överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Klaganden 

hade som grund åberopat dels att de uppgifter och kompletteringar som kommu-

nen inhämtat efter anbudstidens utgång inte kunde utgöra vare sig kompletteringar 

eller förtydliganden, dels att poängsättningen vid anbudsvärderingen varit god-

tycklig. Länsrätten prövade endast den första grunden. Vid prövningen i kammar-

rätten fann domstolen sig förhindrad att pröva frågan om poängsättningen med 

hänsyn till instansordningsprincipen.
93

 Rättsfallet kan således tala för att alternati-

va grunder inte kan prövas av högre rätt om inte underinstansen har prövat dem. 

Det bör dock framhållas att målet gällde offentlig upphandling och att denna mål-

typ i praxis bedöms annorlunda än andra förvaltningsmål i vissa avseenden.
94

  

Rättsläget är således oklart. Möjligen ska man ändå, med hänsyn till processeko-

nomiska skäl och för att förhindra att domstolarna tvingas till att bedöma allt i må-

let, uppfatta rättsläget på så vis att domstolen inte ska återförvisa målet när det 

kommer till att bedöma alternativa omständigheter som inte uttryckligen har prö-

vats av underinstansen, men som det finns tillräcklig utredning om. Frågan blir då 

emellertid om domstolen självmant kan välja att pröva omständigheterna direkt, 

även om det finns vissa bedömningssvårigheter. Detta torde rimligtvis vara fallet 

då domstolen kan döma på allt som förekommit i målet.  
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3.2.2.5 Återförvisning vid prövning av kumulativa rekvisit 

En annan situation som kan uppkomma är att en underinstans inte prövat alla ku-

mulativa rekvisit. Innebörden av kumulativa rekvisit är att rekvisiten ska prövas i 

en viss ordning. Besvärssakkunniga anförde angående detta att återförvisning bör 

ske när beslutsmyndigheten t.ex. inte funnit att ett bidrag ska utgå och därför inte 

prövat frågan om bidragets storlek, men överprövningsinstansen finner att bidrag 

ska utgå. I dessa fall borde beslutsmyndigheten få tillfälle att utreda och ta ställ-

ning till de frågor den inte prövat.
95

 

När en underinstans således avslagit ett överklagande på den grunden att det första 

rekvisitet inte är uppfyllt torde överprövningsinstansen, om den finner att rekvisi-

tet är uppfyllt, inte kunna pröva om nästa rekvisit också är uppfyllt, utan måste då 

återförvisa målet. Ett exempel kan vara utelämnaden av allmän handling. Finner 

den första instansen att handlingen inte är allmän och därför inte kan lämnas ut, 

ska överprövningsinstansen återförvisa målet om den finner att handlingen är all-

män, då en sekretessprövning måste företas som lämpligen prövas av första in-

stans. En sådan ordning stämmer överens med instansordningsprincipen.
96

 

I ett nytt rättsfall, HFD 2013 ref. 2, fann Högsta förvaltningsdomstolen emellertid 

att förutsättningarna för arbetsskadelivränta inte måste prövas i en viss ordning. 

Bakgrunden i målet var att kammarrätten hade återförvisat målet till förvaltnings-

rätten, med motiveringen att förvaltningsrätten hade prövat om förutsättningarna i 

4 kap. 1 § lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring [LAF] var uppfyllda, innan 

domstolen prövat om de anmälda sjukdomsbesvären kunde godkännas som arbets-

skada. Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att det inte fanns något behov av 

att pröva om en arbetsskada förelåg, när domstolen funnit att arbetsförmågan inte 

var nedsatt på så sätt som anges i 4 kap. 1 § LAF, eftersom ersättning då inte skul-

le utgå även om arbetsförmågans nedsättning haft sin grund i en arbetsskada. 

Frågan är vad detta rättsfall har för betydelse. Om rekvisiten inte måste prövas i en 

viss ordning, är det inte fråga om kumulativa rekvisit. Ett beslut om återförvisning 
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torde då inte heller kunna bli aktuellt i socialförsäkringsmål av detta slag med 

grunden att underinstansen inte tagit ställning till ett visst rekvisit. I andra typer av 

förvaltningsmål borde dock avsaknaden av en prövning av kumulativa rekvisit 

fortfarande vara grund för återförvisning, t.ex. i mål om utelämnande av allmän 

handling. Anledningen till detta bör rimligen vara att sekretessprövningen skiljer 

sig helt från prövningen om en handling är allmän eller inte. När domstolen prövar 

om en handling är allmän görs prövningen utifrån rekvisiten i 2 kap. tryckfrihets-

förordningen (1949:105). Först när domstolen kommit fram till att handlingen är 

allmän finns det skäl att pröva om den kan lämnas ut eller inte. Domstolen ska då 

göra en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I de fall 

domstolen underlåter att återförvisa målet när en sekretessprövning inte har företa-

gits i underrätten, kommer besvärsinstansen inte kunna överpröva underinstansens 

avgörande i denna del, utan istället vara den första instans att bedöma frågan. Ett 

sådant tillvägagångssätt rimmar illa med instansordningen.  

3.2.3 Måste parten åberopa att målet ska återförvisas? 

I den allmänna processen krävs det inte att en part åberopar att ett rättegångsfel har 

begåtts, utan alla rättegångsfel ska beaktas ex officio av hovrätten. Parterna i pro-

cessen ska dock få möjlighet att uttala sig i frågan innan domstolen beslutar om 

återförvisning. Med beaktande av parternas intresse kan domstolen undvika att 

återförvisa ett mål även när de formella förutsättningarna för undanröjande är upp-

fyllda. Om rättegångsfelet består i att domstolen inte varit domför ska dock hovrät-

ten undanröja avgörandet om inte båda parterna önskar att hovrätten underlåter 

det. Parternas uppfattning har även betydelse när det kommer till att avgöra om 

felet utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten. Vid allvarligare rätte-

gångsfel bör dock undanröjande ske oavsett parternas uppfattning samtidigt som 

undanröjande inte ska ske vid bagatellartade fel, även om parterna önskar det.
97

  

Med RB som vägledning bör även en förvaltningsdomstol som huvudregel ex offi-

cio beakta rättegångsfel.
98

 Utöver en analogi med RB kan skäl för att domstolen ex 

officio ska beakta ett rättegångsfel hittas i förarbetena till FPL. I motiven till FPL 
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framförde departementschefen att lagen så långt som det går ska underlätta för den 

enskilde att själv föra sin talan.
99

 Dessutom har domstolen enligt officialprincipen 

det huvudsakliga ansvaret för utredningen i målet.
100

 Det finns därutöver ett starkt 

allmänt intresse att få till stånd materiellt riktiga avgöranden.
101

 Av praxis kan 

man se att förvaltningsdomstolarna ex officio återförvisar mål vid rättegångsfel. I 

RÅ 2000 ref. 50 överprövade en kammarrätt självmant länsrättens åtgärd att sak-

pröva de yrkanden som framställts under processen i länsrätten. Efter att kammar-

rättens överprövning av länsrättens åtgärd överklagats uttalade Högsta förvalt-

ningsdomstolen att en förvaltningsdomstol bör vara oförhindrad att genom olika 

åtgärder se till att processramen och processordningen följs, även utan yrkande av 

en part. Enligt 29 § FPL får domstolen inte gå utöver yrkandena i målet. Bestäm-

melse tar emellertid sikte på parts yrkande i den materiella frågan och begränsar 

inte domstolens skyldighet att självmant beakta de processuella bestämmelser som 

reglerar själva förfarandet. Om domstolen underlåter att återförvisa en fråga som 

inte blivit prövad av underinstansen, innebär ju detta att parten inte får en prövning 

i den instansen. Rättsfallet och FPL:s syfte och utformning medför att det vore 

mindre lämpligt om en part i förvaltningsprocessen var tvungen att åberopa att ett 

rättegångsfel har begåtts för att domstolen ska ha möjlighet att återförvisa målet. 

Utöver detta ställs motsvarande krav inte på parterna i den allmänna processen. 

En domstol får dock inte återförvisa ett mål ex officio vid en jävsituation, vilket 

följer av 41 § FPL. Enligt paragrafen gäller bestämmelserna i 4 kap. RB om jäv 

mot domare i fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt FPL. Av 4 kap. 

14 § RB framgår det att hovrätten inte får ta upp frågan om jäv mot en domare i 

tingsrätt om inte en jävsinvändning görs där av part som är berättigad att göra in-

vändningen, eller om ett beslut om ogillande av jävsinvändning överklagats till 

hovrätten. En förvaltningsdomstol kan därmed inte ex officio pröva om en domare 

i underinstansen varit jävig. Av RÅ 1986 not. 202 framgår det att parten ska fram-

ställa jävsinvändningen första gången han för talan i målet sedan han har fått kän-

nedom om att domaren sitter i rätten, för att inte rätten att framställa en jävsin-
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vändning ska förfalla. Även för att fråga om jäv mot domare i underinstans ska 

kunna tas upp av överinstansen, krävs det att jävsinvändningen framställts på detta 

sätt. I det aktuella fallet hade invändningen gjorts för sent. Om parten först under 

handläggningen i kammarrätten får reda på jävssituationen, kan han följaktligen 

göra en invändning om detta.
102

 

Inte heller när domstolen finner att underinstansen varit fel forum får den själv-

mant återförvisa målet enligt HFD 2013 ref. 41. Bakgrunden i målet var att kam-

marrätten undanröjt en länsrätt dom då den funnit att länsrätten som meddelat do-

men inte varit rätt forum. Handlingarna i målet överlämnades till rätt domstol. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det i förvaltningsprocessen saknas bestäm-

melser motsvarande de i 10 kap. 19 § och 19 kap. 10 § RB, vilka föreskriver att 

högre rätt inte ex officio får ta upp frågan om domstolens behörighet när lägre rätt 

tagit upp målet. Högsta förvaltningsdomstolen anförde: 

”Bestämmelserna bygger på det principiella synsättet att flertalet regler 

om domstols behörighet inte är av sådan vikt att de bör leda till att pro-

cessen i lägre instans görs om för det fall en i och för sig obehörig dom-

stol kommit att döma i saken . . . Detta synsätt har fog för sig även inom 

förvaltningsprocessen”.  

En analog tillämpning av 10 kap. 19 § och 19 kap. 10 § RB torde därmed gälla 

inom hela förvaltningsprocessen. En överprövningsinstans kan således inte själv-

mant undanröja underrättens avgörande och återförvisa ett mål när rättegångsfelet 

består av att underinstansen varit fel forum. Av skälen kan man dock se att detta 

inte gäller när ett mål ska prövas av en särskild domstol. 

Vid andra rättegångsfel än vid jäv och fel forum ska domstolen dock självmant 

återförvisa målet.
103

 

Även i andra fall än när ett rättegångsfel har begåtts torde de ovan nämnda förar-

betsuttalandena motivera att en förvaltningsdomstol ska återförvisa mål ex officio 

med hänsyn till intresset att få till stånd materiellt riktiga resultat. Detta korre-
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sponderar även med upprätthållandet av den enskildes rättssäkerhet, då det finns 

en risk att den enskilde i många fall skulle förlora rätten att få sin talan prövad, i 

den utsträckning han har rätt till, i två instanser genom att förbise kravet på ett 

åberopande. I ett mål från kammarrätten återförvisades ett mål efter att nämnden 

inte hade gjort en detaljerad prövning av vilka delar av en handling som kunde 

respektive inte kunde lämnas ut. Bakgrunden i målet var att en person först fick 

avslag på sin begäran att ta del av ett beslut om strandskyddsdispens och sedan 

fick samma avslagsbeslut på begäran att få ta del av ansökan om strandskyddsdis-

pens. Den enskilde hade yrkat på återförvisning men tog sedan tillbaka detta yr-

kande. Kammarrätten anförde emellertid att detta inte hindrade att kammarrätten 

självmant beslutade om återförvisning.
104

 Det är således inte endast vid rättegångs-

fel som en domstol ex officio återförvisar ett mål. 

Det ovan sagda kan sammanfattas på följande vis. En förvaltningsdomstol ska 

återförvisa ett mål ex officio, oavsett om återförvisningen motiveras av ett rätte-

gångsfel eller av ett annat skäl. Anledningen till detta är att det korresponderar 

med officialprincipen, instansordningsprincipen och med att den enskilde ska kun-

na föra sin talan utan ett ombud. Den enskilde kan dock självklart göra domstolen 

uppmärksammad på att återförvisning bör ske. Om emellertid underinstansen varit 

fel forum kan inte domstolen självmant undanröja avgörandet och återförvisa må-

let. I dessa fall ska 10 kap. 19 § och 19 kap. 10 § RB tillämpas analogt. Inte heller 

vid en jävssituation kan domstolen ex officio återförvisa ett mål, utan någon av 

parterna måste yrka på detta. De olika rättegångsfelen bedöms således på olika 

sätt, vilket motiveras av att motsvarande tillämpningssätt gäller i den allmänna 

processen. Emellertid bidrar detta till att processen blir mindre enhetlig och troli-

gen även till svårigheter för den enskilde att förstå när han måste åberopa ett rätte-

gångsfel. Ett sätt att lösa detta problem på vore att den enskilde alltid skulle vara 

tvungen att åberopa ett rättegångsfel. Detta skulle emellertid leda till att domstolen 

alltid är förhindrad att ex officio återförvisa ett mål, t.ex. efter att kommunika-

tionsprincipen åsidosatts i underinstansen, och torde rimma illa med upprätthållan-

det av den enskildes rättssäkerhet. Ett annat sätt vore att domstolen självmant kun-
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de beakta alla rättegångsfel, vilket skulle korrespondera med att den enskilde ska 

klara sig utan ombud. Denna lösning skulle innebära att processen bli mer enhet-

lig. För att lösningen ska kunna bli verklighet måste dock lagstiftaren ändra på 

bestämmelsen i 41 § FPL och Högsta domstolen ändra sin ståndpunkt i HFD 2013 

ref. 41. 

3.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan en förvaltningsdomstol återförvisa ett mål när ett rätte-

gångsfel begåtts i underinstansen endast när två förutsättningar är uppfyllda, näm-

ligen att felet kan antas ha inverkat på målets utgång och att felet inte kan avhjäl-

pas i högre rätt. Domstolen har här visst handlingsutrymme att underlåta återför-

visning fastän förutsättningarna är uppfyllda. Återförvisning ska också ske när 

domstolen finner att utredningen i målet är bristfällig och denna brist kan antas ha 

inverkat på målets utgång. Om en part åberopar att jäv förelegat i underrätten ska 

domstolen återförvisa målet när den finner att så varit fallet utan att pröva om felet 

kan antas ha inverkat på målets utgång eller om det kan avhjälpas utan olägenhet. 

Domstolen ska självmant beslut om återförvisning utom i de situationerna när rät-

tegångsfelet består i att jäv förelegat i underrätten eller när underrätten varit fel 

forum.  

Återförvisning kan även tillämpas för att upprätthålla instansordningsprincipen. 

Om det framkommer nya omständigheter eller bevis, som stöder grunden i talan, 

ska målet återförvisas om dessa omständigheter är av komplicerad natur. Med hän-

syn till att tyngdpunkten i processen ska ligga i första instans, ska ett mål återför-

visas om en instans felaktigt har avvisat en talan. Om underrätten inte prövat alla 

kumulativa rekvisit torde överprövningsinstansen vara förhindrad att pröva de rek-

visit som underinstansen inte prövat. Domstolen måste då återförvisa målet om 

den finner att dessa ska prövas. Även när återförvisning motiveras av instansord-

ningsprincipen ska domstolen ex officio beslut om återförvisning. 
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3.3 Till vilken instans ska domstolen återförvisa målet? 

När en förvaltningsdomstol finner att ett mål ska återförvisas uppkommer frågan 

till vilken instans målet ska hänskjutas. Samhällsekonomiska skäl motiverar att 

målet inte ska tas om från första instans, medan instansordningsprincipen utgör 

skäl för att målet ska återförvisas till beslutsmyndigheten.  

Av praxis kan följande fastställas. Vid rättegångsfel återförvisar överprövningsin-

stansen målet till den instans där rättegångsfelet begåtts.
105

 Vid felaktigt avvisad 

talan återförvisas målet till den instans som felaktigt avvisade talan.
106

 Om fler 

instanser begått ett fel torde det vara rimligt att målet återförvisas till den första 

instansen där felet begicks, såsom skedde i det sistnämnda målet. I dessa fall sak-

nas det, enligt min mening, anledning att målet ska tas om från t.ex. beslutsmyn-

digheten. Detta kan inte anses behövligt och därför strida mot målet om en snabb 

och effektiv process. Utöver detta torde kostnaderna öka om hela målet måste tas 

om. 

När återförvisning skett på grund av utredningsskäl bör rimligen målet, med hän-

syn till instansordningen, återförvisas till beslutsmyndigheten. Högsta förvalt-

ningsdomstolen intog dock en annan uppfattning i RÅ 2001 not. 76. I rättsfallet 

gjorde sökanden i ett resningsärende gällande att Högsta förvaltningsdomstolen 

borde ha återförvisat målet till ansvarsnämnden istället för till kammarrätten för att 

säkerställa en möjlighet till överprövning. Högsta förvaltningsdomstolen fann att 

det inte finns några regler om till vilken instans ett mål ska återförvisas när kom-

pletterande utredning behöver införskaffas. Ingen kritik kunde därför riktas mot att 

målet återförvisades till kammarrätten när det var just kammarrätten som funnit att 

utredningen varit otillräcklig. Fråga uppkommer då om domstolen kan välja till 

vilken instans den ska återförvisa ett mål. Det som enligt min mening motiverar att 

målet bör återförvisas till beslutsmyndigheten i dessa fall är att om utredningen i 

målet finnes ha varit bristfällig, har den varit det i alla instanser. I jämförelse med 

andra rättegångsfel och felaktigt avvisad talan borde då målet återförvisas till den 
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först ”felande” instansen. Här är det således behövligt med en prövning från första 

instansen.  

Då tyngdpunkten i processen ska ligga i första instans bör rimligen målet återför-

visas till beslutsmyndigheten när återförvisning sker på grund av att nya omstän-

digheter eller bevis framkommit och då ett kumulativt rekvisit ska prövas. Detta 

ligger nämligen bäst i linje med instansordningsprincipen. 
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4. Möjligheten att överklaga ett återförvisningsbeslut 

4.1 Inledning 

I det föregående kapitlet har redogjorts för i vilka situationer ett mål kan återförvi-

sas. Där fastslogs även att domstolen i många fall ex officio ska beslut om återför-

visning. Frågan som ska behandlas i detta avsnitt är vilka möjligheter en part har 

att överklaga detta beslut. Som kommer att framgå i detta kapitel har överklagbar-

heten att göra med underinstansens bundenhet av överrättens ställningstagande i en 

sakfråga. 

I det inledande avsnittet klarläggs vad som måste vara uppfyllt för att ett förvalt-

ningsbeslut ska vara överklagbart (avsnitt 4.2). Efter detta klarläggs i vilka situa-

tioner ett återförvisningsbeslut kan överklagas (avsnitt 4.3). I det avslutande av-

snittet behandlas frågan om prövningstillstånd krävs för att få till stånd en över-

prövning av ett återförvisningsbeslut (avsnitt 4.4). 

4.2 Förvaltningsbesluts överklagbarhet 

För att ett förvaltningsbeslut ska kunna överklagas krävs det att det är ett beslut av 

en myndighet.
107

 Med detta menas ett myndighetsuttalande genom vilket myndig-

heten vill påverka enskildas eller förvaltningsorgans handlande. För att ett beslut 

ska kunna överklagas krävs för det första att beslutet är dokumenterat.
108

 Däremot 

saknar det betydelse hur myndigheten har betecknat dokumentet.
109

 För det andra 

krävs det att beslutet består vid tidpunkten för överprövningsinstansens avgörande, 

samt att det skulle ha fortsatt att bestå om inte överprövningsinstansen ändrar, 

upphäver eller undanröjer beslutet. Faktiska handlingar och en myndighets passivi-

tet kan inte ändras, upphävas eller undanröjas och är därför inte beslut, utan dessa 

kan endast bli föremål för åläggande för den lägre myndigheten. Utöver detta 

krävs för det tredje att beslutet har verkningar för den enskilde.
110

 Den enskilde 
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måste rimligen kunna få ett beslut överprövat när det påverkar hans ekonomiska 

eller personliga situation i positiv eller negativ riktning.
111

 I RÅ 2007 ref. 7 uttala-

de Högsta förvaltningsdomstolen att det enligt praxis inte alltid fordras att ett be-

slut måste ha direkta eller självständiga verkningar för att kunna överklagas. Det 

som är avgörande är istället beslutets faktiska effekter och innebörd för den som 

berörs.  

4.3 Återförvisningsbeslutets överklagbarhet  

Av 34 § 2 st. FPL framgår det att talan får föras mot ett återförvisningsbeslut en-

dast om beslutet innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets utgång. Ett 

återförvisningsbeslut kan således överklagas när beslutet ligger till grund för må-

lets sakliga avgörande.
112

 Vad som menas med detta kommer att klargöras i avsnitt 

4.3.1. Förr verkar dock den uppfattningen ha förelegat, att alla beslut där en myn-

dighet skilde sig från ett mål var överklagbara.
113

 Exempelvis uttalade Westerberg 

att återförvisningsbeslut i princip kan överklagas, trots att detta inte är nödvändigt 

ur rättssäkerhetssynpunkt.
114

 

Att rättsläget, innan FPL tillkom, var osäkert avseende återförvisningsbeslutens 

överklagbarhet fastslog Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1972 ref. 12. Bak-

grunden i målet var att hälsovårdsnämnden hade beslutat att buller från en väg 

innebar en sanitär olägenhet och att de i målet aktuella lägenheterna inte fick upp-

låtas till bostadsändamål så länge som problemet inte åtgärdadades. Efter att beslu-

tet överklagats, återförvisade länsstyrelsen målet till hälsovårdsnämnden för in-

hämtning av ytterligare utredning. Återförvisningsbeslutet överklagades och Högs-

ta förvaltningsdomstolen anförde att eftersom länsstyrelsen inte tagit ställning till 

frågan om bullret innebar en sanitär olägenhet, torde beslutet inte vara överklag-

bart enligt tidigare praxis. Med beaktande av särskilda förhållanden i målet, bl.a. 

att länsstyrelsen inte motsatte sig ett bifall till överklagandet, var det emellertid 

förenligt med rättspraxis att betrakta beslutet som överklagbart. 
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I rättsfallet RÅ 1974 ref. 15 ansågs dock inte kammarrättens återförvisningsbeslut 

vara överklagbart. Bakgrunden var att en person blivit ålagd att ta bort eller ändra 

de stängselanordningar som personen hade satt upp. Beslutet överklagades men 

kammarrätten fann att länsstyrelsen haft fog får sitt åläggande eftersom djur kunde 

komma att lida skada på grund av stängslet. Dock hade åläggandet inte utformats 

så att det tydligt framgick vad som skulle fullgöras för att den enskilde inte skulle 

drabbas av vitet. Beslutet undanröjdes och målet återförvisades till länsstyrelsen. 

Den enskilde överklagade, men Högsta förvaltningsdomstolen fann att återförvis-

ningsbeslutet inte var överklagbart enligt 34 § 2 st. FPL. Det kan dock ifrågasättas 

om inte återförvisningsbeslutet inverkade på målets utgång i och med kammarrät-

tens ställningstagande i frågan.
115

  

Rättsläget blev dock lite klarare genom rättsfall RÅ 1981 1:76. Bakgrunden var att 

en man yrkade avdrag för värdeminskning av skog avseende två fastigheter med 

tillämpning av de regler som gäller när fastighet har förvärvats genom köp. Detta 

godtogs av kommunerna. Taxeringsintendenterna överklagade detta och eftersom 

fastigheterna låg i olika län kom två olika länsskatterätter att överpröva besluten. 

Länsskatterätterna gjorde sedan två skilda bedömningar om förvärvets karaktär. 

Kammarrätten fann vid sin prövning att det rörde sig om blandade fång och åter-

förvisade målen för ny handläggning. Den enskilde överklagade domarna. En av 

Högsta förvaltningsdomstolens avdelningar fann att domarna kunde överklagas 

enligt 34 § FPL, men att detta synsätt kunde avvika från Högsta förvaltningsdom-

stolens tidigare ståndpunkt i besvärsrättsfrågan som domstolen intagit i RÅ 1974 

ref. 12. Målen upptogs därför i plenum. Högsta förvaltningsdomstolen fann däref-

ter att kammarrättens domar innefattade ett avgörande av en fråga som inverkade 

på målets utgång. Enligt 34 § 2 st. FPL kunde talan därför föras mot domarna. 

Nedan ska redogöras för när ett återförvisningsbeslut inverkar på målets utgång 

och varför dessa återförvisningsbeslut är överklagbara.  
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4.3.1 Återförvisningsbeslutets inverkan på målets utgång 

För att åskådliggöra när ett återförvisningsbeslut inverkar på målets utgång kan 

följande praxis beaktas. I rättsfallet RÅ 1996 ref. 36 återförvisade länsrätten ett 

mål till försäkringskassan för nödvändig utredning och meddelande av ett nytt 

beslut när domstolen funnit att klaganden var berättigad till änkepension. Högsta 

förvaltningsdomstolen fann att länsrättens dom kunde överklagas, eftersom läns-

rätten uppenbart avsett att försäkringskassan skulle meddela ett beslut med ut-

gångspunkt i länsrättens ställningstagande, d.v.s. att kvinnan i målet var berättigad 

till änkepension.  

I rättsfallet RÅ 2002 ref. 61 var bakgrunden att försäkringskassan hade avvisat en 

ansökan om arbetsskadelivränta med motiveringen att saken redan prövats. Efter 

att avvisningsbeslutet överklagats fann kammarrätten i sin tur att det aktuella av-

slagsbeslutet inte vunnit negativ rättskraft varefter målet visades åter till kassan. 

Högsta förvaltningsdomstolen kom sedan att pröva om återförvisningsbeslutet var 

överklagbart och fann att frågan i varje instans avsett om talan skulle avvisas eller 

inte. Därmed var återförvisningsbeslutet överklagbart enligt 34 § 2 st. FPL då det 

inneburit ett klart ställningstagande i denna fråga.  

Så långt kan man således fastslå att ett återförvisningsbeslut är överklagbart om 

beslutet i något avseende innebär ett ställningstagande i en fråga som målet inne-

håller. Det kan t.ex. vara att överprövningsinstansen anvisar om vilka aspekter 

underinstansen ska ta hänsyn till eller intar en ståndpunkt i en viktig fråga.
116

 

Doktrin idag talar för att ett återförvisningsbeslut som motivers av att utredningen 

ska kompletteras inte kan överklagas.
117

 Detta ansåg även besvärssakkunniga i sitt 

slutbetänkande och anförde uttryckligen att återförvisningsbeslut som motiveras 

endast av utredningsskäl rimligen inte bör kunna överklagas.
118

 

I rättsfallet som nämnts ovan, RÅ 1996 ref. 36, var återförvisningsbeslutet dock 

överklagabart trots att återförvisningen motiverades med att ytterligare utredning 

                                                 
116

 Bejstam i FT 2004 s. 89, på s. 101. 
117

 Ragnemalm, Överklagbarhet, s. 298 och Bejstam i FT 2004 s. 89, på s. 93. 
118

 SOU 1964:27, s. 514. 



48 

 

var nödvändig.
119

 Därmed torde det vara innebörden av återförvisningsbeslutet 

som avgör överklagbarheten. När domstolen tagit ett ställningstagande i sakfrågan 

i domskälen torde detta innefatta ett avgörande av en fråga som inverkar på målets 

utgång, även om återförvisningsbeslutet motiveras av att ytterligare utredning är 

nödvändig. Belslutet är då också överklagbart enligt 34 § FPL. 

I RÅ 2003 not. 131 verkar emellertid inte Högsta förvaltningsdomstolen ha gjort 

någon prövning av om återförvisningsbeslutet var överklagbart eller inte. Målet 

handlade om tillstånd att sända lokalradio enligt radio- och tv- lagen (1996:844). 

RTV beslutade att tilldela Davinci tillstånd för sändningsområdet Södertälje vilket 

överklagades av andra bolag. Vid prövningen i kammarrätten fann rätten att RTV 

inte borde ha tilldelat Davinci det sökte tillståndet på det befintliga materialet. Må-

let återförvisades därför med hänsyn till att utredningen behövde kompletteras. 

Återförvisningsbeslutet överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen fann att 

en ny handläggning av ärendet hos RTV kunde ifrågasättas. Underlaget som fanns 

innehöll visserligen oklarheter, men vid en samlad bedömning var det ändå till-

räckligt att en sakprövning skedde direkt hos kammarrätten. Beslutet upphävdes 

därför och målet visades åter till kammarrätten. Bejstam som ingående har analy-

serat fallet anförde att det är svårt att frigöra sig från misstanken att Högsta för-

valtningsdomstolen förbisett frågan om återförvisningsbeslutets överklagbarhet.
120

 

Jag instämmer i denna misstanke och vill framhålla att alla återförvisningsbesluts 

överklagbarhet bör prövas enligt lagens rekvisit, dels då detta är en primärkälla 

och dels för att processen ska vara förutsebar och rättssäker.  

Sammanfattningsvis är ett återförvisningsbeslut överklagbart om det i något avse-

ende innebär ett ställningstagande i sakfrågan i målet. Här torde innebörden av 

återförvisningsbeslutet vara av avgörande betydelse. Med detta sagt torde rättsfal-

let ovan, RÅ 1974 ref. 15, kunna ifrågasättas. Innebörden av återförvisningsbeslu-

tet var att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut, vilket ju är ett ställningstagande i 

sakfrågan. Även om återförvisningen motiveras av att ytterligare utredning erford-
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ras kan beslutet överklagas om instansen på något sätt framfört sin ståndpunkt i 

saken. Ett återförvisningsbeslut som är "rent" på det sätt att det endast motiverats 

av att ytterligare utredning ska inhämtas, utan att överprövningsinstansen uttalar 

sin mening i sakfrågan, kan dock inte överklagas varför utgången i RÅ 2003 not. 

131 kan ifrågasättas.  

Av det som nu framförts visar det sig att vissa återförvisningsbeslut är överklagba-

ra, men inte andra. Varför det är på så vis ska klargöras i nästa avsnitt. Som kom-

mer att framgå har överklagbarheten med den enskildes rättssäkerhet att göra. 

4.3.2 Underinstansens bundenhet av den högre instansens ställningstagande  

Som delvis framgått i avsnittet ovan är underinstansen vanligtvis bunden av det 

ställningstagande som överprövningsinstansen uttalar. I varje fall är underinstan-

sen bunden av återförvisningsbeslutet på så vis att den inte får meddela ett nytt 

avslag på samma grund som inte godkänts av överprövningsinstansen.
121

 Av 11 

kap. 3 § regeringsformen (1974:152) framgår det att ingen myndighet, inte heller 

riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en 

domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet 

får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. 

Det är av grundläggande vikt för rättssäkerheten att domstolarna är självständi-

ga.
122

 Bestämmelsen hindrar dock inte att en överinstans undanröjer en underrätts 

avgörande samt återförvisar målet. Underrättens skyldighet att hörsamma överin-

stansens beslut härleder inte från någon överinstans tillkommande direktivrätt, 

utan följer av att underrätten tagits ifrån den fortsatta handläggningen av ärendet i 

och med prövningen i överinstansen.
123

  

Den enskilde kommer således att träffas av den effekt som underinstansens nya 

beslut innebär, som dirigerats av återförvisningsbeslutets styrande innehåll.
124

 Den 
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enda reella möjligheten för en part att få ställningstagandet i återförvisningsbeslu-

tet överprövat, är att föra en talan mot just återförvisningsbeslutet.
125

 

När återförvisningsbeslutet endast innebär att ytterligare utredning ska inhämtas, 

är behovet av att kunna överklaga beslutet mindre.
126

 I dessa fall är således under-

rätten inte bunden av någon ståndpunkt i sakfrågan, utan torde kunna fatta ett 

självständigt beslut, efter att ha inhämtat mer utredning. 

Att det torde vara på så vis att underinstansen är bunden av överrättens ställnings-

tagande framgår av JO:s ämbetsberättelse. Där anförde JO (Ragnemalm) kritik 

mot länsstyrelsen när denne inte godtagit besvärsinstansens beslutsmotivering. 

Bakgrunden var att länsstyrelsen hade avslagit en ansökan om tillstånd att bedriva 

hem för vård eller boende eftersom sökande inte var lämpad att bedriva verksam-

heten. Efter att beslutet överklagats undanröjde kammarrätten beslutet och återför-

visade målet till länsstyrelsen. I sin prövning fann kammarrätten att klagande var 

väl lämpad att bedriva verksamheten. Länsstyrelsen tog ånyo upp ärendet och be-

gärde viss komplettering av beslutsunderlaget. Länsstyrelsen anförde till JO att 

länsstyrelsen skulle komma att beakta kammarrättens dom vid sitt beslutsfattande, 

men att domen innebar att tillståndsfrågan skulle omprövas. Det vore en onödig 

tidsåtgång om länsstyrelsen endast skulle expediera domen, eftersom domen då 

likaväl kunde ha expedierats direkt av kammarrätten. JO fann dock att huvudre-

geln måste vara att domskälen ska godtas av beslutsmyndigheten, vilket bl.a. 

framgår indirekt av lydelsen i 34 § FPL och även motiveras av instansordningens 

natur. Även om underrätten inte är formellt bunden bör den därför rätta sig efter 

återförvisningsbeslutet. I undantagsfall kan emellertid särskilda skäl föranleda att 

denna huvudregel inte ska följas. Om nya omständigheter eller nya utredning 

framkommer som skulle ha inneburit ett annat ställningstagande av överprövnings-

instansen, om de hade varit kända vid prövningen där, kan underrätten vara berät-

tigad att frångå överrättens bedömning. Detta gäller även då överrätten gjort en 

uppenbar felbedömning, som påminner om en resningsgrund. I det aktuella fallet 
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hade inget nytt framkommit i målet och länsstyrelsen borde ha iakttagit kammar-

rättens dom.
127

 

Att underinstansen bundenhet inte är absolut framgår av RÅ 1979 1:95. Bakgrun-

den var att länsskatterätten ansåg att en person inte hade varit tvungen att avlämna 

allmän självdeklaration ett visst år. Efter att den enskilde överklagat detta upphäv-

de kammarrätten länsskatterättens beslut och återförvisade målet, när den funnit att 

den enskilde varit tvungen att avlämna allmän självdeklaration. I sin nya prövning 

kom länsskatterätten på nytt fram till att den enskilde inte varit tvungen att avläm-

na allmän självdeklaration. Kammarrätten gjorde inte ändring i beslutet. Frågan i 

Högsta förvaltningsdomstolen kom således att behandla huruvida en underinstans 

är bunden av överrättens ställningstagande i återförvisningsbeslutet. Domstolen 

uttalade att då överrätten, till skillnad mot underrätten, finner att ett rättegångshin-

der inte förelegat och därmed undanröjer underrättens avvisningsbeslut har över-

rätten i sin helhet avgjort den fråga som varit uppe till prövning. Underrätten är då 

bunden av detta beslut. Det förhåller sig dock på annat sätt om överrätten är av en 

annan ståndpunkt i sakfrågan, eftersom detta endast framgår av domskälen som 

inte utgör något avgörande i processuell mening. Beslutet innebär således ett di-

rektiv för underinstansen att pröva frågan på nytt, men så länge saken inte avgörs 

genom beslutet tar ställningstagandet inte åt sig rättskraft. Därmed är underrätten 

inte heller formellt bunden härav. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det emel-

lertid ligger i instansordningens natur att underrätten accepterar överrättens be-

dömning. Av processekonomiska skäl kan det dock vara fördelaktigast att under-

rätten på nytt kan pröva den fråga som överrätten redan bedömt på grund av att 

nya omständigheter eller ny utredning framkommit, eller då det är uppenbart ett 

överrätten gjort en felbedömning. 

Den konsekvens som följer av att underinstansen inte är bunden av överrättens 

ställningstagande är att möjligheten att överklaga återförvisningsbeslut då inte 

fyller någon egentlig funktion. De rättssäkerhetsaspekter som motiverar att åter-

förvisningsbeslut ska kunna överklagas förlorar sin relevans om underinstansen 

                                                 
127

 JO 1992/93, s. 238-242. Se även resonemanget i Kammarrättens i Jönköping, mål nr 1317-09.  



52 

 

inte är bunden av överrättens ställningstagande. Dessutom skulle de processeko-

nomsiska skäl, som i rättsfallet anförs som en anledning till att underinstansen inte 

borde var bunden av överättens ståndpunkt, förlora i styrka eftersom den klagande 

kan vara ganska säker på att om underrätten inte följer överrättens direktiv så 

kommer han att få avgörandet ändrat av överrätten.
128

 Det är därmed troligt att han 

återigen överklagar underinstansens avgörande. 

Det bör rimligtvis påpekas att överprövningsinstansen ställningstagande framgår 

av domskälen som ju inte vinner rättskraft, varför underinstansens bundenhet inte 

kan motiveras härav.
129

 

Sammanfattningsvis torde en underinstans vara bunden av överrättens ställnings-

tagande i återförvisningsbeslutet. Att återförvisningsbeslutet vinner rättskraft bor-

de dock inte ha någon betydelse för underrättens bundenhet, eftersom skälen inte 

vinner rättskraft. Bundenheten motiveras däremot av att 34 § FPL indirekt stadgar 

att underrätten är bunden av överrättens ståndpunkt och att de rättssäkerhetsaspek-

ter som har motiverat överklagbarheten annars skulle minska. Utöver detta kan 

processen bli onödigt lång om överrätten på nytt finner skäl att återförvisa målet 

när underinstansen inte beaktat dess ställningstagande första gången. Detta leder 

även till processekonomiska förluster. Enligt RÅ 1979 1:95 verkar denna bunden-

het emellertid inte vara oinskränkt. Skäl som kan motivera att underrätten inte är 

bunden är om det framkommer ny utredning eller nya omständigheter som ställer 

saken i ett nytt läge och hade inneburit ett annat ställningstagande av överrätten 

om de hade varit kända vid tidpunkten för dennes prövning. Nya omständigheter 

kan således vara sådana särskilda skäl som undantagsvis bör leda till att underin-

stansen inte behöver godta överprövningsinstansens beslutsmotivering. I detta av-

seende måste man dock ha i åtanke att förbudet mot reformatio in pejus kan hindra 

att det nya i målet beaktas, vilket ska redogöras för i kapitel 5.  
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När det nu är klarlagt att vissa återförvisningsbeslut kan överklagas uppkommer 

frågan om hur reglerna om prövningstillstånd påverkar möjligheten till att få åter-

förvisningsbeslutet överprövat. Denna fråga ska behandlas i nästa avsnitt. 

4.4 Prövningstillstånd 

Av det ovan redovisade framgår det att ett återförvisningsbeslut är överklagbart 

endast om det innefattar avgörande av en fråga som inverkar på målets utgång. 

Nedan ska redogöras för om prövningstillstånd krävs för att kammarrätt och Högs-

ta förvaltningsdomstolen ska kunna överpröva ett meddelat återförvisningsbeslut. 

Enligt 34 a § FPL krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett 

överklagande av ett beslut som förvaltningsrätten har meddelat i målet för de mål 

där det är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller förvaltningsrättens beslut i en fråga 

som har ett direkt samband med ett sådant mål. Kammarrätten kan meddela pröv-

ningstillstånd om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som för-

valtningsrätten har kommit till (ändringsdispens), om det inte går att bedöma rik-

tigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till (granskningsdispens), 

om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av 

högre rätt (prejudikatdispens), eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva 

överklagandet (extraordinär dispens). 

Om det enligt en specialförfattning krävs prövningstillstånd, gäller kravet alla be-

slut i målet.
130

 Detta torde innebära att kammarrätten måste meddela prövningstill-

stånd för att kunna överpröva återförvisningsbeslutet i de mål där prövningstill-

stånd krävs. Eftersom kammarrätten har möjlighet att meddela ändringsdispens, 

kan domstolen släppa upp målet med syfte att pröva om återförvisningsbeslutet 

ska undanröjas. Här uppkommer inte några direkta processuella problem. 

Andra problem kan emellertid uppkomma i Högsta förvaltningsdomstolen. Av 

35 § 1 st. FPL framgår det att ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål 

som har inletts i kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan 
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prövas av Högsta förvaltningsdomstolen endast om prövningstillstånd har medde-

lats. Av 36 § FPL framgår det att Högsta förvaltningsdomstolen kan meddela 

prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överkla-

gandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen (prejudikatsdispens), eller om det 

finns synnerliga skäl till en sådan prövning (extraordinär dispens). I motiven till 

FPL uttalade departementschefen att det var uteslutet att ändringsdispens skulle 

finnas i Högsta förvaltningsdomstolen. Reglerna om prövningstillstånd skulle for-

muleras på så sätt att funktionsfördelningen mellan mellaninstansen och högsta 

instansen åstadkoms. Högsta förvaltningsdomstolen skulle således självfallet kun-

na meddela prejudikatdispens och endast några få undantag från denna dispens-

grund skulle finnas. Om domen var behäftat med så grova fel att resning skulle 

kunna vara möjligt efter att målet vunnit laga kraft, skulle det vara onödigt om 

Högsta förvaltningsdomstolen inte kunde ändra den direkt. Även i de fallen avgö-

randet kommit till på grund av grovt misstag eller grovt förbiseende skulle instan-

sen kunna meddela prövningstillstånd.
131

  

Samtliga avgöranden som kammarrätten meddelar i eller i samband med ett mål, 

som kommit under kammarrättens prövning genom ett överklagande, ansökan eller 

underställning, omfattas av kravet på prövningstillstånd.
132

 I praktiken innebär 

bestämmelserna således att ett av kammarrätten meddelat återförvisningsbeslut 

endast kan överprövas i de fall då Högsta förvaltningsdomstolen anser att det finns 

ett prejudikatsintresse att pröva återförvisningsbeslutet, eller då meddelandet av 

återförvisningsbeslutet var ett grovt misstag. Eftersom Högsta förvaltningsdomsto-

len inte kan meddela prövningstillstånd endast för att undanröja ett felaktigt beslut 

torde en konsekvens kunna bli att avgörandet drar ut på tiden i onödan, framförallt 

då målet återförvisas till beslutsmyndigheten. Samtidigt måste man dock ha i åtan-

ke att arbetsbelastningen minskar hos högsta instansen genom kravet på pröv-

ningstillstånd.  

                                                 
131

 Prop. 1971:30, Del 1, s. 77 ff. 
132

 Wennergren, 35 § FPL. 



55 

 

5. Processens ram efter återförvisning  

5.1 Inledning 

När en förvaltningsdomstol har beslutat att återförvisa ett mål, uppkommer den 

viktiga frågan hur processens ram ser ut hos underinstansen när målet återkommer 

dit. Om både den enskilde och myndigheten skulle överklaga en dom uppkommer 

inga problem avseende processens ram. Den bestäms då utav parternas yrkanden 

och grunder, vilket även gäller efter att målet har återförvisats. I den situationen att 

den enskilde ensam överklagar föreligger ett förbud mot reformatio in pejus. Det 

som ska behandlas i detta kapitel är emellertid om detta förbud består efter att må-

let har återförvisats.  

Kapitlet inleds med en allmän del om förbudet mot reformatio in pejus och hur 

principen tillämpas inom förvaltningsprocessen (avsnitt 5.2). Därefter ska tillämp-

ligheten av förbudet mot reformatio in pejus efter återförvisning på grund av ut-

redningsskäl tas upp (avsnitt 5.3.1), följt av två avsnitt om förbudets tillämplighet 

efter återförvisning på grund av rättegångsfel (avsnitt 5.3.2) och efter återförvis-

ning på grund instansordningsprincipen (avsnitt 5.3.3). 

5.2 Förbudet mot reformatio in pejus 

Av 29 § FPL framgår det att rättens avgörande inte får gå utöver vad som yrkas i 

målet. Om det föreligger särskilda skäl, får dock rätten även utan yrkande besluta 

till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för något motstående enskilt 

intresse. Den sistnämnda meningen ger uttryck för principen om reformatio in me-

lus. Enligt förarbetena till paragrafen skulle möjligheten för domstolen att, utan 

yrkande, besluta till det bättre för enskild vara en extraordinär åtgärd som endast 

fick motiveras av särskilda skäl. Av 29 § FPL följer dessutom ett förbud mot re-

formatio in pejus, vilket innebär att domstolen inte ex officio får besluta till nack-
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del för den enskilda. Förbudet ligger helt i linje med grundtanken om förvaltnings-

domstolarna som organ för den enskildes rättsskydd.
133

 

Det är således klart att ett förbud mot reformatio in pejus gäller i ett pågående 

mål.
134

 Men när ett mål har återförvisats till underinstansen ska överrätten samti-

digt undanröja underinstansens avgörande, vilket innebär att det tidigare avgöran-

det inte längre består. I detta sammanhang uppkommer således frågan om förbudet 

alltjämt gäller efter att ett mål har återförvisats till underinstansen. Frågan ska dis-

kuteras i de följande avsnitten där även frågan om det bör göras någon skillnad på 

den situationen att målet återförvisas till förvaltningsmyndighet eller till en lägre 

förvaltningsdomstol belyses. Den följande framställningen i detta kapitel utgår 

från scenariot att endast den enskilde överklagar ett beslut eller en dom. 

5.3 Förbudet mot reformatio in pejus efter återförvisning 

I detta avsnitt ska frågan om det föreligger ett förbud mot reformatio in pejus efter 

återförvisning behandlas. Mot bakgrund av frågeställningen förefaller det motive-

rat att inledningsvis diskuteras vilka skäl som finns, både för och emot, en sådan 

tillämpning. 

Det första skäl som talar mot ett förbud mot reformatio in pejus efter återförvis-

ning är en formell anledning. Återförvisningsbeslutet innebär att domstolen skiljer 

sig från målet och när målet återkommer till underinstansen är det ett nytt ärende 

som får ett nytt målnummer. Den enskilde har därmed möjlighet att klaga på det 

nya beslut som underinstansen meddelar. Ett andra skäl som talar mot en tillämp-

ning av förbudet är att processen i förvaltningsmål är av indispositiv karaktär; ut-

gången i målet ska således vara ett så materiellt riktigt avgörande som möjligt.
135

 

Ett skäl som talar för ett förbud mot reformatio in pejus efter återförvisning är den 

enskildes rättsskydd, då detta skulle försvagas om en domstol skulle kunna frångå 

processramen efter en återförvisning. Den enskilde skulle således kunna hamna i 
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ett sämre läge genom att överklaga. En jämförelse kan göras med regeln om för-

bud för förvaltningsmyndigheterna att ompröva ett för den enskilde gynnande be-

slut till det sämre (27 § FL). Här har den enskildes rättsskydd fått väga tyngre än 

möjligheterna att ändra processens ram för att göra en ny, möjligtvis mer materiellt 

korrekt, prövning i målet.
136

 

Om förbudet mot reformatio in pejus ska gälla i underinstansen efter en återförvis-

ning diskuteras inte i förarbetena och praxis på området är fåtalig. Med detta i be-

aktande ska nu i de kommande avsnitten försöka fastställas om förbudet mot re-

formatio in pejus gäller efter att mål har återförvisats. Av intresse är att utreda om 

förbudets tillämplighet varierar beroende på av vilken grund målet återförvisas, 

närmare bestämt om målet återförvisas på grund av utredningsskäl, med anledning 

av att ett rättegångsfel har begåtts eller till följd att nya omständigheter framkom-

mit i målet.  

5.3.1 Förbudet efter återförvisning på grund av utredningsskäl 

I avsnittet ovan har skäl för och emot ett förbud mot reformatio in pejus diskute-

ras. Frågan som ska behandlas nu är om förbudet gäller när en domstol anser att 

utredningen i målet inte är tillräcklig och återförvisar målet till underinstansen för 

att ta in ytterligare utredning. Tidigare var denna situation oklar och skilda två 

kammarrätter har bedömt frågan på olika sätt.
137

 

Genom HFD 2013 ref. 1 har emellertid nu frågan om förbudet mot reformatio in 

pejus gäller efter återförvisning på grund av utredningsskäl lösts. Bakgrunden i 

målet var att polismyndigheten i Norrbotten hade återkallat R.J:s tillstånd till han-

del med skjutvapen och hans tillstånd att inneha vissa vapen med motivering att 

han inte uppfyllde ställda krav på förvaring av vapen. Han hade informerats om att 

han hade tre månader på sig att avyttra vapnen och att om han inte sålde vapnen 

själv inom denna tid skulle de lösas in av staten. Polismyndigheten gjorde en vär-

dering av vapnen som uppgick till 79 750 kr. R.J anförde dock att vapnen skulle 

värderas till 130 400 kr. Polismyndigheten beslutade i två beslut att vapnen skulle 
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lösas in för sammanlagt 79 750 kr. R.J överklagade besluten och yrkade att vapnen 

skulle lösas in för 130 400 kr. Förvaltningsrätten i Luleå fann att en ny oberoende 

värdering skulle företas, av någon utanför Norrbotten, då klagandens och myndig-

hetens värderingar var helt motstridiga. Polismyndigheten fann vid den nya värde-

ringen att vapnen skulle lösas in för 28 500 kr. R.J överklagade detta beslut och 

yrkade att vapnen skulle värdera i enlighet med hans tidigare värdering. Frågan i 

Högsta förvaltningsdomstolen kom följaktligen att gälla om polismyndigheten 

hade haft rätt att efter återförvisningen fatta ett beslut till den enskildes nackdel i 

jämförelse med det tidigare beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det 

inte finns några föreskrifter som tar direkt sikte på frågan, men att bestämmelser i 

både FL och FPL kunde ge viss vägledning. Domstolen anförde att det med hän-

syn till den enskildes trygghet inte, enligt 27 § FL, är tillåtet att ompröva ett beslut 

till nackdel för enskild part utom i vissa undantagsfall, och att det av 29 § FPL 

följer ett förbud mot reformatio in pejus, vilket ligger helt i linje med grundtanken 

om förvaltningsdomstolarna som organ för den enskildes rättsskydd. Högsta för-

valtningsdomstolen gjorde sedan denna bedömning: 

”Det bör inte komma i fråga att försätta en enskild, som är ensam kla-

gande i ett mål, i ett sämre läge när domstolen av utredningsskäl återför-

visar målet till underinstansen än som hade gällt om domstolen i stället 

avgjort målet i sak. Ett sådant överklagande får alltså inte medföra någon 

nackdel för den enskilde i förhållande till underinstansens beslut.” [Min 

kursivering] 

Till följd av detta hade polismyndigheten inte haft rätt att lösa in vapnen till ett 

lägre belopp än vad som fastställts i dess tidigare beslut.  

Ett förbud mot reformatio in pejus föreligger således efter återförvisning på grund 

av utredningsskäl. Nästa fråga som uppkommer är om förbudet gäller hela förvalt-

ningsprocessrätten. I en artikel som rör räckvidden av förbudet för Skatteverket 

anförde Lindkvist att det finns skäl för att rättsfallet ska gälla generellt på grund av 

domsskälens allmänna utformning. Frågan i målet kan sägas gälla en intresseav-

vägning mellan intresset att tillvarata den enskildes rättsskydd och intresset av att 
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objektivt riktiga avgöranden meddelas, där det förra intresset således fått väga över 

i detta fall. I formuleringen, att man inte ska hamna i ett ”sämre läge” genom att 

överklaga, ligger ett intresse för likabehandling mellan den situation att den en-

skilde överklagat och den situation att han inte överklagat. I artikeln framförde 

Lindkvist vidare att han inte funnit något i rättsfallet som talar emot en vidsträckt 

och generell tillämpning av avgörandet och att om Högsta förvaltningsdomstolen 

haft för intention att avgörandet inte skulle gälla generellt är det troligt att detta 

skulle ha framgått av avgörandet. I alla typer av mål bör det föreligga ett starkt 

intresse av att beslut som inte överklagas och beslut som överklagas behandlas 

lika.
138

 

HFD 2013 ref. 1 fastställer således ett förbud för beslutsmyndigheten att efter åter-

förvisning besluta till det sämre för den enskilde i förhållande till sitt tidigare be-

slut, när återförvisningen motiveras av utredningsskäl. Frågan är om rättsfallet 

innebär att även en förvaltningsdomstol ska vara förhindrad att besluta till det säm-

re för den enskilde i förhållande till sitt tidigare avgörande efter återförvisning. Det 

som enligt min mening talar för att förbudet bör gälla även i den sistnämnda situa-

tionen är Högsta förvaltningsdomstolen ordval, närmare bestämt att förbudet bör 

gälla i "underinstansen". Dessutom går Högsta förvaltningsdomstolen igenom be-

stämmelser som gäller dels för beslutsmyndigheten (27 § FL) och dels för förvalt-

ningsdomstolarna (29 § FPL) samt anför att dessa bestämmelser ger vägledning 

när det kommer till att bedöma förbudets tillämpning. Eftersom vägledning söks i 

både FL och FPL är det troligt att domstolen avsett att samma tillämpning bör gäl-

la oavsett till vilken underinstans målet återförvisas. Detta korresponderar dessut-

om med ett av målen med införandet av FPL, nämligen att processen ska vara så 

enhetlig som möjligt.
139

 Jag har inte heller lyckats hitta något sakligt skäl som mo-

tiverar att dessa situationer bedöms på olika sätt. Den enskilde bör rimligtvis inte 

kunna förlora på att domstolen bestämmer att målet ska återförvisas till förvalt-

ningsrätten istället för till beslutsmyndigheten. En sådan tillämpning skulle dessut-
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om kunna innebära att lika mål bedöms olika efter att ny utredning inhämtats, en-

dast beroende av om målet återförvisats till beslutsmyndigheten eller till domstol.  

Så långt föreligger således ett förbud mot reformatio in pejus när domstolen åter-

förvisar ett mål till en underinstans för att denna ska inhämta mer utredning. Mot 

bakgrund av att en av hörnstenarna inom förvaltningen är att få till stånd materiellt 

riktiga avgöranden torde några reflektioner om förbudet mot reformatio in pejus 

efter en återförvisning kunna företas. 

Vid en jämförelse med beslutsmyndighetens möjlighet att ändra ett gynnande be-

slut kan följande framföras. Som huvudregel gäller att ett gynnande beslut inte kan 

återkallas utan den enskilde ska kunna förlita sig på att beslutet kommer att bestå. 

Det finns dock tre undantag från denna regel, nämligen om beslutet har ett återkal-

lelseförbehåll, om det föreligger säkerhetsskäl eller om den enskilde erhållit det 

gynnande beslutet genom att lämna vilseledande uppgifter.
140

 Möjligtvis finns det 

även ett fjärde undantag om återkallelse vid beslut om fortlöpande bistånd. I RÅ 

2000 ref. 16 uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att det i ett beslut om fortlö-

pande bistånd, som saknar begräsning i tiden, inte bör föreligga ett absolut förbud 

mot omprövning. Här kan skälen för omprövning vara starka t.ex. på grund av att 

behovet av bistånd har förändrats väsentligt. Dock får endast de ändringar av för-

hållanden som kunnat beaktas vid beslutets fattande föranleda en omprövning. I 

det aktuella fallet hade kommunen inte haft rätt att ändra beslutet på så sätt att bi-

ståndet i form av städning minskades på grund av kommunens ekonomiska förhål-

landen, då detta inte hade någon betydelse i bedömningen om skälig levnadsnivå.  

Den fråga som nu ska behandlas är hur långt återkallelsemöjligheten sträcker sig. 

Följande exempel kan anföras. En person ansöker om biträde av personlig assistent 

om 40 timmar i veckan enligt LSS. Omsorgsnämnden bifaller talan delvis och an-

för att den enskilde har rätt till personlig assistent om 30 timmar i veckan. Den 

enskilde överklagar detta men förvaltningsrätten avslår överklagandet. Den enskil-

de överklagar då till kammarrätten som tar upp målet till prövning. Domstolen 
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finner att utredningen i målet varit bristfällig och återförvisar därför målet till 

nämnden för att denne ska ta in ytterligare utredning. Den nya utredningen i målet 

visar att den enskilde lämnat vilseledande uppgifter och att det inte finns något 

behov av en personlig assistent. Av vad ovan anförts torde detta vara sådana nya 

omständigheter som föranleder att underrätten inte bör vara bunden av överinstan-

sens ställningstagande i sakfrågan (kapitel 4). Men som utgångspunkt torde dock 

myndigheten i och med HFD 2013 ref. 1 ändå vara tvungen att ge den enskilde 

personlig assistent om minst 30 timmar i veckan med hänsyn till förbudet mot re-

formatio in pejus. Myndigheten kan inte heller överklaga sitt eget beslut. Här skul-

le man emellertid även kunna tänka sig att ett undantag från förbudet föreligger i 

de fall där myndigheten hade kunnat ändra sitt eget beslut om beslutet inte hade 

överklagats, nämligen med åberopande av reglerna om vilseledande uppgifter, 

säkerhetsskäl eller återkallelseförbehåll. Rättsläget här är dock oklart. Samhälls-

ekonomiska skäl bör rimligtvis tala för att myndigheten ska kunna ändra beslutet 

direkt, utan att vara tvungen att vända sig till de extraordinära rättsmedlen efter att 

avgörandet vunnit laga kraft. 

Om förbudet mot reformatio in pejus gäller efter återförvisning oavsett vad det nya 

frambringar är frågan om ett sådant strikt förbud inte leder till en alltför begränsad 

processram. Endast sådan utredning som talar för den enskildes talan kommer vara 

värt att beakta. Om målet överhuvudtaget borde återförvisas i dessa fall kan då 

ifrågasättas. När domstolen beslutar om återförvisning på grund av utredningsskäl 

är det för att domstolen finner att underinstanserna inte kunnat bedöma omstän-

digheterna på den befintliga utredningen - vare sig för eller emot den enskildes 

talan. När endast den ena parten kan dra nytta av att ytterligare utredning ska in-

hämtas, är det möjligt att processen blir snedvriden. Detta bör rimligtvis leda till 

att motparten får överklaga återförvisningsbeslut som motiveras av utredningsskäl.  

Genom HFD 2013 ref. 1 är det fastslaget hur förbudet ska tillämpas efter återför-

visning på grund av utredningsskäl. Rättsfallet svarar dock inte på frågan om vad 

som gäller när ett mål återförvisas på en annan grund, t.ex. rättegångsfel eller ny-
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tillkomna omständigheter. I de kommande avsnitten ska därför detta försöka klar-

läggas. 

5.3.2 Förbudet efter återförvisning på grund av andra rättegångsfel  

I detta avsnitt ska frågan är om ett förbud mot reformatio in pejus gäller efter åter-

förvisning på grund av att ett rättegångsfel har begåtts. Vid en jämförelse med den 

allmänna processen kan man se att det i tvistemålen inte finns ett förbud mot re-

formatio in pejus efter återförvisning på grund av ett rättegångsfel.
141

 Detta är mo-

tiverat av vikten av att grundläggande processuella bestämmelser följs.
142

 I brott-

mål gäller dock förbudet mot reformatio in pejus även efter återförvisning, när den 

tilltalade ensam överklagar. Om tingsrätten efter att målet återförvisats dit finner 

att den tilltalade ska fällas för ett grövre brott, är rätten således ändå förhindrad att 

utdöma ett hårdare straff än vad den tidigare utdömt.
143

 Fråga uppkommer nu om 

förbudet mot reformatio in pejus hindrar att en förvaltningsdomstol ändrar sitt ti-

digare beslut till det sämre för enskild efter återförvisning på grund av ett rätte-

gångsfel.  

I de uttalande som Högsta förvaltningsdomstolen gjorde i rättsfallet RÅ 1999 ref. 

52, som diskuteras i avsnitt 3.2.1, kan man se stor vikt ska läggas på vad som kan 

vinnas med en återförvisning. När utgången bör bli densamma, ska återförvisning 

inte ske. När en förvaltningsdomstol återförvisar ett mål på grund av ett rätte-

gångsfel tycks anledningen således vara att domen ska kunna ”rättas”. Möjligtvis 

innebär detta att man ska uppfatta rättsläget på så vis att förbudet mot reformatio 

in pejus inte bör gälla efter en återförvisning. Däremot talar HFD 2013 ref. 1 i 

motsatt riktning.
144

 Ett sätt att lösa denna motsättning vore måhända att, i likhet 

med den allmänna processen, göra förbudets tillämpning beroende av om målet är 

brottmåls- eller ett tvistemålsliknande. FPL gör visserligen ingen uppdelning av 

olika måltyper. Av 26 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 

[AFDL] framgår det dock att bestämmelserna i 16 kap. RB (tvistemål) och 29 kap. 
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RB (brottmål) gäller i tillämpliga delar vid omröstning i förvaltningsdomstolarna. 

För det fall att en mening fått hälften av rösterna gäller, enligt omröstningsreglerna 

för tvistemål, den mening som stöttas av ordföranden. Vid samma situation i 

brottmål gäller den mening som är lindrigast för den enskilde. Eftersom det i 26 § 

AFDL stadgas att de olika kapitlen i RB ska gälla i ”tillämpliga delar”, måste en 

prövning göras av om förvaltningsmålet påminner om ett brottmål eller ett tviste-

mål.
145

 

Anledningen till att omröstningsreglerna i RB ska tillämpas var att det i motiven 

till 26 § AFDL framfördes att det tillvägagångssätt som intagits i länsrätt och skat-

terätt i fråga om omröstning borde tillämpas även hos allmän förvaltningsdomstol 

(paragrafen gällde då endast kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen).
146

 I 

propositionen till lag om skatterätt och länsrätt uttalade departementschefen att det 

inte var lämpligt att införa ett omröstningssystem för skatterätt och länsrätt, utan 

istället skulle RB:s bestämmelser vara tillämpliga. Vid frågan om tvistemålsbe-

stämmelserna eller brottmålsbestämmelserna skulle vara tillämpliga anförde de-

partementschefen vidare att det inte fanns någon berättigad anledning att i kör-

kortsmål, mål om socialt betingade åtgärder eller övriga mål låta utgången i målet 

bli beroende av en bedömning av vad som kunde anses gynnsammast för den en-

skilde. Departementschefen uttalade att det dessutom kan vara besvärligt att avgö-

ra vilken mening som är den mest gynnsamma för den enskilde. I överensstäm-

melse med flera remissinstanser fann departementschefen att ordförande borde ha 

utslagsröst vid lika röstetal. I mål om utdömande av vite borde dock bestämmel-

serna om brottmål tillämpas.
147

 

Det ligger således i sakens natur att reglerna om tvistemål ska tillämpas i de flesta 

måltyperna.
148

 För att ett förvaltningsmål ska anses ha likhet med brottmål måste 

dömandet kunna utmynna i en åtgärd som liknar ett straff, t.ex. en sanktion.
149

 I 

mål som handlar om utdömande av vite och disciplinmål borde omröstningsregler-
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na i brottmål tillämpas.
150

 Lagtexten skulle emellertid inte ange i vilka mål som 

brottmålsbestämmelserna skulle tillämpas, utan detta lämnades åt praxis att utrö-

na.
151

 I praxis har omröstningsreglerna för tvistemål tillämpats i mål om återkallel-

se av körkort (RÅ 1990 ref. 54) och i mål om vård av unga (RÅ 1989 ref. 41). 

Omröstningsreglerna för brottmål har ansetts tillämpliga i mål om skattetillägg 

(RÅ 1987 ref. 42).  

Så långt kan man fastslå att om det vid omröstningen uppkommer lika röstetal ska 

som huvudregel den mening gälla som företräder ordförandens. Tvistemålens om-

röstningsbestämmelser ska således tillämpas i de flesta förvaltningsmålen. Om-

röstningsreglerna för brottmål ska tillämpas om åtgärden är en sanktion för ett be-

teende som inte är önskvärt. Av förarbetena kan utläsas att mål om utdömande av 

vite och disciplinmål är brottmålsliknande. Av praxis kan man se att omröstnings-

reglerna för brottmål ska tillämpas även vid mål om skattetillägg.  

I frågan om beslut i förvaltningsprocessen vinner negativ rättskraft uttalade Högs-

ta förvaltningsdomstolen i RÅ 1993 ref. 76 att beslut i flerpartsmål som påminner 

om tvistemål eller brottmål i princip vinner negativ rättskraft. Målet handlade om 

återkallelse av körkort och det allmänna ombudet hade som grund för ingripandet 

åberopat en stoppliktsförseelse. Talan lämnades utan bifall med hänsyn till den 

enskilde enligt ett godkänt ordningsföreläggande hade kört mot rött ljus. Efter att 

domen vunnit laga kraft yrkade det allmänna ombudet på nytt om ingripande och 

anförde denna gång att den enskilde kört mot rött ljus. Högsta förvaltningsdomsto-

len fann dock att frågan om körkortsingripande kunde anses stå rättskipningen 

nära när återkallelse sker på grund av brottslig gärning. En ansökan om kör-

kortsingripande på grund av viss gärning ska därför inte tas upp om samma gär-

ning redan prövats. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att det allmänna 

ombudets talan borde ha avvisats då samma gärning redan hade prövats.  

Här kan således uppmärksammas att i fråga om omröstning anses reglerna om tvis-

temål skola tillämpas i mål om återkallelse av körkort, men i rättskraftshänseende 
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anses samma måltyp vara brottmålsliknande. Det kan därmed bli problem att avgö-

ra om reglerna om omröstning eller reglerna om rättskraft ska vara vägledande för 

om ett mål är tvistemåls- eller brottmålsliknande när det kommer till att avgöra om 

förbudet mot reformatio in pejus ska tillämpas efter återförvisning. Svårigheterna 

med att hänföra en måltyp till tvistemålsliknande eller brottmålsliknande torde tala 

emot att förbudet mot reformatio in pejus ska tillämpas i vissa förvaltningsmål, 

men inte i andra, efter att målet har återförvisats. Avgöranden kan komma att dra 

ut på tiden och processekonomiska skäl talar därför emot en sådan tillämpning. 

Utöver detta uppkommer frågan vad som ska gälla avseende de förvaltningsmål 

som inte påminner om vare sig brottmål eller tvistemål. Ska ett förbud mot refor-

matio in pejus gälla i dessa mål eller inte? Dessutom är bestämmelserna inom för-

valtningen oftast inte motiverade som straff, i vart fall inte enbart, utan bestäm-

melserna tillgodoser även ett allmänt intresse. Det kan därför bli konstlat att dela 

upp förvaltningsmålen som brottmålsliknande, där den lindrigaste meningen ska 

gälla vid lika röstetal, då det allmänna intresset istället får stå tillbaka. 

Jag har inte lyckats hitta någon praxis där domstolarna efter återförvisning till följd 

av rättegångsfel behandlar förbudet mot reformatio in pejus olika beroende på om 

målet är av tvistemåls- eller brottmålsliknande karaktär. Kanske har domstolarna 

förbisett denna möjlighet eller kanske framstår lösningen som för komplicerad att 

tillämpa i praktiken. Enligt min mening bör rättssäkerheten och förutsebarheten 

sättas i det främsta rummet, varför det rimligtvis bör vara så att samma princip 

gäller inom hela förvaltningsprocessen. Med hänsyn till förarbetena och även till 

praxis torde det vara mest naturligt att tillämpa reglerna om tvistemål analogt inom 

förvaltningsprocessen. Därmed framstår det som att förbudet mot reformatio in 

pejus inte hindrar att domstolen efter återförvisning, på grund av rättegångsfel, 

beslutar till det sämre för den enskilde i förhållande till sitt tidigare avgörande. En 

sådan tillämpning korresponderar med att vikt ska läggas på vad som kan vinnas 

med en återförvisning. Frågan är då hur detta förhåller sig till hur förbudet tilläm-

pas efter återförvisning på grund av utredningsskäl. Även i denna situation kan de 

skäl för ett förbud efter återförvisning, som Högsta förvaltningsdomstolen anförde 

i HFD 2013 ref. 1, göra sig gällande. Således kan man argumentera för att den 
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enskilde inte heller i denna situation ska hamna i ett sämre läge genom att överkla-

ga. Det kan till och med diskuteras om den enskildes rättsskyddsbehov inte är stör-

re i dessa fall då han rimligen inte borde kunna drabbas av att domstolen har begått 

ett fel. Emellertid torde man i denna situation vara tvungen att göra en avvägning 

mellan den enskildes rättsskydd och värdet av att de processuella reglerna följs. 

Rättsläget är således oklart. Å ena sidan kan man argumentera för att de processu-

ella reglerna strängt bör upprätthållas och å andra sidan kan man argumentera för 

att samma skäl för ett förbud som framfördes av Högsta förvaltningsdomstolen i 

HFD 2013 ref. 1 bör göra sig gällande även i denna situation, det vill säga att den 

enskilde inte ska hamna i ett sämre läge genom att överklaga. Det vore måhända 

mest troligt att det senare skulle få genomslag även i denna situation. Enligt min 

mening kan man dock ifrågasätta om inte det senare borde få stå tillbaka i denna 

situation, med hänsyn till att förtroendet för processen sannolikt skulle minska i 

takt med att de processuella reglerna åsidosattes. Skulle överinstansen finna att en 

av domarna i förvaltningsrätten varit jävig vid avgörandet, t.ex. genom släktskap 

till den enskilde, kan det sticka i ögonen att ett kanske felaktigt beslut inte kan 

ändras till nackdel för den enskilde.  

5.3.3 Förbudet efter återförvisning p.g.a. instansordningsprincipen  

Den fråga som nu ska behandlas är om förbudet mot reformatio in pejus gäller 

efter att målet återförvisats på grund av att det framkommit nya omständigheter.
152

 

Som ovan nämns tar förarbetena inte upp denna fråga och inte heller finns det nå-

gon praxis som fastställer rättsläget i detta avseende.  

Vid en jämförelse med den allmänna processen kan man se att det i brottmål före-

ligger ett förbud mot reformatio in pejus efter återförvisning i detta fall.
153

 I tvis-

temål finns inget förbud mot reformatio in pejus i denna situation. Om detta är 

sakligt motiverat kan diskuteras eftersom det inte är tilltalande att den som över-
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klagar ska riskera en ändring till det sämre i de fall där domstolen finner att den 

nya utredningen ska prövas av underinstansen.
154

 

Ovan behandlas HFD 2013 ref. 1 där Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast 

att ett förbud mot reformatio in pejus föreligger efter ett mål återförvisats på grund 

av utredningsskäl.
155

 Enligt min mening kan de skäl som domstolen anförde för ett 

förbud även appliceras på det fallet att ett mål återförvisas till följd av att nya om-

ständigheter tillkommit i målet. Det första skäl som Högsta förvaltningsdomstolen 

uttalade för att förbudet borde gälla efter en återförvisning på grund av utrednings-

skäl var att den enskilde inte borde hamna i ett sämre läge genom att överklaga. 

Även i den situationen att nya omständigheter framkommit bör den enskilde inte 

kunna hamna i ett sämre läge genom att överklaga. Högsta förvaltningsdomstolen 

framförde utöver detta att ett förbud mot reformatio in pejus ligger helt i linje med 

grundtanken om förvaltningsdomstolarna som organ för den enskildes rättsskydd. 

Även i den situationen att nya omständigheter framkommit borde rätteligen grund-

tanken göra sig gällande, eftersom domstolens roll är densamma i dessa fall. 

Att saken kan hamna i ett nytt läge när nya bevis eller omständigheter tillkommit 

bör i vart fall inte ensamt kunna motivera att förbudet inte ska gälla då denna si-

tuation även kan uppkomma i det fallet att ny utredning inhämtats. 

Sammanfattningsvis är det möjligt att rättsläget ska uppfattas på så vis att ett för-

bud mot reformatio in pejus gäller efter att ett mål återförvisas till följd av att nya 

omständigheter eller bevis framkommit. Att saken hamnat i ett nytt läge kommer 

därmed att sakna betydelse för underinstansens bedömning. Detta bör motiveras av 

att den enskilde inte ska hamna i ett sämre läge genom att överklaga och att den 

enskildes rättsskydd torde väga över att objektivt riktiga beslut meddelas.  
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6. Slutord 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka klargöra hur åtgärden återförvisning 

tillämpas i förvaltningsprocessen, om ett sådant beslut kan överklagas och vilka 

effekter beslutet har för den fortsatta processramen i underrätten.  

Den första frågeställnigen som besvaras i framställningen är i vilka situationer en 

förvaltningsdomstol kan återförvisa ett mål (kapitel 3). Här har en analogi gjorts 

med RB och dess bestämmelser om återförvisning. Med beaktande av att det är 

viktigt att bevara förtroendet för förvaltningsprocessen bör de processuella regler-

na upprätthållas och en förvaltningsdomstol därför kunna återförvisa ett mål när ett 

rättegångsfel har begåtts. Samhällsekonomiska skäl bör emellertid även iakttas och 

en återförvisning bör inte ske per automatik när ett rättegångsfel upptäcks. Samma 

begränsningar för domstolens möjlighet att återförvisa som uppställs i RB bör 

lämpligen kunna tillämpas i förvaltningsförfarandet; nämligen att felet kan antas 

ha inverkat på utgången i målet och att felet inte utan väsentlig olägenhet kan av-

hjälpas i högre rätt. Trots att dessa förutsättningar är uppfyllda bör domstolen ha 

visst handlingsutrymme att underlåta att återförvisa ett mål. När domstolen finner 

att utredningen varit bristfällig och denna brist kan antas ha inverkat på utgången i 

målet ska den även återförvisa målet då detta korresponderar med instansord-

ningsprincipen. Om en part åberopar att jäv förlegat i någon förvaltningsdomstol 

ska överinstansen återförvisa målet utan att företa en prövning av om felet kan 

antas ha inverkat på utgången i målet och om felet inte kan avhjälpas utan väsent-

lig olägenhet i högre rätt. 

Då nya omständigheter eller bevis kan åberopas i större utsträckning i förvalt-

ningsprocessen, än i den allmänna processen, torde möjligheten att återförvisa ett 

mål vara större i förvaltningsförfarandet med hänsyn till instansordningsprincipen. 

Samtidigt motiverar här samhällsekonomiska skäl att åtgärden inte används så 

snart som något nytt tillkommit, utan här torde det krävas att det nya är av kom-

plex natur (vilket troligen innebär att att det inte finns tillräcklig utredning om det 

nya eller att det nya innebär bedömningssvårigheter) för att återförvisning ska 
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kunna ske. Då tyngdpunkten ska ligga i första instans motiverar även en prövning 

av kumulativa rekvisit att domstolen återförvisar ett mål. Detsamma gäller när 

talan felaktigt har avvisats av underrätten och här torde inte några ekonomiska skäl 

kunna föranleda en annan utgång. 

Förvaltningsdomstolarna ska i alla fall, där det inte är fastslaget annorlunda i prax-

is, ex officio undanröja underrättens avgörande och återförvisa målet. Detta med 

hänsyn till att det inom förvaltningen är viktigt att få till stånd materiellt riktiga 

resultat och att den enskilde ska kunna klara sig utan ett ombud utan att riskera att 

förlora en prövning av t.ex. de nya omständigheterna i underrätten. 

Vidare belyses möjligheten att överklaga ett återförvisningsbeslut (kapitel 4). Åter-

förvisningsbeslutet kan överklagas om det innefattar avgörande av fråga som in-

verkar på målets utgång. Detta innebär att domstolen ska ha intagit ett ställnings-

tagande i frågan och således kan ett återförvisningsbeslut som endast motiveras av 

utredningsskäl inte överklagas. Underinstansen torde som huvudregel vara bunden 

till överinstansens ställningstagande. Men när nya omständigheter eller ny utred-

ning tillkommit efter återförvisningen torde underinstansen inte vara bunden här-

av, om det nya hade inneburit ett annat ställningstagande av överrätten om de hade 

varit kända vid dennes prövning.  

Processens ram efter återförvisning är en annan viktig frågeställning i denna upp-

sats (kapitel 5). I denna del diskuteras om ett förbud mot reformatio in pejus består 

även efter att ett mål har återförvisats. Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 

2013 ref. 1 slagit fast att förbudet gäller när målet återförvisats på grund av utred-

ningsskäl. Här har således den enskildes rättsskydd fått väga tyngre än möjligheten 

att få till stånd materiellt riktiga avgöranden. Problem som kan uppstå till följd av 

att förbudet mot reformatio in pejus gäller efter en återförvisning är att processens 

ram i underinstansen blir alldeles för begränsad. Syftet med att inhämta mer utred-

ning torde vara att både saker som talar för och emot den enskilde ska inhämtas. I 

och med utgången i HFD 2013 ref. 1 kan det emellertid vara en onödig omgång att 

inhämta utredning som skulle kunna tala emot den enskildes talan. Härmed bör 
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måhända motparten kunna överklaga återförvisningsbeslutet, trots att det endast 

motiveras av utredningsskäl, eftersom processen kan annars kan bli snedvriden.  

De skäl som Högsta förvaltningsdomstolen uttrycker för att ett förbud ska gälla 

torde, enligt min mening, kunna tala för att förbudet gäller även efter att ett mål 

återförvisas på grund av att nya omständigheter tillkommit. Även i denna situation 

bör den enskilde inte kunna hamna i ett sämre läge genom att överklaga och även 

här gör sig grundtanken om förvaltningsdomstolarna som organ för den enskildes 

rättsskydd gällande. Vid rättegångsfel är rättsläget, om möjligt, ännu mer osäkert. 

Måhända ska ett förbud mot reformatio in pejus inte gälla efter återförvisning om 

en analogi görs med RB:s regler om tvistemål. Detta torde kunna motiveras av att 

återförvisning i förvaltningsprocessen endast bör ske om något kan vinnas med 

åtgärden och syftet med återförvisningen torde därmed vara att domstolen ska 

kunna ”rätta” den oriktighet i avgörandet som uppstått till följd av felet. Men det 

är även troligt att den ståndpunkt som Högsta förvaltningsdomstolens intar i HFD 

2013 ref. 1 får genomslag även efter återförvisning på grund av andra rättegångs-

fel. Ett förbud mot reformatio in pejus i dessa fall skulle dock, enligt min mening, 

kunna ifrågasättas då förtroendet för processen torde minska i takt med att de pro-

cessuella reglerna åsidosätts.  

 

  



71 

 

7. Källförteckning 

Litteratur  

Bejstam, Lars, Att avvisa eller att avgöra? - Anteckningar med anledning av ett 

rättsfall, FT 2002 s. 343-350 [cit. Bejstam i FT 2002 med angivande av sida] 

Bejstam, Lars, Om återförvisningsbesluts överklagbarhet, FT 2004 s. 89-102 [cit. 

Bejstam i FT 2004 med angivande av sida] 

Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, 2 u., Nor-

stedts Juridik AB, 2007, Stockholm [cit. Bohlin] 

von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål: ändring av talan och anslutan-

de frågor, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2009 [cit. von Essen, Processramen] 

von Essen, Ulrik, Saken i förvaltningsprocessen, FT 2003 s. 503-521 [cit. von Es-

sen i FT 2003 med angivande av sida] 

Fitger, Peter, m.fl., Rättegångsbalken m.m. En kommentar på Internet, 

< http://zeteo.nj.se >, (i lydelse den 16 september 2013 ) [cit. Fitger med angivande 

av lagrum] 

Hellners, Trygve & Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen. En kommentar på Internet, 

< http://zeteo.nj.se >, (i lydelse den 20 december 2013) [cit. Hellners med angivan-

de av lagrum] 

Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1-10 

Kjellgren, Anders-Petter, Oklara roller i förvaltningsdomstolarna – en undersök-

ning av de mål där Regeringsrätten funnit att kammarrätten borde ha meddelat 

prövningstillstånd, FT 2006 s. 149-185  

Lavin, Rune, Förvaltningsdomstolarnas art och funktion, FT 1995 s. 65-76 

Lindkvist, Gustav, Förbud mot reformatio in pejus efter återförvisande - tillämp-

ligt för Skatteverket?, SvSkT 2013:1 s. 65-73 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Trygve%20Hellners
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bo%20Malmqvist


72 

 

Martinger, Sven, Norstedts Juridiska Ordbok: Juridik från a till ö, 6 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2008  

Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, Fritzes Förlag AB, Stockholm, 1995 [cit. Peczenik] 

Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249-272 [cit. Pec-

zenik i SvJT 2005 med angivande av sida] 

Ragnemalm, Hans, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, P.A. Norstedt & Söners 

förlag, Stockholm, 1970 [cit. Ragnemalm, Överklagbarhet]  

Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 9 u., Jure Förlag AB, 

Stockholm, 2012 [cit. Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder] 

Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 648-656 

Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt, 19 u., Liber AB, Malmö, 1998 

Sundberg, Halvar G.F, Allmän förvaltningsrätt, P.A. Norstedt & Söners förlag, 

Stockholm, 1955 

Welamson, Lars, Rättegång VI, 3 omarbetade u., Norstedts Juridik AB, Stock-

holm, 2007 

Wennergren, Bertil, En förvaltningsdomstols rättskipningsuppgift, SvJT 1995 s. 

66-74 [cit. Wennergren i SvJT 1995 med angivande av sida] 

Wennergren, Bertil och von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En 

kommentar på Internet, < http://zeteo.nj.se >, (i lydelse den 2 september 2013) [cit. 

Wennergren med angivande av lagrum] 

Westerberg, Ole, Förfarandet i förvaltningen, PA Norstedt & Söners Förlag, 

Stockholm, 1969 

 

 



73 

 

Offentliga tryck 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1964:27  Lag om förvaltningsförfarandet  

SOU 1972:15   Ny regeringsform, ny riksdagsordning 

Propositioner 

Prop. 1971:14  med förslag till lag om skatterätt och länsrätt, m.m. 

Prop. 1971:30  med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar,  

   m.m. 

Prop. 1973:90  Förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. 

Prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag 

Prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken, m.m.  

Prop. 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmän- 

   na förvaltningsdomstolarna 

Prop. 1996/97:133 Domstols sammansättning, m.m.  

Prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 

Rättsfall m.m. 

Högsta förvaltningsdomstolen 

RÅ 1969 ref. 7 

RÅ 1972 ref. 12 

RÅ 1974 ref. 15  

RÅ 1974 ref. 29  



74 

 

RÅ 1979 Ba 49 

RÅ 1979 1:95  

RÅ 1981 1:76 

RÅ 1986 not. 202  

RÅ 1987 ref. 42  

RÅ 1989 ref. 41 

RÅ 1990 ref. 54 

RÅ 1991 not. 465 

RÅ 1993 ref. 76 

RÅ 1996 ref. 36 

RÅ 1996 ref. 43 

RÅ 1996 not. 81 

RÅ 1996 ref. 83  

RÅ 1997 ref. 10 

RÅ 1997 ref. 14 

RÅ 1999 ref. 52 

RÅ 1999 not. 210 

RÅ 2000 ref. 11 

RÅ 2000 ref. 16 

RÅ 2000 ref. 50 

RÅ 2001 ref. 26  



75 

 

RÅ 2001 not. 76  

RÅ 2002 ref. 22  

RÅ 2002 ref. 26  

RÅ 2002 ref. 61  

RÅ 2003 ref. 15  

RÅ 2003 ref. 87 

RÅ 2003 not. 131  

RÅ 2004 ref. 8 

RÅ 2004 ref. 15  

RÅ 2004 ref. 63 

RÅ 2004 not. 149 

RÅ 2006 ref. 20 

RÅ 2007 ref. 7  

RÅ 2008 ref. 10  

RÅ 2009 ref. 19  

RÅ 2009 ref. 69 

RÅ 2009 not. 139  

HFD 2011 ref. 14  

HFD 2011 ref. 76 

HFD 2013 ref. 1 

HFD 2013 ref. 2 



76 

 

HFD 2013 ref. 5  

HFD 2013 ref. 41 

Kammarrätterna 

Kammarrätten i Jönköping  

Mål nr 956-12  

Mål nr 1317-09 

Mål nr 3814-09 

Kammarrätten i Stockholm  

RK 2001:1926 

Mål nr 4214-05 

RK 2587/06 

Mål nr 8703-12 

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen 

MIG 2007:31 

Kammarrätten i Sundsvall 

Mål nr 2721-05 

Förvaltningsrätten i Falun 

Mål nr 2538-11 

Högsta domstolen 

NJA 1981 s. 1205  

NJA 1989 s. 646 



77 

 

NJA 1991 s. 783  

Hovrätterna  

RH 1995:55 

Försäkringsöverdomstolen 

FÖD 1983:28 

Justitieombudsmannen 

JO 1992/93 s. 238 

JO dnr 4330-2011 

 


