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Sammanfattning
Syftet med arbetet är att belysa det fenomen som går under benämningen domstolstrots och

som begås av kommuner och dess företrädare. Detta fenomen har varit aktuell i den offentliga

förvaltningen sedan slutet av 1980-talet och har stått emot alla de åtgärder som staten har

hittills haft möjlighet att använda.

Vare  sig  det  har  handlat  om  personligt  vitesansvar,  sanktionsavgifter  eller  utökade

behörigheter för olika offentliga organ har ingenting lyckats råda bot mot domstolstrotset.

Personer med funktionsnedsättningar som har behov av insatser drabbas hårt då kommuner

vägrar  verkställa  gynnande beslut  även efter  att  en domstol  har  bedömt att  det  föreligger

behov av insatser enligt  LSS. Kommunerna som drabbas av kostnader för sådana insatser

saknar  möjlighet  att  ta  ut  avgifter  för  dessa,  vilket  skulle  kunna  vara  ett  incitament  för

undvika att verkställa de gynnande besluten i så stor omfattning som möjligt.

Med tanke på den mängd av kommunala beslut som i efterhand har antingen ändrats eller

ogiltigförklarats av domstolar, visar på att det finns skäl till antagandet att det handlar om

medvetna handlingar från kommunernas sida.

De kommunala företrädarna har påstått att det handlar om några olyckligt fåtalet fall där

enskilda  har  drabbats  när  vissa  beslut  inte  har  blivit  verkställda,  men  en  genomgång  av

bakgrundmaterialet har visat sig att dessa fall bara är en del av ett större juridiskt och politiskt

strid som handlar om vem som ska vara ekonomiskt ansvarig för vissa samhällsuppgifter.
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Förord
Jag fick idén om att skriva ett examensarbete om LSS första gången under kursen statsrätt.

Anledningen till detta var att jag hade fått diagnoserna Aspergers syndrom och ADHD strax

innan jag börja med mina juridikstudier. Eftersom jag ville veta mer om LSS, dess bakgrund,

mål och syfte kändes det naturligt att den lagen skulle vara ämnet för mitt examensarbete.

Men den tanken fick snabbt sällskap av andra frågor som också kändes intressanta, vilket

resulterade i att LSS försvann temporärt bland alla andra tankar.

Men under kursen förvaltningsrätt kom det ämnet tillbaka när jag hade ett seminarium med

professor Ulrik von Essen. Det seminariet handlade om kommunalrätt och på något vis hade

fenomenet domstolstrots dykt upp lite snabbt, men det var en detalj som jag inte kunde släppa.

Detaljen som fastnade var att det fanns möjligheter för kommuner att kringgå gällande rätt

utan  att  drabbas  av  allvarliga  påföljder,  vilket  jag  tyckte  var  respektlöst  både  mot

rättsordningen och mot de enskilda kommunmedlemmarna. Nu minns jag tyvärr inte riktigt

vad professorn sade om detta, men om jag inte minns helt fel så var det något i stil med att

kommunerna kunde agera i  stort  sett  som de ville eftersom fullmäktiges ledamöter ytterst

sällan kunde ställas till svars, förelåg det i teorin inga hinder för kommunerna att göra som de

ville. Det som retade mig mest var att de personer som har störst behov av stöd drabbades hårt

när kommunerna trotsade av domstolar och kringgick lagar.

Det var då någonting kändes i kroppen som kändes som att ”nu är det nog”. Något behövde

göras  och  som  juriststudent  är  uppsatsen  en  bra  metod  för  att  uppmärksamma  om  ett

samhällsproblem. Jag började samla in material tidigt och hade även ett par utkast färdiga

ungefär ett  år innan jag registrerade mig på uppsatskursen.  Tack vare andra uppsatser om

domstolstrots fann jag mer material som jag inte kände till sedan tidigare. Även om dessa

uppsatser var från åren 2002-2007, så var de till stor hjälp. Denna uppsats känns som att jag

fortsätter  att  uppmärksamma  ett  problem  som  andra  före  mig  har  reagerat  på  och

förhoppningsvis kan detta leda till att domstolstrots får mer uppmärksamhet i och med att de

enskilda som drabbas av detta problem får sällan möjligheten att göra sina röster hörda och av

den anledningen är detta arbete tillägnad till de som får kämpa för att få ut sin rätt.

Jag vill även rikta ett stort tack till alla de som har hjälpt och stöttat mig under hela resan.

Södertälje den 1 augusti 2015

Kari Hiltunen
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1 Inledning
Sverige gör anspråk på att vara en rättsstat.1 Enligt legaliseringsprincipen är utgångspunkten

att alla måste följa det regelverk som styr i en sådan stat oavsett om rättssubjekten är en fysisk

eller en juridisk person. Enligt objektivitets- och likställighetsprinciperna ska var och en ska

betraktas som likvärdiga inför lagen. Detta innebär att lagarna ska vara objektiva, rättvisa och

respektera  varje  enskild  individs  integritet.  Dessutom  ska  ingen  behöva  känna  sig  vara

diskriminerad av andra individer eller av offentliga organ. Den enskilde ska kunna föra sin

talan  inför  domstol  utan  att  bli  utsatta  för  repressalier  eller  hot.  Att  domstolarnas  beslut

respekteras är en självklarhet.2

Den som bryter mot en lag, riskerar att drabbas av olika typer av påföljder.3 Vetskapen om

att  dennes  handlingar  kan  medföra  konsekvenser,  kan  denne  avskräckas  från  att  begå

lagbrytande handlingar.4

Däremot  saknas  det  effektiva  motmedel  då  en  samhällsorgan  bryter  mot  lagen.  De

sanktioner som kan vidtas är för det mesta bristfälliga, vilket kan ses i de fall av lag- och

domstolstrots  som  begås  av  kommuner.5 När  det  uppdagades  att  några  kommuner  hade

överskridit  den  kommunala  kompetensen  och  stött  enskilda  näringsidkare,  tillsattes  flera

statliga utredningar.6

Avsikten  med  utredningarna  var  att  finna  lösningar  mot  samhällsinstitutionernas

lagbrytande handlingar och att råda bot när kommuner verkställt beslut som domstolar hade

upphävt.7

Den allvarliga situationen ledde till att både JO och JK lämnade in skrivelser till riksdagen

med  krav  på  lagändringar.8 Regeringen  tillsatte  en  utredning  som  fick  uppgiften  att

”förutsättningslöst”  se  över  behoven  av  åtgärder  och  för  att  finna  en  lösning  på  detta

oroväckande  beteende.9 Utredningen presenterade  sin  slutsats  i  betänkandet  kommunalbot

(SOU 1989:64), som var den första utredningen av flera.10

1 Jfr Bäckman, s. 47 ff.
2 Se Skr. 2007/08:109 s. 16.
3 Se SOU 1989:64 s. 99.
4 Jfr Asp m.fl., s. 48 ff.
5 Se Warnling-Nerep, s. 17.
6 Se SOU 1989:64, s. 96.
7 Se t.ex. SOU 1993:109, s. 23 f.
8 Se SOU 1989:64, s. 13. Se även SOU 1993:109, s. 23.
9 Se t.ex. SOU 1989:64., s. 3 och s. 13 f. Se även SOU 1993:109, s. 23.
10 Se Statskontoret 2012, s. 11.
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Från  början  handlade  problemet  om  att  kommuner  tenderade  att  överskrida  den

lagstadgade  kompetensen,  men  började  i  all  större  omfattning  handla  om hur  kommuner

vägrade att verkställa beslut om insatser enligt LSS som enskilda brukare hade fått rätt till i

domstolar.11

Under senare tid har det även visat sig att det förekommer domstolstrots i samband med

LOU.12

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet bakom detta arbete är att upplysa och förklara fenomenet, tillika samhällsproblemet,

kommunalt  domstolstrots  som sker  i  samband med att  förvaltningsrättsliga  domstolar  ger

enskilda  individer  rätt  till  insatser  enligt  lagen  (1993:387)  om stöd  och  service  till  vissa

funktionsnedsatta  m.m.  (LSS).  Fenomenet  uppstår  när  en  enskild  individ13 överklagar  ett

beslut gällande särskilda insatser som en kommun har gett avslag på. Ger domstolen brukaren

rätt och kommunen verkställer inte beslutet, kallas vägrandet för domstolstrots.14

De frågor  som arbetet  kretsar  kring  är  1)  orsaken till  domstolstrots  och 2)  går  det  att

åtgärda detta problem. Frågeställningen har sin grund i att det sker alltför ofta att kommuner

väljer att gå emot gällande rätt när ett domstolsbeslut inte verkställs.

1.2 Teoretiska aspekter

1.2.1 Avgränsningar

Då en kommun först vägrar att verkställa ett gynnande beslut, kan detta beteende leda till att

kommunerna går emot gällande lag. Detta kallas för lagtrots, men det är  något som detta

arbete  inte  kommer att  fokusera på på grund av att  lagtrots  är  ett  mer  vidsträckt  område

jämfört med domstolstrots. Eftersom vad som kan anses vara lagtrots ändras varje gång lagar

hävs eller utfärdas, kan det vara svårt att ge en djupare redovisning. I de fall det finns en

sammankoppling av lag- och domstolstrots kommer det finnas skäl att redovisa det problemet.

Den centrala lagen i arbetet är LSS. Trots detta kan det finnas skäl att gå in på andra lagar

än LSS i de fall det finns en koppling mellan lagarna, exempelvis då det finns skäl att peka på

likheter och skillnader.

11 Se t.ex. Ds 2000:53, s. 9 och Warnling-Nerep, s. 59.
12 Se t.ex. Statskontoret 2012, s. 20, KKO 15-006, 15-007 och 15-009 från Stiftelsen Den nya välfärdens 

konkurrenskommission.
13 Begreppet ”Brukare” används vanligtvis för dessa individer, mer om begreppet nedan i avsnitt 1.3.3.
14 Se t.ex. SOU 1993:109, s. 29 och SOU 1999:21, s. 30.
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Eftersom de beslut som resulterar i domstolstrots tas på lokalnivå,  har det inte bedömt

finnas  några  skäl  till  att  involvera  EU-rättsliga  aspekter.  Även  vissa  kommunrättsliga

principer  och  beskrivning  av  kommunala  organ  har  valts  bort  på  grund av  att  dessa  har

bedömts sakna koppling till ämnet.

Av integritetsskäl kommer inga hänvisningar att ske i de fall det är domar som innehåller

känsliga uppgifter.

1.2.2 Disposition

Arbetet är uppbyggt kring fyra olika kapitel med varsitt tema. I kapitel ett kommer arbetets

metod, avgränsningar, arbetsteori och andra teoretiska moment att presenteras. Det kommer

även att ges förklaringar till vissa termer som förekommer. Kapitlet har av förklarliga skäl fått

namnet ”Inledning”.

I kapitel två kommer det fokuseras på kommuner och deras historia samt en genomgång av

de rättsprinciper  som är  relevanta för  detta  arbete.  I  samma kapitel  kommer det  även att

redovisas vissa kommunala organ och deras funktioner.

Kapitel  tre  har  som syfte  att  redovisa  de  sanktionsmedel  som staten  har  att  tillgå  när

domstolstrots har inträffat. De myndigheter som har som uppgift att utöva tillsyn över den

kommunala verksamheten kommer också att redovisas.

I kapitel fyra kommer det att ges en sammanfattning tillsammans med förslag på åtgärder

och egna kommentarer.

1.2.3 Metod

För att kunna besvara arbetets frågor, har två olika arbetsmetoder med skilda tillvägagångssätt

använts.

Det  första  tillvägagångssättet  kommer  att  utgå  från  ett  rättsdogmatiskt  perspektiv  där

förarbeten  i  form  av  promemorior,  betänkanden,  officiella  utredningar,  propositioner  och

motioner  har  använts  som  primära  rättskällor  för  att  utröna  den  juridiska  grund  som

kommuner och andra myndigheter har att förhålla sig till vid lagtolkning. 

Vid jämförelse av de primära rättskällorna har sekundära rättskällor i form av praxis, lokala

föreskrifter och myndighetsbeslut samt andra utgivna skrifter från varierande källor och annan

doktrin visa hur kommuner har haft en annan tolkning av LSS. Även om beslut från JO och

JK anses  sakna rättsavgörande  verkan,  har  dessa  tagits  i  beaktande som rättskällor  inom

ramen av detta arbete då dessa beslut tenderar ha en avgörande effekt för andra myndigheter.15

15 Jfr Bohlin, s. 167.
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Genom att peka på de skillnader som råder mellan den ”tänkta lagen” (de lege ferenda) och

den ”utövade lagen” (de lege lata) är  det möjligt  att visa var grunden till  det kommunala

trotset ligger.16

Detta kommer sedan att ligga till grund för den andra metoden som kommer att utgå från

ett sociologiskt perspektiv vars syfte är att visa hur kommuner kan genom sin existens begå

lagbrott utan att någon kan ställas till svars för dessa och vilka de bakomliggande grunderna

för dessa handlingar är.

Huruvida avsaknaden av effektiva motmedel mot det kommunala trotset kan tänkas leda

till  att  en kultur  inom den kommunala förvaltningen bildas  där  domstolarnas  besked inte

längre ges den respekt som de tidigare har haft inom den offentliga förvaltningen går bara att

spekulera. Då kommuner kan hänvisa till den så kallade kommunala självstyrelsen kan det i

efterhand  vara  svårt  att  stävja  trotset.  Då  det  kan  föreligga  ekonomiska  incitament  för

kommuner i sin vägran att verkställa eller förhala gynnande beslut, finns det anledning för

strategiska beslutsfattare att se till att kommuner trotsar domstolar.

Att det ens är möjligt för kommuner att begå lagbrott är unikt, vilket är endast möjligt på

grund av hur samhället är uppbyggt.

1.2.4 Arbetets teori

Det  samhälle  vi  lever  i  är  uppbyggd av olika sociala  institutioner.  Dessa styrs  av sociala

normer (lagar).17 Syftet är att minimera den anomi som kan förekomma i ett samhälle när

enskilda individers behov, önskningar och mål kolliderar med varandra.18 Utgångspunkten är

att varje individ föds in i en institution (familj), De skolas in i samhället av en annan (skola)

för att till sist tas hand av en tredje (kommun eller staten).19 Syftet med att konstruera sociala

organisationer  som utifrån  sin existens  kan påverka  enskilda  individers  ageranden går  att

finna inom de filosofiska tankegångarna som ligger till grund för dagens samhälle. Genom att

utgå från tanken om att människor i grund och botten avser att agera egocentriskt, krävs det i

ett fungerande samhälle en instans som reglerar de enskildas beteenden. Hobbes kallade den

instansen för ”Suverän” som visserligen hade getts oinskränkt makt styra de subjekt som hade

accepterad denne20.

16 Jfr Bäckman, s. 32.
17 Se Edling & Rydgren, s. 46 f.
18 Se Lilly m.fl., s. 90 f. Se även Sarnecki, s. 172 och s. 179.
19 Jfr Edling & Rydgren, s. 67 f.
20 Se Wacks, s. 18 f.

4



Med tanke på hur dagens samhälle är uppbyggt där avsikten är att besluten tas så lokalt

som möjligt enligt subsidiaritetsprincipen21* skulle det kunna diskuteras huruvida kommuner

har ansett sig vara någon slags suveräner i förhållande till den enskilde individen.

Kommuner  och  deras  verksamhet  styrs  av  KomL.  Den  stadgar  att  fullmäktige  som

beslutande organ har som uppgift att tillsätta de kommunala nämnderna (KomL 3:3).  Dessa

har  som  uppgift  att  bereda  och  verkställa  fullmäktiges  beslut.  Även  om  fullmäktige  är

förhindrade att bestämma hur en nämnd ska besluta i enskilda ärenden (RF 12:2), finns det

inga hinder att fullmäktiges föreskrifter ger målinriktad styrning i hur nämnden ska utföra sitt

uppdrag.22

Om en kommun har ansträngd ekonomi är det rationellt att en kommun försöker minska

sina  kostnader  genom att  begränsa  sådana  insatser  som det  saknas  möjlighet  att  bekosta

genom  avgifter,  vilket  skulle  kunna  leda  till  att  fullmäktige  tillsätter  någon  som  delar

fullmäktiges syn på rationaliseringar och besparingar och därmed försöker styra verksamheten

till att minska antalet beviljade insatser. Teorins poäng kommer att redovisas i slutet (avsnitt

4.3).

Med andra ord är tanken bakom detta arbete att förklara fenomenet domstolstrots genom

att försöka förstå de motiv som kan tänkas ligga bakom kommunernas agerade för att därefter

kunna ge förslag på effektiva åtgärder.

1.3 Terminologi
Eftersom skrivandet  har  blivit  påverkat  av sociologiskt  tänkande,  kan  det  hända att  vissa

termer  som  används  naturligt  inom  sociologi  inte  riktigt  platsar  in  i  ett  juridiskt

examensarbete.

HFD och FörvR kommer att benämnas RegR respektive LänsR vid hänvisning till rättsfall

före domstolsreformen 2011. Begreppet kommunalbesvär har bytts ut till det nu vedertagna

begreppet laglighetsprövning.

Begrepp så som handikapp, funktionsnedsättning och funktionshinder används ofta som

synonymer, vilket enligt SoS inte är avsikten. Dessa termer att förklaras mer ingående,23 men

ifall det finns hänvisningar till äldre termer, kommer dessa att användas.24

Med doktrin kommer det att avses både rättsvetenskaplig litteratur och sådan material som

21 Jfr Warnling-Nerep et al, s. 276.
22 Jfr Prop. 1990/91:117, s. 89.
23 Jfr Warnling-Nerep, s. 83.
24 Jfr Bäckman, s. 43.
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har utgetts av myndigheter. Detta omfattar även uppsatser, sidor på internet och andra skrifter

som vanligen inte betraktas som vedertaget juridiskt litteratur.

1.3.1 Domstolstrots och lagtrots

En juridiskt vedertagen definition av begreppet för vad som anses vara domstolstrots saknas.

Inom  den  juridiska  debatten  har  domstolstrots  fått  betydelsen  att  en  kommun  av  någon

anledning kommuner har vägrat att verkställa ett domstolsbeslut eller verkställa sådan beslut

först efter en lång tid25 beroende om det har samband med laglighetsprövning (KomL 10 kap.)

eller förvaltningsbesvär (KomL 10:3).

Exempel på hur domstolstrots kan se ut är den så kallade Sigtuna-fallet.26 Det som hade

hänt i det fallet var att Sigtuna kommunfullmäktige hade beslutat om att godkänna ett förslag.

Tanken var att  kommunen skulle  sälja  mark till  ett  företag förutsatt  att  kommunen skulle

erhålla aktier i företaget som vederlag.  Den vaksamme kommunmedlemmen ansåg att en

sådan  affär  inte  föll  under  den  kommunala  kompetensen  och  med  stöd  av  KomL 10.

överklagade  beslutet,  men  fullmäktige  bemyndigade  styrelsen  att  teckna  aktierna.  KamR

beslutade om inhibition vilket i vanliga fall skulle innebära att ett inhiberat beslut inte fick

verkställas.  Det  var  något  styrelsen struntade  i  och bemyndigade kommunordföranden att

fortsätta med affären. KamR beslöt åter om inhibition, men samma dag lämnade kommunen

ett bindande anbud skriftligt. Styrelsen beslöt att även teckna andra aktier utan företrädesrätt

förutom de tidigare avtalade.  Åter  beslöt  KamR om inhibition,  men fullmäktige valde att

godkänna  affären.  Resultatet  blev  att  KamR  avkunnade  hela  fem  domar  som  upphävde

aktieaffären. Då RegR gav inget prövningstillstånd, stod domarna fast.

Att  det krävs fem domar för att  upphäva ett  beslut är  unikt i  svenskt rättshistoria som

saknar motstycke. Sigtuna-fallet är det praktexempel som visar hur domstolstrots kan se ut.

Kommunens agerande granskades av JO som kom fram till slutsatsen att det inte förelåg

några förutsättningar för tjänstefel enligt BrB 20:1 och avslutade ärendet med att enbart lämna

kritik mot kommunens agerande.27

Vid jämförelse med domstolstrots är lagtrots en mer omfattande rättsområde som ändras

vartefter gamla lagar hävts och nya utfärdats.28 Som ett exempel på lagtrots kan Pajala-fallet

tas.29 Bakgrunden var att miljö- och  miljö- och hälsovårdsnämnden i Pajala kommun hade

25 Se SOU 1993:109, s. 29. Se även Riberdahl, FT 1986, s. 103.
26 Se JO 1986/87, s. 297.
27 Se Ds 2000:53, s. 81 f.
28 Se Warnling-Nerep, s. 83 och SOU 1993:109, s. 30. 
29 Se JO 1988/89, s. 378.

6



beslutat  att  inte  genomföra några regelbundna livsmedelskontroller,  men enligt  den gamla

livsmedelslagens  (1971:511)  24  §  samt  livsmedelsförordningens  (1971:807)  48  §  skulle

sådana  kontroller  se  årligen.  För  att  verkligen  inte  behöva  genomföra  kontrollerna  sade

kommunen upp sin miljöskyddsinspektör. Uppsägningen i sig skedde enligt gällande regler,

vilket inte kunde anmärkas. Efter att JO hade kritiserat kommunen och även öppnat ett nytt

ärende i fallet, anställde kommunen en ny miljöskyddsinspektör men på halvtid. Detta ledde

till  att  JO avslutade sitt  ärende efter att  ha bedömt läget som att  Pajala hade återupptagit

inspektionerna.30

I den kritik som JO lämnade ansågs det vara allvarligt att en kommun inte genomförde

kontroller med tanke på att miljöskyddsinspektören även hade ansvaret över ett vattenverk.31

Enligt JO förelåg det skäl att utreda kommunernas motiv till att kunna utföra en sådan åtgärd

som hade kunnat medföra hälsofara för allmänheten. Det som JO också anmärkte var att det

hade kommit  till  livsmedelsverkets  kännedom att  liknande händelser  hade  skett  tidigare  i

andra kommuner.32

Det hade troligtvis varit möjligt att åtala de ansvariga om händelserna i Pajala-fallet hade

skett efter att kriterierna för tjänstefel ändrats i BrB.33 Detta visar hur lagtrots kan skifta.

1.3.2 Laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

Skillnaden mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär34 är att vid laglighetsprövning av

ett  kommunalt  beslut  har  den  överklagats  enligt  KomL  10  kap.  av  en  behörig

kommunmedlem. Eftersom det är beslutets laglighets som ska prövas, medför ett bifall av

överklagandet att domstolen undanröjer beslutet, men att inga ersättande beslut tas. När ett

överklagat beslut tas upp i domstol, får inga nya omständigheter åberopas av klaganden.35 Vid

en prövning av beslutet blir resultatet att den antingen godkänns eller förkastas, vilket skulle

kunna  vara  en  metod  för  allmänheten  att  kontrollera  den  kommunala  verksamheten.36

Problemet är att det skulle krävas fler enskilda som granskar kommunala beslut och anför

talan mot dessa för att ha en verklig effekt.37

30 Se Warnling-Nerep, s. 65 och s. 525.
31 Se Warnling-Nerep, s. 522 och JO 1988/89, s. 378.
32 Se JO 1988/89, s. 378 på s. 381.
33 Jfr Warnling-Nerep, s. 528.
34 Jfr Warnling-Nerep., s. 326.
35 Se Bohlin, s. 261.
36 Jfr Bohlin, s. 262.
37 Jfr Warnling-Nerep, s. 340 och s. 458, Se även Statskontoret 2012, s. 59.
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Vid förvaltningsbesvär är det den som saken berör talerätt rätt att överklaga ett beslut till

domstol.38 Till  skillnad från laglighetsprövning kan en domstol antingen ta ett  nytt  beslut,

ändra beslutet eller återhänvisa ärendet för fortsatt handläggning.39

Även om domstolen skulle anse att det föreligger behov av insatser och ger bifall till den

enskildes talan, är det inte säkert att kommuner verkställer dessa beslut. Huvudregeln är att

gynnande beslut  ska kunna verkställas  direkt.40 Därefter  krävs  det  att  tillsynsmyndigheter

uppmärksammas av att domen inte har verkställts inom rimlig tid för att det ska bli möjligt att

sätta in sanktioner.  Vad som avses med rimlig tid skiljer  sig åt  beroende på den enskilda

insatsen, så det kan vara svårt att veta i förhand när det kan bli aktuellt med sanktionsavgift.

En tumregel är att enklare insats anses ha kortare tidsintervall. Oavsett vad som betraktas som

rimlig tid, sker inte verkställighet inom den tiden blir kommunen tvungen att erlägga avgiften

(LSS 28 a §).

1.3.3 Socialstyrelsens begrepp

De begrepp som har använts tidigare för enskilda som när de personer som har eller är under

utredning för insatser av socialtjänsten har varierat under åren. Den nu vedertagna termen som

SoS rekommenderar är brukare.41

Med tanke på att begreppet brukare kan anses vara kränkande, bör det meddelas att det inte

är  arbetets  avsikt  att  såra  någon.42 I  och  med  att  det  begreppet  rekommenderas  av  en

myndighet kommer den att användas i arbetet.

Begreppet handikapp har tidigare varit den vedertagna termen för att beskriva en enskild

som på grund av sjukdom eller skada inte har möjlighet att delta i det vardagliga livet jämfört

med någon som inte har motsvarande svårigheter.43 Eftersom det begreppet har ansetts vara

för  negativt  laddad så  har  SoS tagit  beslutet  att  utmönstra  den för  att  istället  ersättas  av

begreppen funktionsnedsatt och funktionshindrad.

Det  som skiljer  dessa  två  termer  är  att  med  funktionsnedsättning  avses  den  enskildes

nedsatta  funktionsförmåga  medan  funktionshinder  uppstår  när  den  enskildes

funktionsnedsättning orsakar att denne får svårigheter att vara delaktig i den sociala tillvaron.

38 Se Warnling-Nerep, s. 343.
39 Se Warnling-Nerep, s. 328
40 Se Prop. 1999/2000:79, s. 84.
41 För SoS:s termbank, se http://socialstyrelsen.iterm.se
42 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/vill-bannlysa-ordet-brukare. Se även Sahlin, s. 21.
43 Se Sahlin, s. 19. Jfr Sjölenius, s. 30 ff.
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1.4 Regelkonflikter och definitioner
Inom juridiken kan lagar kategoriseras på olika sätt beroende på deras karaktär. Beroende på

lagens kategori, har den tolkningsföreträde framför en lag inom en annan kategori. Av alla

tolkningsprinciper är det tre som är intressanta för arbetet.

Den första principen lex superior derogat legi inferiori innebär att en lag av ”högre rang”,

lex superior, ges företräde framför en ”lägre” lag, lex inferior.

Den  andra  principen  lex  specialis  legi  generali  derogat innebär  att  en  speciallag,  lex

specialis, ska tolkas före en generell lag, lex generalis.

Den  tredje  principen  lex  posterior  derogat  legi  priori innebär  att  en  nyare  lag,  lex

posterior, ges företräde framför en äldre, lex priori.

Grundlagar (RF) ges tolkningsföreträde i och med dess karaktär av lex superior framför en

”vanlig  lag”  (KomL).  En  speciallag  som LSS,  har  företräde  framför  den  generella  lagen

KomL.

I vissa lagar saknas det detaljerade regleringar.  I  stället  ges mer generella målinriktade

”önskemål”. Tanken är att med övergripande målinriktningar ge kommunerna möjligheten att

utnyttja  lokala  föreskrifter  med  stöd  av  exempelvis  allmänna  råd  från  SoS44 istället  för

detaljstyrande lagar med ”mer bestämt materiellt innehåll” eller preciserade regler.45

Sådana lagar betecknas för ramlagar och på grund av ramlagarnas karaktär kan sådana

lagar tolkas på ett sätt i Bodens kommun och på ett annat sätt i Lunds kommun. För att det

inte  ska alltför  stora skillnader har domstolarna som uppgift  att  styra det  tolkningsarbetet

genom praxis.46 Exempel på ramlagar är LSS, SoL och HSL.47

Det som avses med rättighetslag har saknat en enhetlig åsikt.48 Innehållsmässigt skulle det

kunna vara tänkbart att dessa är en blandning av ramlag och ”vanlig” lag. Detta på grund av

att rättighetslagar innehåller både övergripande och detaljerade regleringar49 för att möjliggöra

en individuell bedömning av brukarens behov.50

44 Se Strömberg & Lundell, s. 130 och Bäckman, s. 157.
45 Se Strömberg & Lundell, s. 129, Warnling-Nerep, s. 113, Bäckman, s. 120 och Grunewald & Leczinsky, s. 

157.
46 Se SOU 1993:109, s. 135. Se även Warnling-Nerep, s. 113.
47 Se Bäckman, s. 114.
48 Jfr Warnling-Nerep, s. 111.
49 Se Bäckman, s. 104.
50 Se Bäckman, s. 122.
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Förutom detta har det i doktrinen och bland förarbeten tagits fasta på att en lag har ansetts

vara  en  rättighetslag  om  den  uppfyllt  tre  kriterier.51 Det  ska  handla  om  1)  en  noggrant

preciserad rättighet som en brukare har möjlighet att 2) kräva från en offentlig institution.52

Det krävs även att brukaren har möjlighet att få ut sin rätt 3) genom en domstols försorg

tvinga  en  institution  att  tillhandahålla  rätten.  Den  institutionen  ska  även  en  överordnad

tillsynsmyndighet som kan använda olika sanktionsmöjligheter som styrmedel.53

Det som gör LSS till en rättighetslag är att insatserna som en brukare har rätt att kräva från

kommunerna är preciserade i LSS 9 §, brukaren kan med stöd av ett domstolsbeslut kräva

verkställighet  och  att  en  tillsynsmyndighet  kan  använda  sig  av  sanktioner  som

påtryckningsmedel.

1.5 LSS
I förarbetena till LSS ansågs det att de med funktionsnedsättningar hade sämre levnadsvillkor

än de flesta andra.54 Dessa hade även det svårare att själva kunna styra över sitt liv och de

möjligheter de hade när det gäller utbildning och arbete samt att deras anhöriga påverkades

negativt.55

Avsikten var att den enskilde skulle få möjligheten att vara delaktiga i samhället med hjälp

av individuellt anpassade åtgärder.56 Den åsikt som framfördes var att varje individ hade ett

eget värde och integritet57 och att samhället skulle styras av en humanistisk filosofi.58  Att

vissa individer skulle sitta inlåsta på anstalter och sjukhus ansågs inte passande i ett modernt

samhälle och en av de reformer som genomfördes under 90-talet var att alla mentalsjukhus

stängdes och de intagna skulle  integreras  bland ”de vanliga”59 och genom att  integreras  i

samhället ges möjlighet att delta i vardagslivet på sina egna villkor.60

51 Se SOU 1999:21, s. 38.
52 Se Bäckman, s. 117.
53 Se Bäckman, s. 121, Warnling-Nerep s. 111 och Prop. 2004/05:39 s. 16.
54 Se SOU 2008:77, s. 115.
55 Se t.ex. Prop. 1992/93:159, s. 42.
56 Se Prop. 1992/93:159, s. 44.
57 Se Prop. 1992/93:159, s. 43.
58 Se Prop. 1992/93:159, s. 43. Se även Grunewald & Leczinsky, s. 150 f.
59 Se Strömberg & Lundell, s. 172 och Sahlin, s. 121. Se även SOU 2008:77, s. 120 och s. 123 f.
60 Se Prop. 1992/93:159, s. 43, Grunewald & Leczinsky, s. 155 och s. 158, Sjölenius, s. 34. Se även SOU 

2008:77, s. 119.
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Eftersom ett centralt styrt regelverk kunde påverka brukarnas situation negativt,61 ansågs

det att ansvaret för brukarnas välmående skulle ligga på ett lokalt och inte en regional nivå,

vilket ledde till att huvudmannaskapet överfördes från landstingen till kommunerna62 och att

förvaltningsarbetet skulle ske med stöd av ramlagar istället för detaljstyrande lagar.63

För att kunna få insatser enligt LSS beviljade, krävs att den sökande tillhör någon av de

personkretsar som stadgas i LSS (LSS 1 §) och att det föreligger behov av insatser. Förutsatt

att  dessa inte kan tillgodoses på annat sätt,64 ska brukarna genom insatserna (LSS 9 §) bli

tillförsäkradetillförsäkrade ”goda  levnadsvillkor”  (LSS  7  §)  och  möjligheten  att  kunna  medverka  i

samhällslivet utifrån de egna livsvillkoren (LSS 5 §. Jfr SoL 5:7).65 Vanligtvis är LSS-insatser

kostnadsfria för brukare och tvingande för kommunerna,66 vilket resulterar i att kommunerna

drabbas av kostnader som dessa inte kan dessa genom avgifter.67 Då en utredning genomförs,

blir brukaren och dennes situation jämfört med ”normala” individer i samma ålder för att se

om det föreligger skäl att bevilja insatser.68 Kommer utredningen fram till att det föreligger

behov,  ska  en  individuell  plan  upprättas  (LSS 10 §).  Denna plan  ska  omprövas  antingen

årligen eller när brukaren begär detta.

Det som har ansetts rent konkret med ”goda levnadsvillkor” har inte beskrivits i detalj vare

sig  i  lagar  eller  i  förarbeten.69 Detta  har  gett  kommunerna  möjligheten  att  själva  tolka

innebörden av vad som avses med detta.70 Det som tagits fasta är att ”goda levnadsvillkor” har

ansetts  inneha  en  höjd  kvalitetsnivå  i  jämförelse  med  den  i  SoL  stadgade  ”skälig

levnadsvillkor” (SoL 4:3).71 Det har inte heller ansett föreligga några hinder att en brukare

som sedan tidigare har LSS-insatser även kan ges stöd enligt SoL.72 Detta har resulterat i att

LSS även kategoriseras som en pluslag till SoL.73 Det som avses med en pluslag är att ge

utsatta grupper en starkare rättsskydd än vad dessa hade kunnat få genom de mer generella

reglerna i andra lagar.74

61 Jfr Grunewald & Leczinsky, s. 143 och s. 145.
62 Se Prop. 1992/93:159 s. 2. Se även Grunewald & Leczinsky, s. 144.
63 Se Grunewald & Leczinsky, s.145 och s. 148. Jfr Prop. 1992/93:159, s. 46.
64 Se Grunewald & Leczinsky, s. 82. För en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som används vid 

bedömningen, se Grunewald & Leczinsky, s. 89-100.
65 Se Sjölenius, s. 60.
66 Se Prop. 2009/10:176, s. 17 f.
67 Se Sjölenius, s. 46.
68 Jfr Sjölenius, s. 60 och Sahlin, s. 99.
69 Se Bäckman, s. 147.
70 Se Bäckman, s. 161.
71 Se Bäckman, s. 143 ff.
72 Se Sahlin, 121 och Sjölenius, s. 45.
73 Se t.ex. Grunewald & Leczinsky, s. 158 och Warnling-Nerep, s. 112. Se även Sjölenius, s. 63.
74 Se Prop. 1992/93:159, s. 47.
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1.5.1 Personkrets

De som anses vara berättigade till insatser enligt LSS är en begränsad grupp individer som

måste falla inom någon av de personkategorier som stadgas i LSS 1 §.

Av de drygt 67 000 personer som har någon form av insatser enligt LSS, tillhör omkring 89

% av dessa till personkrets 1 (LSS 1 § 1 p.), det vill säga autism, autismliknande tillstånd eller

utvecklingsstörning (NPF-diagnoser).75 Detta är en siffra som i stort sett ökar varje år, vilket

medför att kommunerna drabbas av större kostnader som de inte kan täcka på grund av att det

är inte tillåtet att kommuner tar ut avgifter för LSS-insatser.76 Avgiftsförbudet har motiverats

med att brukarna inte skulle drabbas av merkostnader på grund av funktionsnedsättningen,77

vilket visade sig inte överensstämma med verkligheten. Tvärtom har det visat sig att brukare

som bodde i grupp- eller serviceboenden hade högre boendekostnader än de som bodde i egna

lägenheter.78

Då vardagen för den med en eller flera NPF-diagnoser kan vardagen vara en ständig kamp,

vilket underlättas genom att dennes vardag är strukturerad.79 Det kan även vara viktigt att

undvika överraskningar och snabba förändringar om den enskilde har svårt att hantera sådana

situationer.80

Då LSS även är en ramlag, saknas det detaljer kring utformningen av insatserna. Detta har

gett  kommunerna  ganska  stort  spelrum kring  tolkningen  av  vad  som avses  med  dessa.81

Motiveringen var att eftersom varje enskild brukares behov är individuellt,82 finns det inga

skäl att påtvinga brukaren insatser denne varken kan tänkas vara intresserad av eller i behov

av (jfr LSS 8 §).83 Detta skulle då ge kommunerna möjlighet att anpassa insatserna efter de

lokala lokala förutsättningar och de resurser som finns inom kommunen.84

75 Se Socialstyrelsen 2015, s. 7 och 18.
76 Se Grunewald & Leczinsky, s. 158.
77 Se t.ex. SOU 2008:77, s. 233.
78 Se SOU 2008:77, s. 43.
79 Jfr Socialstyrelsen 2010, s. 37 ff.
80 Jfr Socialstyrelsen 2010, s. 39.
81 Jfr Bäckman, s. 63.
82 Jfr Sahlin, s. 99.
83 Jfr Sjölenius, s. 58 och Bäckman s. 109.
84 Se Bäckman, s 121 f, Grunewald & Leczinsky, s. 157 och Sahlin, s. 115.
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1.5.2 Jämförelser med andra lagar

LSS tillkom under  en  tid  då  en  ekonomisk  kris  hade  drabbat  Sverige.85 Det  ansågs  från

politiskt  håll  att  de  svagaste  grupperna  i  samhället  skulle  inte  drabbas  av  de  kommande

ekonomiska åtgärderna.86

Det som skiljer LSS från andra rättighetslagar är att en utvald målgrupp (LSS 1 §) rätt till

specificerade insatser (LSS 9 §).87 Jämfört  med SoL som stadgar att  brukaren har rätt  till

bistånd och annan stöd för att uppnå en ”skälig levnadsvillkor” (SoL 4:1), stadgar LSS att

brukaren garanteras ”goda levnadsvillkor” (LSS 7 §). Dessa ska även få en möjlighet att leva

som andra (LSS 5 §), vilket saknar en motsvarighet i SoL.

SoL stadgar att en kommun ska se till att brukaren ska ges möjligheten att vara delaktig i

samhället  utifrån  dennes  individuella  behov  (SoL 5:7).  Eftersom  SoL är  en  ramlag,  har

insatserna inte skrivits in i detalj.88 Detta har medfört att kommunerna har möjlighet att tolka

SoL och utforma insatserna utifrån de lokala förutsättningarna, vilket kommunerna inte har

möjlighet att göra med LSS-insatser.89 Genom en sådan detaljstyrning hindras kommunerna

att  genomföra  insatserna  på  ett  sätt  som  de  själva  vill,  vilket  anses  inskränka  på  den

kommunala självstyrelsen.90

Även det faktum att LSS-insatser vanligtvis är avgiftsbefriade, skiljer sig LSS från andra

lagar91 som  ger  kommunerna  möjligheter  att  ta  ut  avgifter  med  självkostnadsprincipen  i

beaktande.

I  den  gamla  omsorgslagen  hade  huvudmännen  möjlighet  att  genomföra  insatser  mot

brukarnas vilja och med tvång, men detta var något som ansågs inte vara tidsenligt och av den

anledningen togs tvånget bort,92 vilket skiljer sig åt från andra omsorgslagar så som  LVU,

LVM, LRV och LPT.93

Tvärtom måste brukaren först ansöka innan insatserna kan sättas in och till skillnad från

den rätt som kommuner har att bevilja andra insatser än de ansökta enligt SoL, är det inte

tillåtet för dem att bevilja andra LSS-insatser än de ansökta.94

85 Jfr SOU 1999:21, s. 116 f.
86 Jfr Prop. 1992/93:159, s. 43 och SOU 1999:21, s. 117.
87 Jfr Grunewald & Leczinsky, s. 160.
88 Jfr Prop. 1992/93:159, s. 46.
89 Jfr Grunewald och Leczinsky, s. 160 f.
90 Se Grunewald och Leczinsky, s. 148.
91 Exempelvis SoL, PBL, HSL och FtL.
92 Jfr t.ex. Sahlin, s. 26 f och Prop. 1999/2000:79, s. 11.
93 Jfr SOU 2004:118, s. 127.
94 Se SOU 2008:77, s. 230.
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2 Kommuner

2.1 Allmänt
Genom sin samhällsposition har kommunerna stor makt över enskilda. Det är den makten som

gör det möjligt att det har uppstått domstolstrots. Eftersom det kan vara svårt att förstå de

drivkrafter  och  motiv  som styr  de  olika  kommunala  organen att  agera  så  att  det  uppstår

domstolstrots, finns det skäl att gå genom kommunens organisation mer detaljerad. Genom

detta  går  det  att  peka  på  de  bakomliggande  orsakerna  som  ligger  bakom  kommunernas

agerande.

Kommuner innehar en lagstadgad och självständig roll gentemot staten. För att kunna driva

sin verksamhet, har dessa rätt att ta ut skatt för att bekosta detta. Som juridiska personer kan

kommuner ingå avtal, föra talan inför domstol och inneha skyldigheter.1

Trots detta är deras existens beroende av riksdagen som innehar möjligheten att skapa och

upplösa kommuner (ÄndrL 1 kap.).2

Som institution är organisationen kommun ingen ny företeelse.  Redan under romarriket

existerade former av organisationer som i förhållande till de som administrerade dessa hade

en självständig juridisk status.3

Till formen påminde dessa om de senare samhällsinstitutionerna som hade skapats efter

romarrikets fall i form av byar, socknar, häraden och län4. Tidigare hade dessa haft uppgiften

att upprätthålla de sociala samhällsstrukturerna som hade uppstått och existerade långt innan

Sverige ens hade enats som ett centralt styrt rike.

Samhällsinstitutioner existerar oberoende av de enskilda individer som skapat dessa5 och

har en stor effekt på deras liv. Genom att bland annat ha ansvaret för grundskolan och den

sociala omsorgen, kan kommunernas verksamhet styra de enskilda och deras liv mot sådan

riktning som är till gagn för samhället.

Det skulle kunna frågas hur samhället hade sett ut om kommunerna inte hade existerat,

men det är en filosofisk fråga som inte kommer att behandlas i detta arbete.

1 Se Bohlin, s. 19.
2 Se Bohlin, s. 20 och Warnling-Nerep, s. 152 f.
3 Se Kaser & Knütel s. 158.
4 Se Strömberg & Lundell s. 15.
5 Se Edling & Rydberg, s. 43.
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Enligt  KomL 1:1  och  1:2  samt  RF  1:7  delas  Sverige  kommuner  och  landsting.6 Med

begreppet kommun avses primärkommuner, med landsting avses sekundärkommuner.7

Det  som  skiljer  kommuner  och  landsting  är  att  kommunerna  är  begränsade  till  ett

geografiskt område (KomL 1:4) medan landstingen är en kommunal sammanslutning inom en

större region, oftast sammanfallande med ett län.8

Till  landstingens  ansvarsområden  tillhör  bland  annat  hälso-  och  sjukvården,

kollektivtrafiken,  den  regionala  samhällsutvecklingen  och  kulturella  verksamheter9 som

begränsningen i den kommunala kompetensen annars hade gjort omöjligt.

Det har funnits diskussioner om huruvida landstingen bör avskaffas och i den mån det inte

skulle vara möjligt för staten eller kommuner att ta över landstingens ansvarsområden, att

privatisera detta.10 Inom detta arbete kommer ingen djupare genomgång av landstingen att

genomföras.

2.2 Organisation
En  kommun  är  uppdelad  i  olika  organ.  De  som är  relevanta  för  arbetet  är  fullmäktige,

nämnderna och revisorerna.

Fullmäktige  har  bestämmanderätten  av  de  beslut  som  faller  under  den  allmänna

kompetensen  medan  styrelsen  och  de  andra  nämnderna  som  har  tillsatts  av  fullmäktige

(KomL 3:3-4)11 ska bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Revisorerna har som uppgift att

granska  kommunens  verksamhet  och  lagligheten  i  kommunens  beslut.  Även  dessa  ska

fullmäktige tillsätta (KomL 9:1-2 ).12

Val  till  fullmäktige  sker  på  samma dag som till  regering  och landsting  och  mandaten

fördelas proportionerligt (ValL1:3 och 14:1 2 st.) och för att kunna rösta i kommunvalet krävs

det att den röstberättigade är folkbokförd i kommunen (ValL 5:1 2 st. och KomL 4:2).

Det finns anledning att komma tillbaka till detta i slutet av kapitlet i och med dess centrala

betydelse för problemet med domstolstrots.

6 Warnling-Nerep, s. 152.
7 Se Prop. 1990/91:117 s. 23 och s. 37 f.
8 Se Bohlin, s. 20 och s. 24.
9 Se Bohlin, s. 24.
10 Se Mot. 2003/04:K207, Mot. 2009/10:K224 och http://www.unt.se/asikt/debatt/avskaffa-landstingen-

3098047.aspx.
11 Se Bohlin, s. 30.
12 Se Bohlin, s. 55 f.
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2.2.1 Kommunalrättsliga principer

Kommunerna som rättssubjekt står under både lagar och rättsliga principer. Dessa begränsar

den kommunala kompetensen och den handlingsfrihet som kompetensen medger.

De  kommunalrättsliga  principer  som  finns  i  KomL 2:1  och  som  betecknas  som  den

kommunala kompetensens  yttre  ram kommer inte  att  presenteras  här  i  och med att  dessa

saknar relevans för arbetet, men en detaljerad genomgång av dessa går att finna i Bohlin, s.

90-113.13

Förutom  den  yttre  ramen,  finns  det  kompetensens  inre  ram.  Den  ger  ledning  i  hur

kommunerna får utöva sina befogenheter enligt olika principer varav en är den så kallade

självkostnadsprincipen.14 Innebörden  av  denna  princip  är  att  ifall  en  kommun  väljer  att

erbjuda vissa tjänster  eller  insatser  har  de möjlighet  att  ta  ut  avgifter,  men dessa får  inte

överstiga tjänstens eller insatsens kostnader (KomL 8:3 b-c).

Den  andra  principen  är  likställighetsprincipen  (KomL  2:2).15 Detta  innebär  att  alla

kommunmedlemmar måste behandlas lika om det inte föreligger sakliga skäl som i sådana fall

måste beakta allmän objektivitetsprincip.16

Det skulle kunna argumenteras att kommunernas skyldighet att tillhandahålla insatser till

en  begränsad  grupp  strider  mot  likställighetsprincipen  och  saknar  koppling  till

allmänintresset. Detta, tillsammans med självkostnadsprincipen, skulle kunna av vissa anses

vara incitament för kommuner att försöka undkomma insatserna och deras kostnader.17

Den tredje principen, förbudet mot retroaktiva beslut (KomL 2:3),18 har blivit aktuellt efter

att  kommuner  har  börjat  göra  ändringar  gällande  verkställighet  av  gynnande  beslut  i

efterhand. Detta är något som kommer att tas upp senare (avsnitt 3:3).

2.2.2 Självstyrelse

Den kommunala självstyrelsen regleras i RF 1:1 2 st, 1:7 och 14 kap. samt KomL 1:1 och 2

kap. En mer detaljerad tolkning av vad som avses med detta går att utläsa i förarbeten19 och

doktrin.20 Den  innebär  att  kommuner  har  en  begränsad  frihet  att  sköta  de  egna

13 Se Bohlin, s. 92.
14 Se Bohlin, s. 113 f.
15 Se Bohlin, s. 123.
16 Se Bohlin, s. 129.
17 Jfr Bäckman, s. 94.
18 Se Bohlin, s. 130.
19 Se t.ex. SOU 2004:118, s. 106.
20 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 226 och Bohlin s. 22 f och s. 87.
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angelägenheterna inom den allmänna kompetensen (KomL 2:1) sköta egna angelägenheter

samt att dessa måste beakta legalitetsprincipen.21

Dagens självstyrelse har inte alltid varit en självklarhet. Efter att Sverige blev ett enad och

centralstyrd, begränsade kronan stegvis de lokala makthavarnas befogenheter under 1500- och

1600-talet tills det år 1862 tillkom fyra kommunalförordningar som gav lokala organisationer

större rörelsefrihet i att vårda de lokala angelägenheterna själva,22 var den lokala kompetensen

i stort sett begränsad till att gälla fattigvård.23

Den kommunala kompetensen är  inte  bara  begränsad.  I  vissa fall  är  den  även utökad.

Tidigare existerade det olika ”smålagar” som gav kommunerna ett större manöverutrymme,

men dessa har sammanförts i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, KBefL.

Varför det kan vara svårt att ingripa mot kommuner som medvetet trotsar domstolar går att

se i hur kommunerna styrs. Genom att beslutsrätten tillkommer fullmäktige (RF 14:1)24 och

den är en folkvald församling (KomL 4 kap.), saknas det möjligheter för JO och JK att ingripa

i  och  med  att  de  beslut  som  fullmäktige  tar  anses  vara  av  politisk  natur  snarare  än

myndighetsutövande.25

Nämnderna,  som  även  omfattar  kommunstyrelsen,26 har  som  uppgift  att  bereda  och

verkställa de beslut som tas av fullmäktige (KomL 3:14). De kan efter delegering (KomL

3:10) själva ta sådana beslut som främjar dem att genomföra sina uppgifter så som anställning

av personal eller införskaffande av arbetsmaterial och verktyg.27 Även om nämnderna får sin

mandat  från  fullmäktige,  så  är  de  inte  helt  osjälvständiga  genom  möjligheten  att  inte

verkställa beslut som är uppenbart felaktiga eller olagliga.28

Då en nämnd tar ett beslut som påverkar en enskild individs tillvaro faller dessa under den

bemyndigande som nämnden har tilldelats. Detta innebär att nämnden bara utför sitt uppdrag

utifrån de riktlinjer som fullmäktige har bestämt.29

21 Se Bohlin, s. 23.
22 Se SOU 1996:129 s. 15 och Bohlin s. 15.
23 Se Warnling-Nerep, s. 28.
24 Se Bohlin, s. 38.
25 Se Warnling-Nerep, s. 294, se även Bohlin, s. 78.
26 Se Bohlin, s. 31.
27 Se Bohlin, s. 45 f.
28 Se Warnling-Nerep, s. 386.
29 Se Bohlin, s. 45.
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Även om det saknas möjlighet för fullmäktige att styra över de beslut som tas av en nämnd

(RF 12:2)30 och därmed genomdriva verkställighet i strid med lagen, kan det finnas andra sätt

för fullmäktige att få genom sin agenda vilket kommer att tas upp i slutet av kapitlet.

Revisorernas roll (KomL 9:14-15) innebär att de är självständiga i sitt arbete och har rätt

att förfoga över kommunens alla resurser vid granskning av verksamheten (KomL 9:12).31

Upptäcks det vid revisionen felaktigheter kring hanteringen av de granskade ärendena, har

revisorerna  möjligheten  att  uppmärksamma  den  ansvariga  nämnden  om  situationen.  Är

situationen tillräckligt allvarligt, ska även fullmäktige uppmärksammas (KomL 9:9).

Då  den  årliga  revisionsberättelsen  ska  lämnas  in,  kan  revisorerna  rekommendera  att

”prickade” förtroendevalda inte  tilldelas ansvarsfrihet  (KomL 9:17).32 Tidigare hade sådan

markering  kunnat  leda till  allt  från entledigande till  åtal,33 men vid införandet  av  den nu

gällande KomL togs möjligheten att föra ärende vidare till åtal avskaffats.34

Men dessa befogenheter har inte alltid varit självklara. Då debatten kring domstolstrots

pågick,  uppmärksammades det  att  kommunala  organ saknade möjligheten  att  ingripa  mot

uppenbart olagliga eller på annat sätt opassande beslut.35

Även om JO/JK saknar möjligheter att ingripa mot fullmäktiges beslut, kan dessa ingripa

mot  nämndernas  verksamhet.36 Anledningen  till  det  saknas  effektiva  medel  som  hindrar

fullmäktige att ta felaktiga beslut har motiverats i förarbeten med att eftersom fullmäktige är

folkvalda, så är de ytterst ansvariga inför kommunmedlemmarna. Tanken bakom detta är att

den enskilde ledamoten riskerar att inte få förnyad förtroende och därmed blir bortröstad vid

valtider.37 

Dessa kan även entledigas från sin post om deras handlingar har varit alltför allvarliga. Det

har även argumenterats att ledamöterna självmant ska ta sitt politiska ansvar och avgå innan

dessa  entledigas  från  sin  post.38 Förutom  vägrad  ansvarsfrihet,  kan  en  enskild  ledamot

entledigas ifall denne har begått en gärning som har minst två års fängelse i straffskalan.39

30 Se Bohlin, s. 46.
31 Se t.ex. Prop. 2007/08:43, s. 12.
32 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 273.
33 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 480.
34 Se Warnling-Nerep, s. 273.
35 Se dock SOU 1993:109, s. 89 och s. 91 ff.
36 Se Bohlin, s. 166, SOU 1993:109, s. 35 och Warnling-Nerep, s. 376 ff.
37 Se SOU 1993:109, s. 64. Se även Warnling-Nerep, s. 480. Jfr Prop. 1990/91:117, s. 62 f och Warnling-

Nerep, s. s. 462, s. 479 och s. 482 f.
38 Se t.ex. Prop. 1990/91:117, s. 62 f. Jfr. SOU 1993:109, s. 36 f.
39 Se Prop. 1990/91:117, s. 62. Se även Bohlin,  s. 77 ff och SOU 1999:21, s. 30.
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Men vid  granskning  av  de  senaste  årens  valresultat,  borde  det  synas  att  fullmäktiges

sammansättning inte har ändrats nämnvärt och att samma personer står kvar på valsedlarnas

namnlistor oavsett vilka skandaler som har uppdagats.

2.2.3 Ekonomisk förvaltning

Tidigare styrdes kommunernas ekonomi av detaljerade regler.40 Då den nya KomL infördes,

fick kommunerna i stort sett ta över ansvaret för den egna ekonomin och dess förvaltning.

Det krävdes av kommunerna att dessa skulle förvalta sina resurser väl och inte fick slösa

bort dessa.41 Den kommunala verksamheten ska bekostas i huvudsak genom uttag av skatt

(RF  14:4  och  KomL 2:5),  men  det  finns  även  möjligheter  att  ta  ut  avgifter  under  vissa

omständigheter,(KomL 8:3  b)42 förutsatt  att  dessa  inte  överstiger  kommunens  kostnader

(KomL 8:3 c).43 Eftersom det är förbjudet för en kommun att bedriva näringsverksamhet med

vinstsyfte  (KomL 2:7)44 och  pantsätta  den  egna fasta  egendomen  (KomL 8:13),45 är  dess

ekonomiska förvaltning begränsad.

Andra  sätt  är  utjämning och statsbidrag  men dessa  tas  inte  upp i  detta  arbete.  För  en

detaljerad redogörelse av dessa, se Warnling-Nerep, s. 252-260 och s. 363-366.

2.3 Egen analys
Av det som har framkommit i detta kapitel är att kommuner har en särställning i det svenska

samhället.  Genom  sin  position  har  kommunerna  möjligheten  att  påverka  enskilda

kommunmedlemmars välbefinnande. Då de som har högst ansvar i fullmäktige är folkvalda,

saknas det möjligheter att föra ansvarstalan mot dessa i och med att deras uppdrag räknas som

politiska och inte myndighetsutövande.46

Då en nämnd har tagit ett beslut som vår verkan mot enskild, har detta skett utifrån de

bestämmelser som fullmäktige har tagit fram. Detta innebär inte att fullmäktige har möjlighet

att detaljstyra hur enskilda beslut ska tas.47 Däremot föreligger det inga hinder att fullmäktige

har tagit fram de riktlinjer som används vid en utredning gällande LSS-insatser.48

40 Se Prop. 1990/91:117, s. 109.
41 Se Warnling-Nerep, s. 262.
42 Se Bohlin, s. 173 ff.
43 För en mer detaljerad beskrivning av självkostnadsprincipen, se Bohlin, s. 113-122.
44 Se Bohlin, s. 103.
45 Se Warnling-Nerep, s. 263.
46 Jfr SOU 1989:64, s. 100.
47 Se SOU 1993:109, s. 32. Jfr SOU 2004:118, s. 177.
48 Se SOU 1999:21, s. 109.
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Ur ett  rent  ekonomiskt  perspektiv  bör  en  kommun undvika  sådana utgifter  som dessa

saknar  möjligheter  att  ta  ut  avgifter,  vilket  kan  vara  en  anledning  att  det  förekommer

domstolstrots.  Tas  även  det  i  beaktande  att  kommuner  måste  förvalta  sin  egendom  och

ekonomi  väl  utan  att  det  uppstår  alltför  stora  förluster,  finns  det  flera  incitament  för

kommunerna att komma undan insatserna.

Detta  leder  till  att  det  finns  varierande  möjligheter  för  kommuner  att  komma  undan

ekonomiskt  betungande insatser.  Genom att  hänvisa till  olika  kommunalrättsliga principer

skulle kommunerna kunna argumentera att eftersom gynnande beslut enligt LSS strider mot

likställighetsprincipen i och med att alla kommunmedlemmar inte har rätt till LSS-insatser. De

skulle även kunna hänvisa till att på grund av självkostnadsprincipen har en kommun rätt att

ta ut avgifter för att kunna erbjuda insatser och eftersom de måste ha en god ekonomi, innebär

avgiftsbefriade insatser att kommunerna drabbas av oproportionerliga förluster.

I och med att objektivitetsprincipen stadgar att en kommun måste vara saklig och opartisk i

sin handläggning, kan det betyda att en kommun av ren princip ger avslag på alla ansökta

insatser och därmed följt den principen.

En av anledningarna till att kommuner ger avslag är oftast hänvisning till resursbrist.49

 Vidare  har  det  ansetts  av  kommuner  att  även  om de  ger  avslag  på  ansökningar,  har

brukaren fortfarande möjligheten att  få  sin sak prövad av domstol och därmed erhålla en

tvingande  dom.  På  det  viset  har  den  enskildes  rättssäkerhet  fortfarande  beaktats  enligt

kommuner,50 men varken enskilda51 eller staten52 har haft samma åsikt. Detta är den vanligaste

metoden för kommuner när det gäller avslag på ansökningar.53

Även om en brukare har ansett vara i behov av mer stöd, resulterar ett avslag konsekvenser

för denne. De utvägar som då finns tillgängliga är att överklaga avslaget, söka på nytt eller

ordna stödet på annat sätt. I realitet innebär detta att brukarens anhöriga eller andra närstående

kan bli tvungna att ta an sig denne. I det läget bör nog det funderas på vad som kan hända ifall

en brukare inte har en stödjande nätverk runt sig.54

49 Se t.ex. SOU 1999:21, s. 106.
50 Se SOU 2004:118, s. 168.
51 Se SOU 2004:118, s. 175.
52 Se Prop. 2007/08:43, s. 24.
53 Se SOU 1999:21, s. 40 och SOU 2004:118, s. 18.
54 Se t.ex. SOU 1999:21, s. 133 f.
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Ifall  en brukare har överklagat ett  avslag,  är denne i  en limbo under tiden ärendet går

genom domstolarna som innebär att denne saknar den stöd som denne kan vara i behov av.55

Särskilt illa kan det bli om ärendet måste gå genom alla instanser på grund av överklagan.

Även om beslutet  har vunnit  laga kraft,  betyder det inte att  brukaren får det stöd som

beslutet gäller. Ifall kommunen vägrar verkställa beslutet, fortsätter brukarens väntande. Då

det  tidigare  har  saknats  adekvata  påtryckningsmedel,  har  detta  lett  till  att  kommuner  har

kunnat agera efter eget gottfinnande.56 Kommunernas beteende och öppna nonchalans har lett

till att flera utredningar har tillsatts vars uppgifter har varit att finna lösningar på problemet

med kommunernas trotsande.57

55 Se SOU 2004:118, s. 175 f.
56 Se SOU 1999:21, s. 30 f.
57 Se t.ex. SOU 2004:118, s. 133-145.
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3. Sanktioner och tillsyn

3.1 Allmänt
Domstolstrots är inte något nytt fenomen. Även om den trots som arbetet avser har sin grund i

händelser  från  slutet  av  1980-talet,1 har  själva  fenomenet  äldre  rötter  än  så.  Det  finns

noteringar från 1700-talet om hur vissa socknar har reagerat negativt på statlig inblandning i

lokala frågor. Dessa anteckningar visar hur de lokala beslutsfattarna har ansett sig ha bättre

förståelse och större kompetens i hur deras närområde skulle skötas.2 Även under modern tid

har det kunnat visas att kommuner inte har respekterat domstolarnas besked.3

Startskottet  för  den  debatt  kring  domstolstrots  som  arbetet  avser  att  behandla  är  två

uppmärksammade fall från mitten av 1980-talet. Dessa två fall, Pajala4 och Sigtuna,5 visade

hur  kommuner  helt  medvetet  begick  både  lag-  och  domstolstrots  utan  att  enskilda

beslutsfattare kunde ställas till svars.6

Anledningen att det ens var möjligt för kommunerna att bete sig som de gjort kan nog

förklaras med att tjänsteansvaret hade avskaffats genom en reform 1975.7 Det skulle visa sig i

efterhand att antalet felaktiga beslut hade ökat markant efter reformen.8

Dessa två fall hade uppmärksammat av JO, men i och med att JO saknade behörighet att

agera  mot  fullmäktiges  beteende,  kunde  inga  åtgärder  vidtas.9 Däremot  krävde  JO  i  en

skrivelse att lagen skulle ändra i och med att kommunernas beteende riskerade att urholka

samhällets rättsmedvetande och enskildas respekt för lagar.10

Det hade visat sig att händelser liknande Pajalas inte var unika. Tvärtom var det vanligt att

kommuner tenderade att tänja på vad som kunde anses vara tillåtet och även rent av bröt mot

gällande rätt.11

1 Se t.ex. SOU 1989:64, s. 13 f.
2 Se Johansson, s. 212 f och s. 247.
3 Se Warnling-Nerep, s. 58.
4 Se JO 1988/89, s. 378
5 Se JO 1986/87, s. 297
6 Jfr Warnling-Nerep, s. 460.
7 Se Warnling-Nerep, s. 102 och s. 456 f.
8 Jfr Warnling-Nerep, s. 102 och s. 457.
9 Se Warnling-Nerep, s. 65.
10 Se SOU 1989:64, s. 13 och Warnling-Nerep s. 523.
11 Se Warnling-Nerep, s. 525 och s. 527.
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Även om det  med  domstolstrots  avsågs  först  när  kommuner  överskred  kompetensen,12

förflyttades detta beteende mer och mer att vara kopplat till vägrad verkställighet av gynnande

beslut främst enligt LSS, men även SoL.13

3.2 Sanktioner
Ända sedan det  första  sanktionsförslaget  framlades  i  slutet  av 1980-talet,  har  en regelrätt

debattstrid mellan sanktionsförespråkare och -motståndare pågått.14 Den största svårigheten

har gällt sanktionernas utformning och vem dessa ska riktas mot. En av debattämnena har

gällt  att  de  ekonomiska  sanktionerna  inte  skulle  drabba  de  förtroendevalda  eftersom vid

betalning  skulle  ta  dessa  ur  kommunala  medel,  vilket  rent  konkret  innebar  att  det  var

kommunmedlemmarna som fick ta bördan.15

I  den första  utredningen som genomfördes,  granskades  flera alternativ som kunde vara

tänkbara mot det kommunala trotset.  Resultatet presenterades i betänkandet SOU 1989:64,

men ingen av förslagen resulterade i några konkreta lösningar. Däremot låg dessa som grund

till de olika förslag som efterföljande utredningar hade att förhålla sig till.16 Till exempel tog

det 13 år för att den i LSS (28 a §) stadgade särskilda sanktionsavgiften att bli lag 2002 efter

att förlagan presenterades som kommunalbot medan det tog förslaget gällande vite att gå från

förslag till verklighet 11 år. Nämndernas och revisorernas utökade möjligheter tog det också

13 år att bli verklighet år 2002.

Bland  de  förslag  som hittills  inte  har  fått  gehör  är  utökade befogenheter  för  JO samt

möjligheter att föra personligt ansvarstalan mot ledamöter.

3.2.1 Kommunalbot

Som det framkom ovan, så hade det visat  sig att  kommuner tenderade att  överskrida den

lagstadgade kompetensen. Detta skedde vanligen då det hade att göra med lokala näringslivet

och sysselsättningen.17 Dessa kommuner kunde i stort sett agera fritt utan att riskera drabbas

av konsekvenser.18 I princip skedde dessa övertramp då kommunerna hade att välja mellan

lokala intressen och kostnader som orsakades av statliga påbud.19

12 Se JK 1984 s. 103 och JK 1985 s. 171.
13 Se Ds 1995:27, s. 15 och Warnling-Nerep, s. 16 f.
14 Jfr Warnling-Nerep, s. 419 och s. 485.
15 Se Warnling-Nerep, s. 413 f.
16 Jfr t.ex. SOU 2004:118, s. 133, s. 135, s. 137, s. 139, s. 141 och s. 144..
17 Se SOU 1989:64, s. 96.
18 Se t.ex. SOU 1989:64, s. 43.
19 Se SOU 1989:64, s. 100.
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Detta  var  något  som ansågs  vara  oacceptabelt  i  ett  rättssamhälle20 och  eftersom dessa

kommuner inte frivilligt ville ändra på sitt beteende, ansågs det föreligga skäl för staten att

åtgärda detta genom olika sanktioner. Efter att  JO och JK hade uppmärksammat om både

Pajala  och  Sigtuna,  tillsattes  en  utredning  med  namnet  kommunalansvarsutredningen  och

enligt  det  direktiv  (Dir  1986:15)  som  reglerade  den  första  utredningens  arbete,21 skulle

utredningen

”förutsättningslöst  överväga  behovet  av  åtgärder  med  syfte  att  motverka  att
kommuner och landstingskommuner överskrider  gränserna för  den kommunala
kompetensen,  åsidosätter  skyldigheter  som  de  har  i  specialreglerade
verksamhetsområden eller sätter sig över domstolarnas beslut i besvärsmål.”22

Enligt  utredningen  förelåg  det  en  stor  skillnad  mellan  lagar  och  den  kommunala

verkligheten.23 Vidare framfördes även synpunkter på att de befintliga sanktionsmedlen hade

så pass allvarliga brister att dessa inte ens kunde tillämpas på rätt sätt.24 Genom att låta de

lokala  intressena  och  kortsiktigt  vinsttänkande  vara  ledande  i  fullmäktiges  beslut,  kunde

kommunmedlemmarnas liv och hälsa riskera att ta skada.25

På grund av detta ansågs det att en kommunalbot skulle införas.26 Dess förlaga hämtades

från företagsboten (BrB 36 kap.) och som skulle bli gällande när det kunde rent objektivt

konstateras  att  en  kommun  hade  agerat  lagstridigt  vare  sig  det  gällde  oaktsamhet  eller

uppsåt.27

Det  föreslogs  också  att  JO  skulle  få  en  utökad  tillsynsroll28 med  innebörden  att  även

fullmäktige  skulle  omfattas  av  JO:s  jurisdiktion,  vilket  hade  inneburit  att  en  folkvald

församling skulle ställas under uppsikt.  Ifall  en sådan ändring hade skett,  hade JO kunnat

väcka ansvarstalan mot fullmäktige och dess ledamöter inför domstol.29

I  den  utökande  rollen  inkluderades  möjligheten  för  JO  att  föra  talan  gällande

kommunalboten. Utredningen rekommenderade att KamR skulle vara den första instansen i

och  med  att  KamR  ansågs  vara  den  instans  som  hade  störst  erfarenhet  av  liknande

rättsområden och frågeställningar.30 Botens storlek föreslogs ligga mellan 100 000 och 10

20 Se t.ex. Ds 1995:27, s. 7 och s. 19.
21 Se Se SOU 1989:64, s. 13.
22 SOU 1989:64, s. 9.
23 Se SOU 1989:64, s. 99.
24 Se SOU 1989:64, s. 51.
25 Se SOU 1989:64, s. 101.
26 Se SOU 1989:64, s. 121.
27 Se SOU 1989:64, s. 103 och s. 125 f.
28 Se t.ex. SOU 1989:64, s. 23 och s. 27.
29 Se SOU 1989:64, s. 132.
30 Se SOU 1989:64, s. 131.
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miljoner kronor och som skulle utdömas efter att kommunens ekonomi, avvikelsens art och

tidsspann hade tagits i beaktande.31

Andra  åtgärder  som  utredningen  gick  genom  var  en  skärpning  av  det  personliga

tjänsteansvaret samt kriminalisering,32 vitesmöjligheter,33 skadestånd,34 och ett utökat mandat

för kommunrevisorerna.35 På grund av att konsekvenserna hade varit övervägande negativa i

förhållande till syftet, ansågs dessa för tillfället inte vara godtagbara.36

Att enskilda beslutsfattare kunde riskera ställas till svars för lagstridiga beslut var en alltför

långtgående åtgärd,37 vilket hade kunnat påverka nyrekryteringar till förtroendeposter negativt

enligt utredningen.38 Den åtgärden var lik det tjänsteansvar som hade försvunnit 1975 genom

ämbetsansvarsreformen.39 I och med att enskilda beslutsfattare inte längre kunde drabbas av

personligt straffansvar i samband med myndighetsutövande, hade antalet lagstridiga beslut av

kommunala tjänstemän ökat.40 Efter att tjänstefel återinfördes i BrB 20 kap år 198941 som

undantog fullmäktiges ledamöter, minskade antalet felaktiga beslut.42

Utredningen skickades ut på remiss (Ds 1990:62). Trots att flera remissinstanser ansåg att

det förelåg behov av insatser mot domstolstrots, kritiserade dessa de föreslagna åtgärderna.

JO:s utökade roll med möjligheten att föra talan mot en folkvald församling och dess beslut

ansågs inte överensstämma med den svenska rättsordningen. Bland de som kritiserade det

förslaget var JO själv.43

Det andra förslaget som remissinstanserna granskade var kommunalboten. Eftersom det

skulle betyda att kommunmedlemmarna skulle drabbas dubbelt av den sanktionen genom att

först bli utsatta för ett felaktigt kommunbeslut och därefter av den ekonomiska konsekvensen

genom boten, kunde förslaget inte accepteras.

Trots benämningen kommunalbot, var sanktionen utformad mer som en avgift än en bot i

dess juridiska bemärkelse.44 Tanken var att tillsynsmyndigheten kunde ingripa redan när det

31 Se SOU 1989:64, s. 130 f.
32 Se SOU 1989:64, s. 103.
33 Se SOU 1989:64, s. 106.
34 Jfr SOU 1989:64, s. 46 ff.
35 Se SOU 1989:64, s. 107.
36 För en detaljerad motivation, se SOU 1989:64, s. 103-109.
37 Se t.ex. SOU 1989:64, s. 103 f.
38 Se Warnling-Nerep, s. 486.
39 Se Warnling-Nerep, s. 102.
40 Jfr Warnling-Nerep, s. 102 och s. 457.
41 Jfr SOU 1989:64, s. 40 f.
42 Se Warnling-Nerep, s. 458.
43 Se t.ex. Ds 1990:62, s. 10.
44 Se SOU 1989:64, s. 125.
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uppdagades att en kommun hade agerat felaktigt oavsett om det låg oaktsamhet eller uppsåt

bakom handlingen. Detta hade inneburit att en process hade varit förhållandevis enkelt och

tidseffektiv  jämfört  med  de  omständigheter  som hade krävts  för  att  föra  vitestalan  enligt

VitesL.

Att  JO skulle  tilldelas  en  större  tillsynsroll  än  tidigare  ansågs  gå  emot  syftet  med  att

decentralisera myndighetsutövandet genom att en mer statlig styrning av kommunerna åter

hade blivit gällande.45 Genom att vara tvungna att ta hänsyn till balansakten mellan kommunal

självstyrelse och statlig  insyn, har  det  varit  svårt  för  alla  utredningar  att  föreslå  effektiva

åtgärder för att stävja trotset. För strikta sanktioner hade i stort sett medfört att kommunerna

hade blivit statens förlängda arm istället för egna enheter.46

Trots  att  det  alltså  förelåg  behov  av  sanktioner  ansågs  nackdelarna  väga  tyngre  än

fördelarna samt att åtgärderna kunde påverka negativt på både kommunala självstyrelsen och

den  påbörjade  decentraliseringsprocessen.47 Kritiken  ledde  till  att  inga  lagändringar

föreslogs.48

3.2.2 Personligt ansvar och vite

Ett  par  år  efter  den  första  utredningen uppmärksammades  frågan om domstolstrots  åter  i

riksdagen. Detta skedde i samband med att en ny kommunallag skulle tas fram genom att flera

motioner  tog  upp  problemet.49 Dessa  behandlades  av  KU  som  i  sitt  yttrande  (Ds

1990/91:KU38) att det förelåg behov att snarast lösa frågan.50

Regeringen tillsatte en kommitté som enligt styrdirektivet (Dir 1992:12) skulle utreda hur

ett  sanktionssystem skulle  utformas  för  att  komma åt  trotset.51 Resultatet  presenterades  i

delbetänkandet ”Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och lagtrots” (SOU 1993:109).

Inställningen för utredningen var att om kommuner ville undvika statlig inblandning och

på så vis riskera att få sin självstyrelse inskränkt,52 var dessa tvungna att respektera och följa

domstolar samt att ansvariga skulle rätta till uppkomna felaktigheter.53

Genom att använda SOU 1989:64 och de förslag som hade redovisats i den som underlag,

45 Se Warnling-Nerep, s. 51. Jfr Prop. 1990/91:117, s. 9 ff.
46 Se Prop. 2008/09:160., s. 44.
47 Se Warnling-Nerep, s. 377 ff. Jfr dock Prop. 1992/93:159, s. 49.
48 Se Warnling-Nerep, s. 485 och SOU 1993:109, s. 24.
49 Se Warnling-Nerep, s. 51.
50 Se SOU 1993:109, s. 24.
51 Se Strömberg & Lundell, s. 172.
52 Se SOU 1993:109, s. 59 f.
53 Se SOU 1993:109, s. 66 f, SOU 1999:21, s. 39 och Warnling-Nerep, s. 491.

26



granskades flera presumtiva åtgärder.54 Så som i SOU 1989:64, ansågs det att det var inte

möjligt  att  kriminalisera  kommunernas  beteende55 eller  att  skadestånd  kunde  användas

proaktivt.56

Ett av de förslag som rekommenderades var att kommunrevisorerna skulle få ett utökat

mandat så att dessa kunde granska lagligheten i nämndernas verksamhet och beslut.57 I och

med att  beslut  som var  riktade  mot  enskilda  revisorernas  granskning skulle  också  kunna

granskas, medförde detta att beslut gällande LSS-insatser skulle också omfattas.

Genom att  det  skulle  vara  möjligt  för  revisorerna  att  väcka  ärenden utan  fullmäktiges

förordnande (KomL 4:17 och 4:17 a), kunde de uppmärksamma de ansvariga nämnderna och

fullmäktige ifall det upptäcktes felaktigheter.58 I samband med att revisorerna lämnade in sin

revisionsberättelse, kunde de även rekommendera att de ”prickade” inte skulle beviljas någon

ansvarsfrihet av fullmäktige. 

Innan den nya KomL trädde i kraft,  hade vägrad ansvarsfrihet leda till  att den enskilde

ledamoten riskerade åtal för tjänstefel, men detta togs bort i den nya lagen.59 Detta har lett att

en prickning bara får en symbolisk innebörd som i sällsynta fall kan leda till att den prickade

avgår självmant,60 vilket kan ses som att denne vill skydda sin parti främst under valtider.61

För att  en förtroendevald eller  en anställd ska kunna åtalas för tjänstefel,  krävs det att

denne  har  medvetet  och  med  uppsåt  begått  otillåtna  handlingar  i  samband  med

myndighetsutövande.62 Sådana åtal har inte skett så ofta.63

Det  har  även  hänt  att  revisorer  har  avgått  i  protest  mot  att  fullmäktige  hade  beviljat

ansvarsfrihet till en prickad kommunstyrelse. Efter att styrelsen för Överkalix kommun hade

varit inblandad i en privat näringsidkares konkurs år 1994, rekommenderade revisorerna att

styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet.  När fullmäktige gick emot och beviljade detta,

avgick revisorerna.64

54 Jfr SOU 1993:109, s. 25.
55 Se SOU 1993:109, s. 60.
56 Se SOU 1993:109, s. 65; Ds 2000:53, s. 39.
57 Se SOU 1993:109, s. 66 och s. 78.
58 Se SOU 1993:109, s. 81.
59 Se Warnling-Nerep, s. 273.
60 Se Warnling-Nerep, s. 480.
61 Jfr Warnling-Nerep, s. 454.
62 Se Warnling-Nerep, s. 463.
63 Jfr Prop. 1990/91:117, s. 62 och Warnling-Nerep, s. 460.
64 Se Warnling-Nerep., s. 274 f.
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Det ansågs även finnas behov att ge nämnderna möjlighet att vägra att verkställa de beslut

som var uppenbart olagliga eller på annat sätt överskred den kommunala kompetensen.65 Det

som avsågs med detta vara att om det fanns en möjlighet för nämnder att hindra verkställighet

av ett beslut, kunde det undvikas att beslutet blev föremål för laglighetsprövning (KomL 10

kap.) och på det viset minska antalet presumtiva fall av lag- och domstolstrots innan dessa

uppmärksammas av domstolar eller tillsynsmyndigheter.66

Det bör noteras att den möjligheten inte är tvingande,67 utan det finns en möjlighet för en

kommun att  genomdriva beslut som i efterhand har betraktats som felaktiga av domstolar

även om dessa var belagda med inhibition.68 Detta har visat sig i ett fall (KRSU 3047-1985)

där ett protokoll gällande ett beslut angående ett lån hade justerats och verkställts inom loppet

av två dagar, men beslutet hävdes i efterhand av KamR.69

Det problematiska är att fullmäktiges beslut är verkställbart direkt efter att protokollen är

justerade.70 Har  ett  sådant  beslut  inte  hävts  genom laglighetsprövning  i  tid,  kan  det  vara

försent att utföra en rättelse av ett beslut som en domstol hävt.71

För  att  tvinga  kommunerna  att  efterleva  domstolarnas  besked,  föreslogs  det  också  att

kommunerna  skulle  hindras  genom  att  sådana  beslut  som  gick  att  angripa  genom

laglighetsprövning kunde förenas med vite vars talan skulle väckas av LSt.72 Avsikten var att

om  de  enskilda  beslutsfattarna  riskerade  ett  personligt  vitesansvar  skulle  domstolstrotset

minska.73 En effekt av att ge nämnderna utökade befogenheter var att kommunstyrelsen kunde

genomföra rättelser av upphävda beslut utan att få tillåtelse för detta av fullmäktige.74 Det

personliga vitesansvaret ansågs vara tillämplig i de fall en kommun inte genomförde  någon

rättelse av upphävda beslut eller att beslut blev verkställda trots inhibition.75 Däremot ansågs

det inte att ett personligt vitesansvar kunde tillämpas i de fall de felaktiga besluten gällde

myndighetsutövning mot  enskilda.  I  de lägen skulle  kommunen som juridisk  person vara

adressat.76

65 Se Prop. 1990/91:117, s. 88. Se även Warnling-Nerep, s. 386.
66 Se t.ex. Prop. 2001/02:122, s. 18, Warnling-Nerep, s. 54 och SOU 1993:109, s. 88.
67 Jfr Prop. 1990/91:117, s. 63 och Warnling-Nerep, s. 273.
68 Se Warnling-Nerep, s. 75 f och s. 387 f.
69 Se Warnling-Nerep, s. 388.
70 Se Bohlin, s. 240 f.
71 Se Bohlin, s. 241.
72 Se SOU 1993:109, s. 132.
73 Se SOU 1993:109, s. 98.
74 Se SOU 1989:64, s. 126.
75 Se Warnling-Nerep, s. 112.
76 Se SOU 1993:109, s. 132.
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Avsikten var att LSt kunde utöva påtryckningar för att kommuner verkställde gynnande

beslut inom rimlig tid. Skedde inte detta eller om det kunde visas att vägrad verkställighet

skedde på grund av ren tredska eller ovilja, skulle LSt kunna förena sitt krav på verkställighet

med vite.77

De förslag som lades fram blev förkastade av flera instanser, inklusive av kommittén själva

som  motiverade  sin  ståndpunkt  med  att  åtgärderna  ansågs  vara  alltför  långtgående  och

begränsande av den kommunala självstyrelsen.78 Precis som i SOU 1989:64, ansågs det att de

föreslagna åtgärderna stred mot den decentraliseringsprocess som pågick för fullt och hade

inte  utredningens direktiv  explicit  framfört  behovet av sanktioner,  hade förslagen inte  ens

lagts fram.79

En del av delbetänkandet skickades ut till remissinstanser som var starkt kritiska mot de

föreslagna åtgärderna.80

Sammanställningen presenterade efter genomgången remissbehandling i betänkandet Ds

1995:27. I den framfördes åsikten att kommunernas beteende inte kunde accepteras och som

behövde åtgärdas.81

I  betänkandet  presenterades  fyra  varianter  av  domstolstrots:  1)  En  kommun  fattar  ett

liknande beslut som en domstol tidigare förklarat olagligt, 2) verkställighet av ett upphävt

beslut, 3) verkställighet i strid med inhibition och 4) verkställd beslut som inte rättas efter att

den  har  blivit  upphävd.  Eftersom  revisorerna  och  vaksamma  kommunmedlemmar  kunde

angripa den första varianten, fanns det inga skäl att införa sanktioner mot sådana beslut. Den

andra varianten ansågs vara ett icke-problem i och med att ett upphävt beslut får aldrig någon

juridisk verkan,82 men då det saknades åtgärder mot de två sista varianterna av domstolstrots,

ansågs det finnas behov att motverka dessa med sanktioner.

Den myndighet  som ansågs  vara lämpligast  att  föra talan inför  domstol  var  LSt83 som

skulle genom viteshot tvinga kommuner att antingen följa ett inhibitionsbeslut84 eller vidta

rättelse av upphävd, men verkställd beslut.85

77 Se SOU 1993:109, s. 141 f.
78 Se SOU 1999:21, s. 39.
79 Jfr t.ex. Warnling-Nerep, s. 486 och s. 493.
80 Se Ds 2000:53, s. 30 och s. 41.
81 Se Ds 1995:27, s. 7 och s. 19.
82 Se Ds 1995:27, s. 21.
83 Se Ds 1995:27, s. 41.
84 Se Ds 1995:27, s. 22.
85 Se Ds 1995:27, s. 31.
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För  att  kunna  finna  en  lösning  för  sådana  beslut  som  kunde  endast  angripas  genom

förvaltningsbesvär  föreslogs  i  delbetänkandet  att  det  behövdes  fortsatt  utredning  kring

ansvarsfrågan gällande sociala rättigheter. Detta motiverades med att även om endast ett fåtal

gynnande beslut enligt LSS och SoL inte verkställdes på grund av domstolstrots, föranledde

de konsekvenser som brukarna drabbades av skäl nog att finna adekvata åtgärder. Men det

ansågs  inte  finnas  möjligheter  för  tillfället  att  ingripa  mot  domstolstrots  i  samband  med

förvaltningsbesvär.86

Även om flera instanser ansåg att förslaget gällande vite var ett steg framåt, resulterade

förslagen inte heller denna gång till någon ny lagstiftning.87 Det skulle även ta några år innan

frågan om sanktioner åter resulterade i en ny undersökning.

Efter att frågan flera gånger blev åter uppmärksammad genom olika motioner, tillsattes

ännu  en  utredning.88 Motionerna  hade  påpekat  att  alltför  många  brukare  inte  fick  sina

rättigheter tillgodosedda enligt LSS och SoL. Även JO hade kritiserat kommuner flera gånger

för detta, men motionerna blev avstyrkta av KU med hänvisning till en pågående utredning

hos regeringskansliet.89 Den utredningen presenterades som ”Lindquists nia” (SOU 1999:21).

Till  skillnad  från  tidigare  utredningar  blev  de  med  funktionsnedsättningar  och  deras

situation  genom  flera  utredningar  uppmärksammade  istället  för  den  mer  generella  och

övergripande  trotset.90 Det  resultat  som  presenterades  gav  ingen  smickrande  bild  av

kommuner  i  och  med  att  det  visade  sig  att  kommuner  i  stort  sett  varenda  län  begick

domstolstrots genom sin vägran att verkställa gynnande beslut.91 Kommunerna kontrade med

att dessa fortfarande saknade resurser för att kunna bevilja alla ansökningar eller verkställa

varje gynnande beslut.92

Utredningen valde att presentera olika åtgärder i form av nio ”vägar”. Avsikten var att de

funktionsnedsattas situation skulle förbättras genom att ge tillsynsmyndigheter möjligheter att

vidta adekvata sanktionsåtgärder som påtryckningsmedel för att tvinga kommunerna att göra

sitt plikt.93

Vidare presenterade utredningen de kriterier som skulle bli de som definierade och beskrev

rättighetslagar: 1) insatserna ska vara tydligt preciserade i lagen, 2) rätten till dessa ska kunna

86 Se Ds 1995:27, s. 41.
87 Se Ds 2000:53, s. 30.
88 Se SOU 2004:118, s. 137.
89 Se Ds 2000:53, s. 30.
90 Se SOU 1999:21, s. 11.
91 Se SOU 1999:21, s. 37.
92 Se SOU 1999:21, s. 38.
93 Se SOU 1999:21, s. 13.
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prövas  i  domstol  och  att  3)  kommuner  är  tvungna  att  verkställa  beslutet  efter

domstolsprövning. För att kunna betecknas som rättighetslagar krävdes det enligt utredningen

att alla tre kriterier uppfylldes.

Så länge en kommun inte drabbades av konsekvenser, var det riskfritt för dem vägra att

verkställa gynnande beslut. Genom att kategorisera LSS och SoL som lex specialis, skulle

dessa  rättighetslagar  ha  tolkningsföreträde  gentemot  KomL som  kategoriserades  som  lex

generalis. Med andra ord skulle kommunerna inte tillåtas att avgöra när och hur ett beslut

skulle  verkställas94 och  enligt  utredningen  skulle  viteshot  mot  ansvariga  vara  en  adekvat

åtgärd för att tvinga kommunerna att uppfylla sina åtaganden.95

För att viteshotet kunde vara ett effektivt motmedel mot domstolstrots, krävs det att vissa

kriterier måste beaktas. Enligt VitesL 2 § måste adressaten vara känd, åtgärden specificeras

samt inom vilken tidsram som åtgärden måste utföras och om det inte handlar om löpande vite

(VitesL 4 §) ska även vitesbeloppet meddelas (VitesL 3 §).

Tillsynsmyndigheten måste även först förelägga adressaten att vidta en viss åtgärd eller

riskera att bli dömd att erlägga vitet (VitesL 1 §). Om tiden går ut, måste tillsynsmyndigheten

ansöka hos en domstol att vitet ska dömas ut (VitesL 6 §). Om det första vitet inte gav någon

effekt, kan ett nytt högre vitesbelopp sättas ut.

Nackdelen med viten är tiden. Det kan ta avsevärd lång till från att LSt uppmärksammat

kommunen om felaktigheterna tills vitet får den avsedda effekten.

En annan nackdel är  att  om kommunen som juridisk person pekas som adressat,  finns

risken att vitet inte får någon effekt eftersom dessa erläggs med kommunala medel.96 Däremot

om personlig viteshot riktas mot kommunala företrädare, kan den ge ett annat resultat.

De åtgärder som presenterades var i stort sett de samma som hade tidigare utredningar

hade föreslagit. De förslag som ansågs inte vara lämpliga sanktioner var straffansvar vilket

motiverades med att om gynnande beslut inte blev verkställda på grund av resursbrist, skulle

straffar  knappast  tillföra  fler  resurser.97 Den  andra  åtgärden  var  att  skadestånd  med

motiveringen att ifall en brukare drabbades av en skada, var det för det mesta av ideell form.98

På  grund  av  att  ideell  skada  värderas  olika  beroende  på  person  och  omständighet,  hade

94 Se SOU 1999:21, s. 38.
95 Se SOU 1999:21, s. 42 f.
96 Jfr Warnling-Nerep, s. 436.
97 Se SOU 1999:21, s. 40.
98 Se SOU 1999:21, s. 41.
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eventuella skadeståndsbelopp efter en rättegång skilt sig alltför mycket från varandra och gett

ett alltför spretiga resultat för att kunna användas som en rättssäker sanktionsmetod.

Det  ansågs  också  att  om  ansvaret  för  brukarna  tillföll  staten,  hade  det  resulterat  i

komplicerade och kostsamma resultat samt väckt nya frågor.99

Även denna gång föreslogs att  LSt  skulle  utöva tillsyn över kommunernas verksamhet

inom LSS. Avsikten var att LSt skulle kunna tvinga kommuner att verkställa gynnande beslut

och påbörja en planera bättre inför framtida behov.100

Att staten hade tröttnat på att se kommuner agera som trotsiga tonåringar och genom de

föreslagna åtgärderna avsåg att stoppa beteendet. Eftersom kommunernas invändningar om att

de saknade tillräcklig finansiering för att kunna uppfylla sina åtaganden, att det behövdes ett

helhetsperspektiv  kring  rättighetslagarna  och  den  kommunala  självstyrelsen,  att  det  hela

handlade om en komplicerad frågeställning som saknade ett klart regelsystem samt att statens

krav inte tog hänsyn till de lokala förutsättningarna101 inte togs i beaktade kan nog visa att

staten ville nu stoppa alla försök till domstolstrots.

Innan utredningen lades fram i riksdagen, hade Lagrådet gått genom de förslag som låg till

grund  för  kommande  lagändringar.102 De  betänkligheter  kring  vissa  detaljer  angående

vitesförelägganden,103 UB:s  regler104 och  hur  sekretessen  hos  HO105 ändrades  innan  den

slutliga versionen lades fram i riksdagen genom prop. 1999/2000:79.

Förutom  att  frågan  kring  domstolstrots  i  samband  med  förvaltningsbesvär  fortfarande

utreddes  vid  Justitiedepartementet,106 antog  riksdagen  den  31  maj  2000  lagförslagen  som

trädde i kraft den 1 juli 2000.107

3.2.3 Sanktionsavgift

Den utredning som regeringen hade hänvisat till  presenterades i  betänkandet ”Kommunalt

domstolstrots” (Ds 2000:53).108 Dess uppgift hade varit att granska enbart domstolstrots109 och

analysera hur ett sanktionssystem skulle kunna se ut.110

99 Se SOU 1999:21, s. 41 f.
100 Se SOU 1999:21, s. 43
101 Se Ds 2000:53, s. 43 f och SOU 1999:21, s. 151 ff.
102 Se Ds 2000:53, s. 44 ff.
103 Se Prop. 1990/00: 79, s. 155 f.
104 Se Prop. 1990/00: 79, s. 154.
105 Se Prop. 1990/00: 79, s. 156 ff.
106 Se Prop. 1990/00: 79, s. 82.
107 Se Ds 2000:53, s. 50.
108 Se Ds 2000:53, s. 31.
109 Se Ds 2000:53, s. 34.
110 Se Ds 2000:53, s. 31.
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För  att  kunna visa  på  problemets  omfattning,  genomfördes  en  stor  granskning av  alla

misstänkta fall av domstolstrots mellan åren 1995-1999. Resultatet av den undersökningen

presenterades  i  två  delar  –  domstolstrots  i  samband  med  laglighetsprövning  respektive

förvaltningsbesvär.111

LSt  rapporterade  om  ett  fall  och  JO  om  två  fall  av  domstolstrots  i  samband  med

laglighetsprövning. RegR:s ärenderegister visade att av de 61 domar som var registrerade,

hade  kommuner  hunnit  verkställa  43  domar  innan  en  domstol  hade  hunnit  häva  dessa.

Resterande  tolv  fall  var  vid  publiceringen  av  betänkandet  fortfarande  oklara  huruvida

kommuner hade vidtagit rättelse av dessa eller inte.112 Det kunde innebära att det förelåg tolv

misstänkta fall av domstolstrots som inte hade rättats till.

När det gäller resultatet för domstolstrots i samband med förvaltningsbesvär presenterades

helt andra siffror.

Av  21  län  redovisade  endast  7  län  att  det  inte  hade  förekommit  några  kända  fall  av

domstolstrots som gällde gynnande LSS-beslut. Resterande län visade på varierande siffror

med Skåne som hade flest fall av ej verkställda gynnande beslut (900 fall). Då resultatet av

den utredningen är omfattande, saknas det möjlighet att återge den i detta arbete. På grund av

detta hänvisas till Ds 2000:53, s. 85-89.113 Av andra inrapporterade myndigheter redovisade

nämnden för offentlig upphandling ett fåtal fall114 medan JO hade granskat nio fall.115

SoS utgav två yttranden som visade på ett stort antal ej verkställda beslut och gav en rimlig

förklaring till varför situationen såg ut som den gjorde.

I dess första yttrande anförde SoS att under de första åren som LSS hade tillämpats, hade

ett stort antal domar inte verkställdes. Som anledningar angavs att ansvariga beslutsfattare

ansåg sig sakna relevant kunskap om gällande lagstiftning eller att den dokumentation som

behövde utföras var bristfällig eller saknades helt.116 I det andra yttrande anförde SoS att vid

aktuellt tillfälle hade över 2 700 beslut om särskilt boende ännu inte verkställts varav över 380

beslut  var  tagna  innan  1999  och  att  det  till  och  med  övervägdes  väckande  av  åtal  mot

kommunal personal.117

111 Se Ds 2000:53, s. 79.
112 Se Ds 2000:53, s. 83 f.
113 Se Ds 2000:53, s. 85 ff.
114 Se Ds 2000:53, s. 89.
115 Se Ds 2000:53, s. 90.
116 Se Ds 2000:53, s. 91 f.
117 Se Ds 2000:53, s. 93.
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Förutom  sin  kartläggning  av  tidigare  ärenden,  granskade  SoS  om  det  var  möjligt  att

verkställa vissa beslut med stöd av UB. Det visade sig att även om det var möjligt, så ansågs

det att UB var inte avsedd att användas på det viset även om det hade hänt i enstaka fall.118

Genom att ansöka om utmätning hos KFM, kunde gynnande beslut om ekonomisk ersättning

verkställas.119

Den  slutsats  som  presenterades  i  SOU  2000:53  var  att  generella  sanktioner  mot

domstolstrots  inte  var  proportionerligt.  Däremot  rekommenderades  att  varje  enskilt

problemområde  kunde  åtgärdas  med  anpassade  åtgärder  som inte  nödvändigtvis  behövde

betyda sanktioner.120 Då domstolstrots vid den tiden var i stort sett koncentrerat kring LSS,

förelåg det behov att rikta uppmärksamheten på att lösa det problemet istället för att försöka

skapa ett mer generellt sanktionssystem.121

Även denna gång ansågs det att kriminalisering var inte rätt metod. Detta ansågs även gälla

sanktioner mot fullmäktige och eventuellt utvidgad skadeståndsansvar122

Däremot ansågs det att den tillsyn som revisorerna redan utförde skulle utökas så att dessa

hade  en  lagstadgad  anmälningsplikt,123 vilket  hade  inneburit  att  det  skulle  föreligga  en

obligatorisk  skyldighet  att  rapportera  upptäckta  felaktigheter  istället  för  den  tidigare

fakultativa åtgärden.124

Även  ändringar  i  vitesansvaret  föreslogs.  Denna  gång  skulle  även  de  ledamöter  som

reserverat sig mot ett beslut omfattas av viteshotet.125 Tidigare hade dessa kommit undan, men

det ansågs föreligga skäl att även dessa skulle riskera att bli solidariskt ansvariga. Avsikten

kan  tänkas  vara  att  dessa  skulle  utöva  påtryckningar  mot  de  som kunde  tänkas  försöka

genomdriva otillåtna beslut.

Även om de förslag som lades fram var i  stort  sett  samma som hade redovisats  under

tidigare  utredningar  om  än  mer  detaljerade,  presenterades  ett  nytt  sanktionsmedel.

Utredningen hade kommit fram till att vite i samband med LSS-beslut inte var ett bra system.

Av den anledningen föreslogs det att detta skulle ändras till en sanktionsavgift.

118 Se t.ex. NJA 1993, s. 99 och Ds 2000:53, s. 106.
119 Se Ds 2000:53, s. 99.
120 Se Ds 2000:53, s. 107
121 Jfr Ds 2000:53, s. 111 f.
122 Se Ds 2000:53, s. 115.
123 Se Ds 2000:53, s. 119.
124 Se Ds 2000:53, s. 119.
125 Se Ds 2000:53, s. 134.
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Till skillnad från viten, kan en sanktionsavgift relativt enkelt att använda i och med att

dessa kan anpassas efter de problem som dessa avser att bekämpa samt att det inte krävs att

det har förekommit något uppsåt eller oaktsamhet.126

Detta  gör  att  en  tillsynsmyndighet  kan  snabbt  sätta  ut  avgiften  i  samband  med  det

upptäckta felet och på så vis neutralisera eventuella kortsiktiga vinster. Dock kan det  ta tid

från  vägrad  verkställighet  till  att  kommunen  blir  tilldömda  att  betala  sanktionsavgiften

variera.  Detta  på grund av att  insatsens karaktär avgör  vad som ska bedömas som rimlig

väntetid.127

Det som föreslogs var att ifall kommuner inte verkställde gynnande beslut, skulle LSt ges

möjlighet  att  yrka att  den ansvariga kommunen skulle  erlägga en avgift  mellan 10 000-1

miljon kronor. En anledning till att vitet skulle ändras till en avgift var att det var en enklare

procedur med avgiftstalan än vitestalan.128

Förslagen  skickades  ut  till  remissinstanserna  (Bet.  2001/02:KU27)  och  lades  fram  i

riksdagen i prop. 2001/02:122. Ett par motioner hade framfört att revisorerna inte skulle ges

någon  utökad  roll  (Mot.  2001/02:K90)129 och  att  det  hade  varit  bättre  om  staten  hade

huvudmannaskapet för LSS-verksamheter (Mot. 2001/02:K89)130 Dessa blev tillsammans med

ett par reservationer avstyrkta,131 vilket innebar att inga ändringar infördes i propositionen.

Riksdagen godtog förslagen och dessa lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2002.132

Genom dessa ändringar hade nu de förlag som hade presenterats i SOU 1989:64 blivit

verklighet.  Detta  innebar  att  revisorer  och  nämnder  skulle  utgöra  det  första  filtret  mot

domstolstrots.  Det  andra  filtret  ansågs  vara  kommunmedlemmar  som  kunde  få  besluten

prövade  genom  laglighetsprövning.  Det  tredje  filtret  var  tillsynsmyndigheter  som  kunde

antingen  med  stöd  av  vitesansvar  eller  med  sanktionsavgifter  tvinga  kommuner  att  följa

domstolarna.  Avsikten  med  dessa  tre  filter  var  att  kommuner  inte  skulle  få  tillfälle  att

verkställa felaktiga beslut,  vägra att  genomföra rättelse av upphävda beslut eller  vägra att

verkställa gynnande beslut enligt LSS eller SoL inom rimlig tid.

126 Se Grunewald & Leczinsky, s. 316 och s. 318.
127 Se Ds 2000:53, s. 159.
128 Se Ds 2000:53, s. 156 ff.
129 Se Bet. 2001/02:KU27, s. 6 f.
130 Se Bet. 2001/02:KU27, s. 9 f.
131 Se Bet. 2001/02:KU27, s. 12 f.
132 Se Prop. 2001/02:122, s. 27.
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För att markera att det skulle råda nya omständigheter ändrades den tidigare benämningen

för åtgärder enligt KomL 10 kap. från kommunalbesvär till laglighetsprövning för att visa att

det handlade om att beslutens laglighet genomgick prövningen.133

Även om sanktionsavgiften hade införts, har det i efterhand visats att antalet beslut som

inte verkställts hade ökat.134 

2004 hade granskat drygt 2 300 avslag på ansökta insatser enligt LSS och SoL.135 Av dessa

hade lite  över  hälften av LSS-ansökningarna och endast  en liten  del  av SoL-ansökningar

överklagats.136 Det hade visat sig att kommuner tenderade att ge avslag på ansökta insatser

även om det  ansågs  föreligga behov med motiven att  de saknade resurser,  men eftersom

brukaren alltid kunde överklaga beslutet och därigenom få fram ett domstolsbeslut som blev

tvingande för kommunerna, hade inte de enskildas rättssäkerhet rubbats.137

I och med avslagen och vägrad verkställighet kunde kommunerna använda de ekonomiska

resurserna på annan verksamhet som ansågs vara med fördelaktiga för både kommunen och

det lokala näringslivet. Detta motiverades med att det var av allmänintresse att kommunerna

hushållade med sina resurser på detta vis och att de hade kommunmedlemmarnas stöd för

detta.138

Eftersom LSS inte stadgar hur en insats ska utformas eller vad som kan ske när väl en

brukare har ansetts nå till villkoret ”god levnadsvillkor”, har kommuner under senare tid tagit

på sig rätten att tolka vad som avses med ”goda levnadsvillkor”139 och har gett avslag då en

brukare har ansökt om fler insatser140 med motiveringen att denne redan fått tillräckligt.141

Det har också hänt att kommuner och nämnder har ansett att ifall en brukare har redan

vissa insatser, så räcker dessa för att brukaren är garanterad ”goda levnadsvillkor”. Detta har

resulterat i att brukarna inte har haft möjlighet att hälsa på hos nära och kära, vilket hade skett

i  ett  fall  där  en  stadsdelsnämnd  ansåg  att  eftersom brukaren  redan  hade  ett  par  insatser

beviljade, förelåg det ingen anledning att bevilja denne ledsagare då brukaren ville resa till sin

partner.142

133 Se Ds 2000:53, s. 124.
134 Se Prop. 2005/06:115, s. 115.
135 Se Prop. 2005/06:115, s. 116.
136 Se Prop. 2005/06:115, s. 117.
137 Se Prop. 2005/06:115, s. 117.
138 Jfr Bäckman, s. 351.
139 Integritetsskyddad.
140 Integritetsskyddad.
141 Se SOU 1999:21, s. 108
142 Integritetsskyddad.
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Vid en snabb granskning av förvaltningsrättsliga domar på en juridisk databas, har det visat

sig  att  flera  beslut  med  liknande  motiveringar  som  ovan  har  sedan  år  2012  genomgått

domstolsprövning.  Vid  början  av  augusti  2015  var  antalet  ärenden  gällande  särskild

sanktionsavgift143 över 400. Av dessa hade över 60 prövats hos olika KamR.144 Endast 7 fall

hade genomgått prövning i HFD.145 Hur många av dessa som resulterat i att kommuner fått

erlägga  avgiften,  saknas  det  för  närvarande  uppgifter  om.  Detta  på  grund av  att  arbetets

författare har valt att inte göra någon djupdykning i de enskilda ärendena och därmed riskera

att lämna ut känsliga personuppgifter.

Med andra ord hade sanktionsavgiften resulterat i att antalet beslut som inte verkställdes

ökade.

3.2.4 Skadestånd

Det hade under utredningarna granskats huruvida det hade varit möjligt att utnyttja skadestånd

som en sanktionsmetod, men det ansågs att det hade varit alltför osäker metod att tillgripa.146

I och med att det hade i de flesta fall ansett gälla ideellt skadestånd, hade dessa kunnat ge

så pass stora skillnader att dessa inte hade kunnat appliceras på andra, likartade fall för att inte

tala om att kommuner kanske hade ansett sig kunna ”köpa sig fria” från ansvar.147

Dessutom hade den enskilde varit tvungen att väcka talan om skadestånd148 med risken att

bli ersättningsskyldig om motparten hade vunnit målet. I vart fall hade skadestånd inte kunnat

åberopas förrän en skada hade konstaterats, vilket under vissa omständigheter hade kanske

inte visat sig förrän lång tid efter att domstolstrotset inträffade.149

3.3 Tillsyn
Fram till dess att sanktionsavgiften blev verklighet, hade kommunerna protesterat mot varje

åtgärdsförslag  med  hänvisning  till  att  den  kommunala  självstyrelsen  var  hotad  genom

detaljerade  regler  och  sanktioner.  Detta  var  en  faktor  som  utredningarna  för  det  mesta

beaktade,  vilket  ledde till  att  för varje  enskild förslagen åtgärd hade det  tagit  flera  år  av

utredningar, kompromisser och balanserande för att finna åtgärder som ansågs inte vara alltför

långtgående, detaljerande eller inskränkande.

143 Karnov, Sökord ”Sanktionsavgift LSS”.
144 Integritetsskyddad.
145 Integritetsskyddad.
146 Se t.ex. SOU 1993:109, s. 65.
147 Se t.ex. SOU 1999:21, s. 41.
148 Se t.ex. SOU 1993:109, s. 65. Jfr Warnling-Nerep, s. 476 f.
149 Jfr Warnling-Nerep, s. 445.
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För varje verkställd gynnande LSS-beslut, begränsades kommunernas handlingsfrihet när

de inte längre kunde disponera själva över de resurser som insatserna tog i anspråk.150

Kommunerna kände till  att  ifall  det  inte  sker  några några väsentliga  förändringar  i  en

brukares livssituation, skulle en gynnande beslut stå fast.  Detta medförde att det saknades

möjligheter  att  ändra  eller  riva  upp  beslutet  i  efterhand  (jfr  FL 27  §)  ifall  allting  hade

genomförts korrekt. Det som troligen retade kommunens företrädare mest var att statistik från

SoS  visade  att  antalet  personer  som  behövde  insatser  ökade  i  stort  sett  varje  år.  Detta

resulterade i att kommunerna fick större utgifter som de inte kunde ta intäkter för. Det låg

alltså i kommunens intresse att minska kostnaderna eller på annat sätt komma undan de beslut

som blev verkställda.

Detta ledde till att  återkallelseförbehåll och tidsbegränsade beslut började användas i allt

större  omfattning.151 Genom återkallelseförbehållet  hade  kommunerna  fått  möjligheten  att

kunna dra tillbaka gynnande beslut ifall en brukare på något sätt agerade utanför villkoren. På

så vis kunde kommunerna begränsa sina kostnader, vilket har visat sig vara en vanlig metod152

även om det kunde resultera i att en brukare riskerade få sitt liv begränsad.

Med förbehåll  och tidsbegränsade beslut samt tolkningsrätten hade kommunerna nu ett

stort manövreringsutrymme,153 vilket de var inte sena att utnyttja. Detta gjorde att även om en

kommun  inte  var  tillåten  att  ompröva  beslut  som  gällde  tillsvidare  samt  saknade

återkallelseförbehåll,  ansåg  sig  inte  vara  hindrade  att  tolka  besluten  på  ett  sätt  som inte

ändrade dess innebörd.

Vad som bör tas i beaktande är att LSS 7 § 2 st. stadgar att insatserna ska vara varaktiga,

det vill säga skulle en brukare inte behöva oroa sig över att dennes insatser inte drogs tillbaka

godtyckligt.154 Detta har dock inte hindrat kommuner att ge verkställigheten en annan tolkning

än den hade från början155 även om detta skulle innebära att brukarens vardag ändrades. Som

det togs upp ovan (avsnitt 1.5.1) bör ändringar undvikas eller genomföras långsamt.

Genom att ändra på hur ett beslut ska verkställas, kan detta ge negativa konsekvenser för

en enskild brukare. Det skulle kunna diskuteras huruvida detta skulle kunna anses gå emot

förbudet om retroaktivitet i KomL 2:3, men genom att själva beslutet fortfarande är giltigt har

det inte kunnat anses vara sådant agerande.

150 Jfr Bäckman, s. 174.
151 Se Bäckman, s. 348.
152 Jfr Socialstyrelsen 2015b, s. 17.
153 Se Bäckman, s. 363.
154 Jfr Bäckman, s. 230.
155 Se Bäckman, s. 359.

38



Då det har hänt att en kommun har tagit ett nytt beslut som visserligen inte ogiltigförklarar

ett  äldre beslut,156 men att  det  får  samma resultat  som en omprövning kan det  säkerligen

argumenteras huruvida den metoden bara är ett sätt att kringgå förbudet.

Detta visar att kommuner inte visar någon hänsyn till den enskildes personliga behov eller

livssituation när de gör en ny tolkning av själva insatsen i och med att denne fortfarande anses

vara garanterad ”goda levnadsvillkor”.157

3.3.1 Tillsynsmyndighet

Även  om  kommuner  haft  möjlighet  att  agera  fritt,  har  den  kommunala  verksamheten

granskats av flera myndigheter som utövat tillsyn beroende på verksamhetens rättsområde.

Under  vissa extrema omständigheter  har  det  funnits  upp till  30 myndigheter  inblandade i

tillsynen,158 vilket resulterat i att det ibland har varit svårt att veta vem som ska utöva tillsyn

över vad.

Den för  arbetet  relevanta tillsynsmyndigheter  är  SoS,  IVO, LSt,  JO och JK.  Det  enda

kommunala organet som för närvarande inte står under ”övervakning” är fullmäktige och dess

ledamöter. JO och JK kan visserligen kritisera både kommunala organ och enskilda anställda

och förtroendevalda och även om deras beslut har en viss auktoritet genom sin vägledande

karaktär, är dessa inte rättsligt bindande och kan ignoreras om resultatet bara har varit att

kritik utdelats.159

Tillsynen över nämnderna beror på verksamheten. Ifall det är social verksamhet som utförs

av socialnämnden, är det inte bara JO och JK, utan även LSt och SoS som tidigare hade

möjligheten  att  granska  sådana  beslut  som  antingen  har  ansetts  gå  emot  kommunens

kompetens eller helt enkelt olagliga. Sådan tillsynsverksamhet har utökats stegvis under åren i

och med förekomsten av domstolstrots och behovet att bekämpa detta.160

Detta kunde i vissa lägen resultera i att 22 myndigheter arbetade med samma ärende161 då

både SoS och alla 21 LSt försökte finna gemensamma lösningar på olika frågeställningar. Det

kunde även hända att kommuner fick stå till svars inför två olika myndigheter samtidigt.162

156 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21049916.ab.
157 Fallet har vid skrivandets stund inte avgjorts i HFD. Målnummer skrivs inte av integritetsskäl.
158 Se Dahlberg, s. 5.
159 Jfr Warnling-Nerep, s. 381 f.
160 Jfr Warnling-Nerep, s. 383.
161 Se Prop. 2008/09:160, s. 35.
162 Se Prop. 2008/09:160, s. 36.
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Eftersom varje LSt inte hade samma utformning, kunde det resultera i att det saknades

enhetliga rutiner, vissa LSt rapporterade personalbrist medan andra klagade på att de saknade

resurser för att genomföra tillsynsverksamhet.163

Detta  ledde  till  att  det  lades  fram  ett  förslag  om  att  SoS  skulle  bli  den  enda

tillsynsmyndigheten med ansvar över hur både SoL och LSS tillämpades av kommunerna.164

Genom att  samla  all  tillsynsverksamhet  under  samma myndighet  skulle  förfarandet  kring

tillsynen bli mer enhetligt och förutsägbar.165

Efter att förslaget godkändes av riksdagen, blev SoS ensam ansvarig för tillsynen den 1 juli

2009.166 Problemet var bara den att  SoS även hade tillsynsansvaret för personlig assistans

enligt LASS samt hälso- och sjukvård enligt HSL, vilket ledde till att den myndigheten hade

växt  till  ett  byråkratiskt  monster  som  inte  kunde  längre  utföra  sitt  arbete  på  ett

tillfredsställande sätt. Detta på grund av att dess olika uppgifter genomfördes på olika sätt

beroende om det gällde tillsynsverksamhet eller om det gällde specialiserade uppdrag.167

Statskontoret hade fått som uppgift att granska detta och resultatet visade att eftersom SoS

inte  hade utvecklats i  samma takt som den hade fått  nya uppgifter,  hade detta lett  till  att

ärenden inte utfördes på rätt sätt eller ens i tid.

Lösningen på detta var att inrätta en ny myndighet vars uppgift skulle vara att utföra enbart

tillsyns- och inspektionsverksamhet och genom det dels avlasta Sos, dels skingra det tvivel

som hade börjat gro angående huruvida SoS kunde vara opartisk eftersom samma myndighet

hade  hand  om både  tillsyn  och  fördelning  av  de  medel  som kunde  ansökas.168 Den  nya

myndigheten, Inspektionen för vård och omsorg – IVO, påbörjade sin verksamhet den 1 juni

2013.169

3.3.2 Gynnande beslut
Som  det  framkom  ovan  så  hade  antalet  beslut  som  inte  verkställdes  ökat  trots

sanktionsavgiften.170 År 2004 var nästan 3 100 gynnande LSS-beslut runt hela landet inte

verkställda,171 vilket ledde till att ett förslag gällande att kommunerna skulle hädanefter lämna

163 Se Prop. 2008/09:160, s. 34 f.
164 Se Prop. 2008/09:160, s. 42.
165 Se Prop. 2008/09:160, s. 44.
166 Se Prop. 2008/09:160, s. 108.
167 Se Prop. 2012/13:20, s. 85 f.
168 Se Prop. 2012/13:20, s. 87.
169 Se Prop. 2012/13:20, s. 91 och s. 107 f.
170 Se Prop. 2007/08:43, s. 25.
171 Se Prop. 2005/06:115, s. 115.

40



in en rapport till LSt och revisorerna var tredje månad172 som skulle visa hur många gynnande

beslut  som  fortfarande  var  inte  verkställda.  På  så  vis  skulle  tillsynen  öka  genom  att

myndigheterna inte behövde längre jaga information. Nu skulle den informationen skickas till

dem självmant.

Flera  kommuner  motsatte  sig  detta  genom  att  hänvisa  till  att  sådan  detaljstyrning

inskränkte på självstyrelsen,173 men protesterna föll för döva öron. Ändringarna genomfördes

och lagändringarna trädde i kraft 2007,174 men genom att göra omtolkningar samt ta nya beslut

kunde kommunerna  komma förbi  beslutens  negativa  rättskraft,  vilket  Bäckman också  har

visat i sin avhandling från år 2013.175

Det hon pekar på som en anledning till varför det är ens möjligt med domstolstrots är att

principen om gynnande beslutens negativa rättskraft bara har uppmärksammats översiktligt av

både  rättskällor  och  lagstiftare,176 vilket  troligen  gett  kommunerna  ett  ganska  brett

tolkningsutrymme och så länge det finns ett utrymme att göra egna tolkningar av både lagar

och rättsprinciper kommer det vara svårt att komma åt domstolstrotset inom LSS.

3.4 Egen analys
Genom  att  införa  olika  sanktionssystem  skulle  det  kommunala  trotset  stävjas.  Då  varje

utredning  presenterades,  protesterade  kommunerna.  Enligt  dem  skulle  dessa  åtgärder

inskränka på deras självstyrelse.  Att  det förekom domstolstrots  ansågs av kommuner vara

olyckligt som bäst  skulle motverkas med antingen frivilliga insatser eller  att  staten skulle

ersätta kommuner för de kostnader som LSS-insatser skulle medföra.

Efter att LSS tillkom samt att det visade sig att antalet behövande bara ökade, visade det

sig att kommuner hade börjat sätta i system att ge avslag på insatsansökningar och om en

domstol gav rätt, så vägrade de helt resolut att verkställa dessa.

Av  den  anledningen  fanns  det  inga  andra  alternativ  för  staten  än  att  dra  på  sig

hårdhandskarna och genomdriva sanktionsåtgärder en efter en till kommunernas stora förtret.

Det tog visserligen över tio år för den första åtgärden att träda i kraft, men detta ansågs inte

vara tillräckligt. Genom att förstärka både revisorernas och nämndernas ställning gentemot

fullmäktige, skulle trotset stävjas.

172 Se Prop. 2005/06:115, s. 119.
173 Se Prop. 2001/02:122, s. 118.
174 Se Prop. 2005/06:115, 176.
175 Se t.ex. Bäckman, s. 359. Jfr Bohlin, s. 237.
176 Se Bäckman, s. 361.
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Detta ansågs inte vara tillräckligt, vilket ledde till att förslaget om personligt vitesansvar

drevs genom. Efter en stor genomgång av alla misstänkta fall av domstolstrots, hade det visat

sig att inte ett personligt viteshot hade avskräckt kommuner. Detta resulterade i att förslaget

om  sanktionsavgift  genomfördes.  Det  hade  då  tagit  över  13  år  från  det  att  förlagan

kommunalbot presenterades i SOU 1989:64 till att avgiften trädde i kraft 2002.

Detta  verkade  ge  motsatt  effekt  i  och  med  att  antalet  gynnande  beslut  som inte  blev

verkställda hade ökat i antal. Av den anledningen genomfördes en skärpning som tvingade

kommuner  att  självmant  rapportera  in  alla  ärenden  som  gäller  gynnande  besluten

verkställighet. På det viset kunde tillsynsmyndigheterna arbeta snabbare med att föra talan om

avgifter. Men på grund av administrationen hos myndigheterna själva, ledde den krångliga

byråkratin till att huvudansvaret för tillsynen överfördes från den ena myndigheten till den

andra inom loppet av några år för att till sist hamna hos den nybildade myndigheten IVO år

2013.

Dock har  kommuner  visat  sig  vara  uppfinningsrika  när  det  gäller  att  kringgå rättsliga

principer, lagar och domar när nya beslut tas som visserligen inte ogiltigförklarar äldre, men

få ändå samma innebörd utan att för den delen agera lagstridigt.
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4 Summering

4.1 Sammanfattning
Av det som har framkommit i arbetet är att domstolstrots inte är något okänt fenomen inom

rättsväsendet.  Tvärtom  har  den  varit  en  plåga  för  både  domstolar  och  statliga  utredare

eftersom det har saknats effektiva sanktioner mot trotsande kommuner.

Kommunernas argument har varit att på grund av resurs- och/eller kunskapsbrist har vissa

olyckliga fall av domstolstrots uppstått. Det kommunerna också har pekat på är att även om

att den kommunala självstyrelsen har stöd i lag, har den under senare år blivit så pass reglerat

att  självstyrelsen  borde  istället  kallas  för  självförvaltning.1 Dessa  ansåg  att  kommunerna

hindrades sköta sina uppgifter efter de egna förutsättningar och på antalet tillsynsmyndigheter

(inklusive domstolar)2 som har möjligheten att ingripa i den verksamhet som genomförs inom

kompetensen.3

Utredningarna  ger  en  annan  bild  än  den  som  kommunerna  har  presenterat.  Efter  att

tjänstemannaansvaret  försvann år  1975,  hade  antalet  felaktiga  och lagstridiga  kommunala

beslut  ökat.  På  grund av  detta  återinfördes  tjänstefel  i  BrB,  som innebar  att  kommunala

beslutsfattare kunde bli åtalade för tjänstefel vid så pass flagranta fel att någon annan åtgärd

än åtal inte kunde vara aktuellt.

Trots flera existerande kontrollinstanser med möjligheter att vidta åtgärder, har kommuner

kunnat kringgå gällande regler utan att ledamöter och andra ansvariga riskerade personligen

drabbas av konsekvenser på grund av ett par omständigheter. Den ena är kopplad till bristen

på vaksamma kommunmedlemmar.4 Först när ett beslut är överklagad av en kommunmedlem

med stöd av KomL 10 kap., kan en förvaltningsdomstol granska beslutets juridiska status. Det

krävs också att den som väcker en talan om laglighetsprövning får genom sin talan genom att

ha varit i sin överklagan varit så pass detaljerad att domstolen kan avgöra ärendet. Detta på

grund av att resultatet av laglighetsprövning är antingen att kommunens beslut godkänns eller

upphävs. Har talan varit bristfällig eller på annat vis inte kunnat göras gällande, blir beslutet

giltigt och domstolens avgörande i det läget går inte att överklaga (jfr KomL 10:10).

Eftersom det är inte alla kommunmedlemmar som har kunskap om detta, granskas endast

1 Se Prop. 2008/09:160., s. 44.
2 Se t.ex. SOU 1993:109, s. 67 f och Bohlin, s. 161 f.
3 Jfr Warnling-Nerep., s. 279.
4 Jfr Warnling-Nerep, s. 340 och s. 458, Se även Statskontoret 2012, s. 59.
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en del  av kommunala  beslut.  Om inte  ett  beslut  överklagas  inom tre  veckor  från  det  att

protokollet har justerats, blir dessa beslut giltiga även om de i grund och botten skulle vara

olagliga. I och med att fullmäktiges beslut är verkställbart direkt efter att dessa har justerats,5

kan fullmäktige agera tämligen snabbt.

Så länge ingen ingriper mot en kommun och de beslut som redan från början kan ha varit

lagstridiga, har kommuner till och med möjlighet att i teorin bedriva olaglig verksamhet på

grund av principen om kommunal konvalescens.6 Den principen innebär att om någon inte har

överklagat ett kommunalt beslut inom klagotiden – vanligen tre veckor från justering, kan

kommuner genomdriva sina beslut mer eller  mindre riskfritt.  Detta kan pågå tills  ett  nytt

beslut tas i samma ärende, vilket öppnar för en ny möjlighet att angripa det felaktiga beslutet.

4.2 Egna förslag
Det som har framkommit i  arbetet  är  att  det kan finnas anledning till  att  införa strängare

påföljder än de nu gällande för att komma åt problemet med lag- och domstolstrots. Det har

hävdats att kommuninvånare har möjlighet att med sin valsedel kunna visa sitt missnöje, men

den tjänstemannen som för det mesta tar ett beslut kan inte röstas bort. Om denne, i strid med

gällande rätt,  väljer att  trotsa både domstol och lag bör denne i större utsträckning kunna

åtalas för tjänstefel.

Även om fullmäktige inte står under någon tillsynsmyndighet bör de enskilda ledamöterna

kunna  drabbas  av  någon  form av  påföljd  än  de  som för  närvarande  finns  att  tillgå  ifall

medvetet lagstridigt beteende uppmärksammas. I de fall det har kunnat visas att brukare har

drabbats av ekonomisk och/eller ideell skada vid domstols- eller lagtrots, borde JO och JK:s

befogenheter utökas till att föra en skadeståndstalan gentemot kommuner.

Antalet  beslut  som  inte  har  verkställts  är  bara  en  liten  del  av  alla  antalet  beviljade

ansökningar,  men  konsekvenserna  är  alltför  stora  för  den  som  inte  får  sina  rättigheter

tillgodosedda.  De  LSS-insatser  som enskilda  har  rätt  till  är  resursoberoende,  och  om en

kommun anser sig sakna de verktyg som behövs för att kunna genomföra en verkställighet ska

staten bistå med det som saknas.

Om kommunerna fortsätter på det viset som de hittills har gjort, borde det finnas skäl att

granska  huruvida  kommunernas  självständiga  ställning  borde  vara  existerande.  Det  har

tidigare förekommit  diskussioner  om det  inte  vore dags att  skrota  landstingen.  Varför  har

5 Se Bohlin, s. 240 ff.
6 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 58 och s. 106.
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ingen  tänkt  på  en  annan  lösning?  Tack  vare  ÄndrL har  riksdagen  möjlighet  att  upplösa

kommuner. En sista utväg vore att göra kommunerna till  osjälvständiga och underordnade

förvaltningsorgan  till  landstingen  som  får  den  övergripande  huvudmannaskapet  över  det

kommunerna för tillfället har hand om. På det viset kan enskilda ledamöter även åtalas för

tjänstefel ifall de inte är folkvalda utan anställda av landstingen. Det skulle vara ett ödes ironi

om de gamla länen åter fick ansvaret över sina tidigare regioner istället för att kommunerna

kan härja fritt.

4.3 Avslutning
Av det som har framkommit under arbetet är att det finns ett existerande samhällsproblem

som  hindrar  enskilda  personer  med  funktionsnedsättningar  att  vara  delaktiga  i  samhället

utifrån de egna villkoren.

Detta problem har kallats för domstolstrots som innebär att kommuner först nekar enskilda

det stöd som dessa har ansökt om för att därefter vägrar verkställa besluten trots att domstolar

har ansett dem vara skyldiga att utföra detta.

För att råda bot på detta har det genomdrivits olika åtgärder för att tvinga kommunerna att

vara medgörliga, men hittills har inga av dessa haft någon större effekt. Detta har i sin tur lett

till  att  dessa  åtgärder  har  gjorts  strängare,  vissa  kommunala  organ  har  getts  större

befogenheter, tillsynsmyndigheter har kommit och gått och så vidare. Trots allt detta så har

kommunerna kommit på andra lösningar som hindrat dem att agera som de själva vill.

Det som har inte än presenterats i arbetet är de motiv som ligger bakom allt detta. Eftersom

det handlar om teorier, har avsikten varit att presentera dessa först nu i och med att det (än så

länge) saknas empiriska bevis på dessa.

Att LSS tillkom i början av 1990-talet är ingen slump. En av anledningarna var att försäkra

att  enskilda  med  funktionsnedsättningar  inte  skulle  drabbas  av  efterdyningarna  till  den

finanskris som drabbade Sverige.7 Det är inte heller förvånansvärt att det ligger ideologiska

skäl bakom detta med med tanke på den kritik mot samhället som lämnades i förarbetena. Den

kritiken hade pekat på var att enskilda inte hade möjlighet att påverka sina liv själva utan var

”utlämnade åt beslut från myndigheter och handläggare” och ”föremål för åtgärder”.8 Bland

förslagen var att även enskilda med gravt funktionsnedsättning skulle få möjligheten att själva

välja de insatser de kunde tänkas ha behov av.

7 Se t.ex. SOU 2008:77, s. 23.
8 Se Prop. 1992/93:159, s. 43 f.
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Detta innebar visserligen att den enskilde fick ansvaret att själv söka insatser. Problemet är

att många som har funktionsnedsättningar och deras anhöriga saknar inblick i de rättigheterna

som stadgas i LSS. Dessa kan även ha svårt att förmedla vilka behov som de har. På det viset

har kommunernas börda underlättats i och med att en kommun måste invänta på en ansökan

innan de kan sätta in insatser.

Det  framkommer  visserligen  inte  direkt  i  arbetets  arbetsmaterial,  men  det  verkar

förekomma ett maktspel mellan staten och kommunerna. Trots att insatserna är specificerade

och att det finns en relativt detaljerad målsättning i LSS, så saknas det regler kring själva

handläggningen. Detta ger enskilda handläggare möjligheten att själva avgöra om brukaren

har  behov av  den ansökta  insatsen.  På grund av  detta  kan  det  finnas  risk  för  godtycklig

handläggning i ärendet.

Genom att kommunerna har tagit på sig rollen att tolka vad som avses med vissa insatser

och  de  mål  som  avses  i  LSS,  skulle  det  inte  vara  förvånande  om  det  visade  sig  att

handläggarna arbetar utifrån styrande riktlinjer som tar mer hänsyn till ekonomiska faktorer

och snäva kriterier för att antalet beviljade ansökningar ska vara så låga som möjligt.

Domstolstrots är ett politiskt problem och inte ett juridiskt. En ledamot i fullmäktige är på

sin position så länge denne har sitt partis förtroende eller väljarnas stöd. Genom att försöka se

till att ingen avpolletterar denne, kan ledamoten njuta av all den prestige, makt och status som

dennes position ger tills det finns en riksdagsplats åt denne.

Så länge denne håller tillräckligt många personer nöjda vare sig dessa är juridiska eller

fysiska, kan denne i stort sett göra vad som helst.

Då LSS tillkom och kommunerna fick huvudmannaskapet, protesterade flera kommuner.

Genom att de nu var tvungna att lägga undan en del av kommunens resurser på tvingande

insatser  som  dessutom  kom  endast  en  liten  grupp  tillgodo,  fanns  risken  att  inte  alla

kommunmedlemmar gillade idén.

Eftersom fullmäktige  tillsätter  nämnderna  och  de  högst  ansvariga  för  dessa,  finns  det

möjligheter för dem att  styra nämnderna på ett sätt  som lagen än så länge tillåter.  Det är

visserligen  förbjudet  att  styra  hur  enskilda  beslut  ska tas,  men det  finns  inga hinder  mot

generella målsättningsregler som alla bör efterleva om de vill sitta kvar på sina poster.

En hypotes är att genom att välja ”rätt” personer kan fullmäktiges agenda genomdrivas

som ser till att ledamöterna kan fortsätta med sitt utan att det har kostat dem alltför mycket.

Vad som inte framkommer, men som kan tolkas utifrån det material som har legat till grund
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för detta arbete är att det verkar förekomma ett maktspel mellan staten och kommunerna där

kommunernas exklusiva behörighet har kringskurits av staten genom rättighetslagarna, men

utan att kostnaden täcks av inkomster. Genom att sätta sig på tvären skickar kommunerna en

signal till staten om att kommunerna inte accepterar att staten lägger en kostnad på dem utan

att ge något tillbaka. Rent rationellt är det gynnsamt för kommuner att försöka genomföra

sådana beslut även om konsekvenserna blir att enskilda drabbas.  Det som pekar på detta är

följande punkter:

1) Domstolstrots  uppstod i de situationer där kommuner gav otillbörlig stöd till  lokala,

privata näringsidkare även om förfarandena genomgick rättslig prövning.

2)  Trots  de  påståenden  som  framförts  om  att  orsakerna  till  domstolstrots  ligger  i  att

kommuner  har  resursbrist,  så  kan  det  knappast  handla  om  materiell  eller  ekonomisk

resursbrist  med  tanke  på  att  det  går  alldeles  utmärkt  att  ge  stöd  som faller  utanför  den

kommunala kompetensen.9

Av det som har framkommit under utredningen är att grunden till det kommunala trotset

trotset  går  att  finna  i  det  missnöje  som  finns  mot  statlig  inblandning  i  kommuners

angelägenheter.  Denna  inblandning  medför  kostnader  kommuner  inte  kan  finansiera  utan

avgifter och använder trotset till att försöka påverka staten till att om kommuner ska utföra

vissa åtgärder, så ska staten också stå för kostnaderna.10

Detta växelverkande spel har resulterat i att den för kommunerna viktiga självstyrelsen har

blivit kringskuren av staten genom olika rättighetslagar när kommunerna har tredskats, Dessa

har i sin tur velat visa staten om att dessa inte vill acceptera några kostnader om de inte får

något tillbaka genom att medvetet sätta sig på tvären när det gäller sociala insatser. Detta bara

för att det finns heltidspolitiker som är alltför rädda att förlora sin maktposition och som vill

bli återvalda för att det är en samhällsposition ger status.

3)  Tillsatta  chefstjänstemän som utgår  från  vad de  tror  är  sanning och agerar  därefter

genom att påverka sitt nämnds verksamhet och de anställda från sin maktposition mot sådan

riktning denne tror skulle fullmäktige gärna vill se och som samtidigt skulle kunna gagna

både nämndens verksamhet, existens och tjänstemannens egen karriär.11

4) Kommuner styrs i stort sett av professionella heltidspolitiker istället för deltidsarbetande

”fritidspolitiker”. Även om det finns de som har intresset att vara ledamöter kan dessa sakna

9 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 95 f.
10 Se SOU 1993:109, s. 133 och Ds 1995:27, s. 15 och s. 41. Jfr Warnling-Nerep, s. 45 och s. 440.
11 Jfr Ödlund Lindholm, s. 22.
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både  möjligheter  och  ekonomiska  förutsättningar  för  att  kunna  åta  sig  uppdrag  som

kommunpolitiker.  Resulterat  har  då  blivit  att  det  är  i  stort  sett  samma  personer  som

återkommer på valsedlarna och som innehar den beslutande makten i fullmäktige.12

Om samma personer återkommer i samma församling, finns det inga hinder att det skapas

starka band mellan dem och näringslivet, med andra ord är risken för korruption högre än vad

det skulle vara om kandidaterna på vallistorna byttes ut regelbundet.

5) Om samma personer får behålla sin position alltför länge, kan det finnas risk att dessa

blir bekväma och inte vill ha statlig inblandning i kommunens angelägenheter och ekonomi.

Detta kan ses i de åsikter som vissa kommunala företrädare har framfört angående att lokala

folkvalda politiker skulle få bestämma storleken på det sociala biståndet istället för att SoS

bestämmer  riksnormen  utifrån  prisbasbeloppet.  I  det  fallet  hade  en  av  de  tilltalade

ledamöterna  som  fälldes  för  tjänstefel  ansett  att  KamR:s  tidigare  utslag  i  fallet  var

”ointressanta”.  Även  nämndens  ordförande  visade  sin  inställning  genom  yttrandet  att

nämndens avsikt var att ”hävda den kommunala självstyrelsen”.13

I ett annat fall hade ett ansvarigt kommunalråd varit av den åsikten att en dom från KamR

(KRNG 2669-1980) var en ”tjänstemannaprodukt utan verklighetsförankring” och helt resolut

ansåg sig ha rätt att vägra att godkänna domen samt att det enligt honom inte vara möjligt för

enskilda att överklaga biståndsbeslut för att ”annars hade [de] inte kommunal självstyrelse”.14

Andra ståndpunkter som har framförts av företrädare för kommuner har visat att det i viss

mån har legat personliga och ideologiska motiv som orsak till att det har förekommit lag- och

domstolstrots har som ett fall (JO 1990/91, s. 283) där en chefstjänsteman hade anfört att

skälen till varför nämnden hade tagit de beslut som granskades var att ledamöterna ville ”slåss

mot den befintliga lagstiftningen” och ”skjuta ansvaret framför sig”.15

En kommuns förvaltning tillhör den offentliga sektorn. På grund av detta är det än mer

förbjudet att fråga arbetssökande om deras politiska åsikter (JO 1979/80, s. 459), vilket enligt

RF 1:9 och 2:2 inte är ett tillåtet förfarande.16

Detta kan tolkas från kommunernas anförande om  orsaken till  domstolstrots i  samband

med  LSS  är  att  det  har  handlat  om  olyckliga  omständigheter  i  form  av  rena  misstag,17

12 Se t.ex. Prop. 1990/91:117, s. 15 ff och s. 89. Jfr t.ex. Warnling-Nerep, s. 161 f.
13 Se Warnling-Nerep, s. 79 f.
14 Se Warnling-Nerep, s. 81.
15 Se Warnling-Nerep, s. 83.
16 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 92
17 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 54.
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materiell resursbrist18 eller att de enskilda handläggarna haft bristande kunskaper.19 Så oavsett

vilka anledningar som har anförts så har den kommunala ståndpunkten varit att det minsann

har inte varit några medvetna handlingar när personer med funktionsnedsättningar fått avslag

på sina ansökningar20 eller när kommunerna gått emot domstolarna. Kommunerna har ansett

att det har handlat om olyckliga omständigheter när en miljö- och hälsoskyddsnämnd vägrade

bevilja ett tillstånd med förhoppningen att det skulle ske en lagändring.21 Det ska ha varit ett

rent misstag då en kommun gick emot ett  domstolsbeslut22 eftersom den inte ansågs vara

bindande  för  kommunen.23 Frågan  är  om det  var  kunskapsbrister  hos  Olofströms  sociala

utvecklingsnämnds ledamöter som ledde till att HovR över Skåne och Blekinge år 1995 fällde

dem för  tjänstefel  efter  att  de  hade  tagit  beslutet  att  ”avslå  länsrättens  dom”24 eller  när

Gullspångs kommun flera gånger i samma ärende överskred inhibitionsbeslut.25 Eller vad som

sägs om personliga skäl i kombination med ekonomiska motiv som exempelvis skedde i den

”muthärva” i Göteborg som SVT:s program Uppdrag granskning avslöjade år 2010.26

Det ska även nämnas att redan i samband med att den nya KomL skulle träda i kraft, hade

KRNG varnat i sitt remissyttrande att en utökad självstyrelse skulle kunna medföra minskad

effekt av tillsynen och att det skulle bli svårare att genomföra laglighetsprövning.27 Tyvärr

blev farhågan också verklighet, så med andra ord föreligger det anledningar  att  omvärdera

ståndpunkten gällande fullmäktiges immunitet mot JO:s tillsyn.

Revisorernas  och  nämndernas  utökade  mandat  kan  innebära  att  till  att  en  stor  del  av

presumtiva fall av lag- och domstolstrots har hindrats nå resten av samhället. Dock krävs det

att dessa är vaksamma i sitt värv och om de har missat några beslut, krävs det att vaksamma

kommunmedlemmar  uppmärksammar  de felaktiga  besluten.  Missar  även dessa  saknas  det

möjligheter att angripa besluten. Det kan dock funderas om laglighetsprövning egentligen är

en bra metod för allmänheten att kontrollera den kommunala verksamheten.28 

18 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 95.
19 Se t.ex. SOU 2008:118, s. 17.
20 Jfr t.ex. JK 1983, s. 157 och Warnling-Nerep, s. 58 och s. 81.
21 Se t.ex. JO 1990/91, s. 283;
22 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 77.
23 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 77.
24 Se Bohlin, s. 78 och Warnling-Nerep, s. 79-80 och s. 104, se även HovR över Skåne och Blekinge dom 

1995-05-18, DB 2096.
25 Gullspångs-fallet NJA 1988, s. 26.
26 För mer information, använd sökorden ”Göteborg energi muthärva”.
27 Se Ds 1991:17, s. 100.
28 Jfr Warnling-Nerep, s. 262.
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Precis som det tidigare framkommit så är Sverige ingen federativ stat. Detta medför att

kommunerna är under den rådande normhierarkin underställd gällande lagar och domstolar.

Istället för att fullgöra sin juridiska och moraliska plikt genom att respektera och utföra sitt

värv  enligt  gängse  normer,  har  kommunerna  istället  valt  att  sitt  missnöje  genom  att

demonstrativt  neka  enskilda  deras  rättigheter.  LSS  innehar  genom  sin  ställning  som  lex

superior  tolkningsföreträde  framför  KomL,  vilket  ska  utgöra  ett  hinder  för  kommunernas

vägran att verkställa gynnande beslut.

Visserligen borde det inte vara några svårigheter att tillgripa juridiska medel för att råda

bot  på  detta,  men  när  ett  offentligt  organ  har  möjligheten  att  agera  på  det  sättet  som

kommunerna har gjort finns det bara ett fåtal metoder kvar som kan tillämpas. Eftersom det

har tagit över 20 år att försöka råda bot mot domstolstrotset visar att det finns ett motstånd

som inte vill se några motmedel, vilket stödjer den hypotes som presenterades i början av

arbetet.29

Trots regelbunden rapportering i media om hur kommuner inte utför sitt arbete, har några

större förändringar inte skett och det kan finnas skäl att fråga sig om det är något som har hänt

i samhället och med empatin med tanke på att det fortfarande finns de som inte får den hjälp

de är i behov av,30 att det kan ta hur lång tid som helst från ansökan till  beslut31 eller att

handläggare lämnar lagstridiga råd till brukare och deras företrädare.32

I de genomförda sanktionsutredningarna slogs det fast att det kommunala domstolstrotset

är  ett  samhällsproblem33 som  måste  åtgärdas  innan  allmänhetens  tillit  för  rättssamhället

urholkas  och  raseras  mer  än  vad  den  redan  har  gjort.34 Tyvärr  finns  det  möjlighet  för

kommunerna att tolka LSS som de själva vill och så länge det finns ett utrymme att göra egna

tolkningar  av  både  lagar  och  rättsprinciper  kommer  det  vara  svårt  att  komma  åt

domstolstrotset inom LSS.

På  grund  av  avslaget  hamnar  brukarna  i  en  svår  sits.  Ett  avslag  medför  att  de  måste

antingen överklaga eller  lösa situationen på ett  annat sätt  om det inte  finns möjlighet  för

anhöriga att assistera.

Om ett överklagat beslut tvingas gå hela vägen till högsta instans kan det tänkas ta flera år

29 Jfr Warnling-Nerep, s. 103.
30 http://www.expressen.se/gt/marianne-far-inte-hjalp—overvager-dodshjalp/ och 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/beviljat-stod-uteblir
31 http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.2343493-lang-vantan-pa-lss-beslut och 

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.2269532-lss-brukare-det-gar-for-langsamt
32 JO 714-2011.
33 Se t.ex. SOU 2004:118, s. 37 och Warnling-Nerep, s. 51.
34 Se t.ex. SOU 2004:118 s. 175 och Warnling-Nerep, s. 53.
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innan  ett  ärende  får  sitt  avslut.  Under  den  tiden  uppstår  inga  kostnader  för  insatser  för

kommuner. Det är med andra ord ett rationellt drag för dem i och med att endast en bråkdel av

alla avslag blir överklagade.35

Trots  målsättningen  att  brukarna  ska  tillgodoses  goda  levnadsvillkor,  orsakar

kommunernas  agerande  och  domstolstrotset  att  alltför  många  får  lida  i  onödan.  Vid  en

teleologisk tolkning av både LSS 7 § och RF 1:2 5 st. att kommunerna diskriminerar dem med

funktionsnedsättning och kulle detta handla om olaga diskriminering och bryta mot mänskliga

rättigheter gällande allas lika värde.36

35 Se SOU 2004:118, s. 18.
36 Se SOU 2004:118, s. 176. Jfr Warnling-Nerep, s. 109 f och s. 113.
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