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1 Inledning 
 

Kommuner visar att gränsen mellan stat och medborgarsamhälle inte är knivskarp, utan i 

praktiken ganska flytande. Kommunerna hör visserligen inte till staten i strikt statsrättslig 

mening, men genom ett finmaskigt nät av lagar, finansieringsformer och 

kontrollmekanismer är kommunerna en del av den offentliga sektorn och det allmänna. 

Medlemskapet i kommunen skiljer sig från medlemskapet i exempelvis föreningar genom 

att vara obligatoriskt och förbundet med rättsligt sanktionerade plikter. Kommunernas 

mellanställning mellan stat och medborgarsamhälle får, som det kommer visa sig i denna 

uppsats, åtskilliga praktiska konsekvenser. 

 

Det allmänna kan i viss utsträckning sägas ha dubbla roller, eftersom det ibland uppträder 

i skepnad av både avtalspart och myndighet. Om rollerna i något avseende inte går att 

hålla isär och det ena automatiskt inverkar på det andra, borde avtalet få speciell 

rättsverkan. Alla avtal, som ingås mot bakgrund av offentligrättsliga regler, måste därför 

bedömas med hänsyn till de regler som ligger till grund för det aktuella avtalet. 

 

 

1.1 Problembakgrund och problem 
 

När det allmänna sluter avtal med en enskild kan lätt komplikationer uppstå. Problemen 

bottnar bland annat i konflikten mellan avtalets självständighet och det allmännas 

ensidiga beslutsrätt i form av normgivningsrätt och möjligheter till myndighetsutövning 

gentemot den enskilde. När kommuner använder sig av avtalslösningar kan dessutom 

privaträttsliga intressen, avseende tillit och omsättningsintresset, komma i konflikt med 

kommuninvånarnas intresse av att de kommunala organföreträdarna håller sig inom 

ramen, som reglerar den kommunala verksamheten.  

 

Det ökade bruket av avtalslösningar har i vissa fall lett till en sammanflätning av offentlig 

rätt och privat rätt, som både är svåröverskådlig och svårbedömd. Man riskerar således att 

hamna i ett gränsland där det allmänna agerar på det privaträttsliga området. Det råder 

inte bara oklarheter om kompetensen att sluta avtal, utan även rättsverkningarna till följd 

av avtalsförhållandet kan i viktiga avseenden vara oklara.  
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På grund av sammanflätningen mellan offentlig rätt och privat rätt måste allmän domstol 

vid sin bedömning vara öppen och även beakta de begränsningar som kan följa av det 

offentligrättsliga regelverket. Vid en helhetsbedömning skall allmän domstol beakta 

offentligrättslig lagstiftning och offentligrättsliga principer.1 

 

Att problemen uppstår när de kommunalrättsliga reglerna möter de civilrättsliga är 

ostridigt. Vilka krav ställas egentligen på en kommun som avtalspart, med tanke på att 

den besitter större makt och inflytande, än på en privaträttslig juridisk person? För att 

klargöra detta kommer jag att utreda följande: 

 

• Kan man utifrån praxis konstatera att domstolar ställer högre krav på en kommun 

som avtalspart, än på en juridisk person, eftersom kommuner dels bär ett visst 

ansvar gentemot sina medlemmar och dels kommunen är den starkare parten? 

Vilka rättsregler blir egentligen gällande?  

 

 

1.2 Syfte 
 

Uppsatsen har som avsikt att till en början ge läsaren en inblick i kommunens 

befogenheter kontra medlemmens rättigheter. Syftet är inledningsvis att ge läsaren 

information, för att denne senare skall kunna bilda sina egna åsikter och inte bara ta del av 

mina. Därefter kommer jag att utreda vad det innebär att ha kommunen som avtalspart, i 

avsikten med att visa var problematik kan uppstå. Avslutningsvis är syftet att utreda vad 

den allmänna domstolen beaktar vid en tvist mellan det allmänna och den enskilde, samt 

vad jag anser de borde beakta. 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s. 221. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Jag har inte för avsikt att ge en uttömmande redogörelse för vare sig kommunallagen eller 

avtalslagen. Jag kommer inte heller att behandla internationellt gällande lagreglering. De 

olika speciallagstiftningar, som rör kommunerna kommer lämnas därhän, likaså det mesta 

som rör de förtroendevalda, nämnder, revision, landsting och kommunstyrelsens 

uppgifter.  

 

 

1.4 Metod  
 

Uppsatsen riktar sig främst till mina medstudenter och handledare. Jag avser därför att 

inledningsvis klargöra grundläggande fakta om kommunen och dess medborgare. För att 

sedan utreda vad det innebär att ha kommunen som avtalspart kommer jag att studera 

doktrin och förarbeten. Här har även rättsfall en stor betydelse för min studie. Främst har 

jag dock för avsikt att använda mig av praxis för att fastställa vissa utvalda situationer och 

för att kunna dra väl underbyggda slutsatser 

 

För att göra en sammanställning av en del avgöranden, som finns att tillgå, kommer jag 

mestadels att studera rättsfall från både Högsta Domstolen och Regeringsrätten. I studien 

av dessa rättsfall ingår även att studera doktrin, som kommenterar praxis. För att hitta 

rättsfall från allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, kommer jag att söka i 

Rättsbanken och även i bokform på biblioteket.  
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2 Vilka typer av verksamheter kan kommunen driva? 
 

Det finns ingen skarp gräns mellan det kommunala och näringslivet. I detta kapitel 

kommer jag dock att ge några riktlinjer för att göra det lättare vid en eventuell 

bedömning. Inledningsvis kommer jag att ge lite fakta om hur verksamheter kan se ut 

inom det kommunala. Jag kommer även att diskutera vilka olika förutsättningar, som 

måste uppfyllas för att verksamheten skall få fortlöpa. Lite om ansvarsfördelning i 

kommunala verksamheter kommer också att beröras.  

 

 

2.1 Definition av kommunbegreppet 
 

För att ett organ skall få kallas kommun krävs att vissa krav är uppfyllda.  

Den skall 

  

1) vara offentligrättslig, det vill säga ett samhällsorgan,2   

2) vara lokalt begränsad och ansvarig för ett visst markområde,3 

3) vara en slags personsammanslutning, det vill säga bestå av medlemmar,4 

4) ha offentligrättsliga maktbefogenheter gentemot sina medlemmar, exempelvis rätten att 

indriva kommunal beskattning, vilken dock är begränsad.5 

 

Kommuner har inte bara rätt, utan även skyldighet att sköta sina tillgångar.6 Detta är 

möjligt genom att kommuner är egna juridiska personer. Med detta menar jag att de kan 

förvärva rättigheter och ha skyldigheter. De kan företa sig alla olika typer av 

rättshandlingar, exempelvis sälja, köpa, ta emot gåva, ta upp lån, gå i borgen med mera. 

På samma sätt som andra juridiska personer kan ingå avtal med sin omvärld, kan även 

kommuner göra detsamma.7 

 

                                                 
2 Lindquist, s. 45. 
3 1 kap. 1 § Kommunallagen. 
4 1 kap. 3 § Kommunallagen. 
5 8 kap. 3 § Regeringsformen. 
6 8 kap. 1§ Kommunallagen. 
7 Kaijser, s. 69. 
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I och med vårt medlemskap i EU kan det tänkas att definitionen av kommunbegreppet 

kommer att påverkas i framtiden, men än så länge påverkar inte EG-rätten kommunens 

inre organisation. Anledningen till detta är att det anses vara en nationell fråga. Däremot 

finns det på förslag att se över den kommunala kompetensen angående dess verksamhet 

med mera.8 

 

 

2.2 Skillnader mellan kommuner och övriga juridiska personer 
 

Det finns framför allt tre stora skillnader mellan kommuner och privaträttsliga juridiska 

personer.9  

 

1) En kommun får inte upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för lån. Förbudet gäller 

både fast och lös egendom. Vid förvärv av egendom får den dock överta 

betalningsansvaret för lån, som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i 

egendom.10 Det finns däremot inget som hindrar en kommun att ta ut pantbrev i sin fasta 

egendom.11 

 

2) En kommun kan inte gå i konkurs, detta med hänsyn till kommunens särskilda ställning 

i regeringsformen och den kommunala beskattningsrätten.12 Till följd av detta saknar 

konkurslagen särregler för kommunen. Viktigt att känna till är att om en kommunal 

förvaltning sköts av ett kommunalägt aktiebolag eller annat privaträttsligt subjekt,13 kan 

givetvis denna juridiska person försättas i konkurs.14 

 

3) Det är tveksamt om kommunal egendom kan utmätas. Till skillnad från konkurs rör det 

sig här om att beslagta viss egendom, inte hel förmögenhetsmassa. Eftersom man kan anta 

att egendom som används för obligatorisk verksamhet – exempelvis skola och 

räddningstjänst – inte kan utmätas, borde inte utmätning av kommunal egendom vara 

aktuell. Även en analogisk tillämpning av pantsättningsförbudet ger indirekt uttryck åt ett 
                                                 
8 RÅ 2000 ref. 1. 
9 Aktiebolag, stiftelse, ekonomiska och ideella föreningar eller handelsbolag (inkl. kommanditbolag). 
10 8 kap. 13 § Kommunallagen. 
11 Hilborn, s. 359. 
12 RH 1996:6 och RH 1996:75. 
13 Stiftelse, ekonomiska och ideella föreningar eller handelsbolag (inkl. kommanditbolag). 
14 Hilborn, s. 361. 
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förbud mot utmätning. Däremot om egendom ägs av ett kommunalägt aktiebolag eller 

annat privaträttsligt subjekt, kan utmätning ske av företagets egendom.15 

 

 

2.3 Alternativa driftformer 
 

För att en kommun skall ha rätt att driva en näringsverksamhet gäller att två 

förutsättningar är uppfyllda. För det första skall verksamheten drivas utan vinstsyfte och 

för det andra skall verksamhet gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 

tjänster åt medlemmarna i kommunen.16 Med detta menas att det är förbjudet för en 

kommun att gå in och konkurrera med det egentliga näringslivet. 

 

Många olika blandformer vad det gäller företagssammansättningar mellan det offentliga 

och privata används av det kommunala, så kallade driftformer. Dessa kan vara 

sammansatta på olika sätt, beroende på hur förvaltningsformen bedrivs. Grundkonceptet 

är dock att förvaltningen sköts av en privaträttslig organisation,17 som helt eller delvis 

finansieras av kommunen. Viktigt att uppmärksamma vid en kommuns inblandning är att 

det inte behöver innebära att kommunen bär det yttersta ansvaret, utan driftformen kan 

själv vara ansvarig för sitt handlande.18 

 

De huvudsakliga alternativa driftformerna är 

 

• kommunalt företag, 

• kommunala driftentreprenader (tjänster med sammansatt funktion), 

• bidragsfinansierad enskild verksamhet, 

• kundvalssystem med enskild utförare.19 

 

 

 

 
                                                 
15 Riberdahl, s. 209 f. 
16 2 kap. 7 § Kommunallagen. 
17 Aktiebolag, stiftelse, ekonomiska och ideella föreningar eller handelsbolag (inkl. kommanditbolag). 
18 Lindquist, s. 80. 
19 Hallgren, s. 13. 
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2.3.1 Kommunala företag 
 

För att ett företag skall anses vara kommunalt krävs att minst 50 % av aktierna ägs av 

kommunen eller att 50 % av ledamöterna i styrelsen är utsedda av kommunen.20 

Verksamheten betraktas som privaträttsligt organ för ”vård av kommunala 

angelägenheter”.21 Innebörden av detta är att kommunala företag utgör en del av den 

kommunala organisationen och drivs såsom ett privaträttsligt subjekt. Den privaträttsliga 

organisationsformen medför att verksamheten kommer att undandras de rättsliga reglerna, 

som gäller för kommunal förvaltning. Handlingsfrihet som uppkommer medför att 

verksamheten undandras till en viss mån kommunens kontroll och allmänhetens insyn. 

Trots att kommunen äger subjektet anses verksamheten inom subjektet som enskild.22 En 

av effekterna av detta är att kommunens ekonomiska ansvar för verksamheten blir klart 

avgränsat. Kommunens tillgångar kan inte tas i anspråk för bolagets skulder om inte 

kommunen särskilt har åtagit sig det, till exempel genom borgen.23 

 

En del kommunal verksamhet har en annan prissättning än självkostnadsprincipen.24 

Dessa företag styrs på så sätt inte av självkostnadsprincipen, utan dess verksamhet får gå 

med vinst. Undantagen beror på att det är lagstadgat.25 

 

Det förekommer att kommuner bildar koncerner av sina bolag, vilket medför bland annat 

att eventuella vinster i ett bolag kan användas som koncernbidrag till bolag, vilka går med 

förlust. En sådan överföring av resurser är invändningsfri så länge det är fråga om bidrag 

från bolag som skall drivas affärsmässigt och alltså skall ge vinst, såsom vissa elbolag, 

bostadsföretag, trafikbolag med mera.26 

 

2.3.2 Kommunala driftentreprenader 
 

När en kommun anlitar en extern producent, vilken åtar sig att för kommunens räkning, 

varaktigt och självständigt, utföra en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet, 

föreligger en entreprenad. Denna i sin tur får i uppdrag att driva en kommunal verksamhet 
                                                 
20 1 kap. 6 § Lagen om offentlig upphandling.  
21 Prop. 1990/91:117 s. 161.  
22 SOU 1982:13 s. 54.  
23 Lindquist, s. 80. 
24 Se 3.1.3.3. 
25 Hilborn, s. 342. 
26 Hilborn, s. 343. 
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med kommunen som huvudman. Med detta menas att kommunen ansvarar för 

verksamhetens innehåll, det vill säga att kontrollera och följa upp att kontraktsvillkoren 

fullföljs och rörelsen bedrivs enligt de mål och riktlinjer som är bestämda.27  Det är också 

viktigt att beakta att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.28 Exempel 

på kommunal driftentreprenad är en simhall där kommunen står för kapitalkostnaderna 

och entreprenören står för driftkostnaderna.  

 

2.3.3 Bidragsfinansierad enskild verksamhet 
 

Verksamhet som inte bedrivs på uppdrag av kommunen, men som ändå tilldelas 

kommunala bidrag eller annat stöd, är så kallad bidragsfinansierad enskild verksamhet. 

Det finns inga skyldigheter för en kommun att ge bidrag till enskilda skolor med mera, 

däremot finns möjligheten att utge sådana bidrag.29 Detta sker med anledning av att 

barnomsorgen måste uppfylla vissa uppställda krav och avgifterna får inte heller vara 

oskäligt höga.30 I dessa fall är kommunen inte ansvarig för verksamheten, eftersom den 

inte bedrivs på uppdrag av kommunen, det vill säga ingen kommunal verksamhet 

föreligger. Exempel på bidragsfinansierad enskild verksamhet är enskild barnomsorg, 

såsom föräldrakooperativ och privatskolor.31 

 

2.3.4 Kundvalssystem med enskild utförare 
 

Syftet med denna driftform är att skapa bredare valmöjlighet för kommunmedlemmen, 

kunden, att själv välja vilken producent av service den vill ha. Detta sker genom att 

kunden erhåller en viss legitimation och ett antal kuponger, som berättigar till en viss 

service. Valfriheten inskränks till viss producent, som auktoriserats med någon form av 

kommunal kvalitetsstämpel. Anledningen till att kvalitetsstämpeln är ett krav, är för att 

kommunen skall kunna styra och kontrollera verksamheten. Det är trots allt kommunen 

som bär det yttersta ansvaret.32 Detta system förekommer exempelvis inom hemtjänsten 

och färdtjänsten. 

 

                                                 
27 3 kap. 19 § Kommunallagen. 
28 6 kap. 7 § Kommunallagen. 
29 Cirkulär 1995:33. 
30 13b Socialtjänstlagen. 
31 Hallgren, s.19 och s.112. 
32 Hallgren, s. 24. 
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3 Vilka befogenheter har kommunen? 
 

I föregående kapitel har jag redogjort för vilka olika typer av verksamheter en kommun 

kan tänkas driva. För att bygga upp en bra bas av information inför min senare analys, 

kommer jag i detta kapitel att diskutera kommunens befogenheter, vilka är stiftade i 

regeringsformen och kommunallagen. 

 

 

 3.1 Befogenheter 
 

Det finns på flera ställen i den svenska lagstiftningen reglerat vilka befogenheter en 

förvaltningsmyndighet har, bland annat finns det reglerat i regeringsformen och 

kommunallagen. Eftersom ordet befogenhet har en speciell betydelse inom 

fullmaktsläran, skall här påpekas att den kommunala självstyrelsen i Sverige inte anses 

vila på någon statlig fullmakt, det vill säga kommunen skall inte betraktas som ombud för 

staten. Kommunen är en egen juridisk person vars åtaganden endast binder den själv.33  

 

3.1.1 Regeringsformen 
 

Regeringsformen ger de allmänna ramarna för det svenska statsskicket. Den innehåller 

många olika bestämmelser om kommunen och dess verksamhet. Uppgiftsfördelningen 

mellan staten och kommunen är inte reglerad i grundlagen. Huvudregeln är dock att 

kommunens befogenheter och skyldigheter bestäms genom lag.34 Denna bestämmelse ger 

uttryck för krav på att riksdagen medverkar när det gäller att bestämma de kommunala 

uppgifterna och det kommunala handlingsutrymmet. Denna regel kan dock frångås under 

vissa förutsättningar, vilka inte är aktuella att ta upp i denna uppsats.35 

 

I förarbeten har man poängterat hur viktigt det är med kommunens självstyre för att 

bevara den svenska demokratin,36 vilket kommer i uttryck i inledningsparagrafen. Det 

framgår där att det svenska folkstyret förverkligas genom representativt och 

                                                 
33 Lindquist, s. 15, och 8 kap. 5 § Regeringsformen. 
34 8 kap. 5§ Regeringsformen. 
35 Lindquist, s. 22. 
36 Prop. 1973:90 s. 188 f. 
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parlamentariskt statsskick och genom kommunalt självstyre, vilket bygger på allmän och 

lika rösträtt.37   

 

3.1.1.1 Avgifter 
 

En kommun har rättigheter att ta ut en rad olika avgifter. När det gäller den kommunala 

avgiftsmakten tar regeringsformen bland annat upp så kallade belastade och 

tvångsmässiga avgifter.38 Hit hör exempelvis renhållningsavgifter och sotningsavgifter. 

Avgifternas storlek kan bestämmas av kommunen själv, men då måste riksdagen ha 

delgivit regeringen denna makt, som i sin tur kan delegera makten till kommunen. Det har 

diskuterats en hel del om att öka utrymmet för direktdelegation till kommunen,39 men än 

så länge har riksdagen den övergripande makten.40 

 

3.1.1.2 Beskattning 
 

Kommunen har befogenhet att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter, vilket står stadgat 

i regeringsformen.41 Detta kan tolkas som om att kommunen har fri beskattningsrätt, men 

i praktiken är så inte fallet. Det är oklart hur långt denna rätt sträcker sig. Bestämmelserna 

ger dock ett visst utrymme för lagstiftning om kommunalt skattetak och kommunal 

skattespärr.42  

 

3.1.2 Kommunallagen 
 

Kommuner har en rad olika befogenheter, av vilka de väsentligaste är samlade i ett och 

samma kapitel i kommunallagen.43 Kapitlet har tre underrubriker:  

1) Allmänna befogenheter, 

2) Särskilt om näringsverksamhet med mera, 

3) Kommunalt partistöd. 

                                                 
37 1 kap. 1 § 1 st. Regeringsformen. 
38 8 kap. 3 § Regeringsformen. 
39 SOU 1996:129 s. 225 ff. 
40 1 kap. 3 § Regeringsformen. 
41 1 kap. 7 § 2 st. Regeringsformen. 
42 Lindquist, s. 14. 
43 2 kap. Kommunallagen. 
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Nedan kommer jag enbart att diskutera de två första punkterna, eftersom den tredje inte är 

relevant i detta avseende. 

 

3.1.2.1 Allmänna befogenheter 
 

Den grundläggande bestämmelsen om kommunernas allmänna kompetens, är att de själva 

skall sköta sådana angelägenheter av allmänt intresse, som har anknytning till 

kommunens område eller deras medlemmar.44 Säkraste kännetecknet på att en 

angelägenhet är av allmänt intresse är att angelägenheten är gemensam för ett flertal 

medlemmar. Detta är dock inget krav, utan även ett visst ändamål vilket endast främjar en 

minoritet kan anses vara av allmänt intresse. Utgångspunkten vid en bedömning av 

allmänintresset får bedömas utifrån om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt och så 

vidare att kommunen befattar sig med angelägenheten.45 

 

Kommuner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft, som är till nackdel för 

medlemmarna.46 Möjligheten finns att göra undantag från retroaktivitetsförbudet, men 

bara om det finns synnerliga skäl.47  Definitionen av synnerliga skäl är svårtolkad och det 

finns inga direkta självklara regler att följa. Exempel på när undantag har beviljats, var 

när en kommun beslutade om ny och skärpt regel för studieförbund avseende ett år som 

hade löpt ut. Detta förfarande bifölls med hänsyn bland annat till att kommunen i början 

av året hade varslat om omprövning av bidragsnormerna för året i fråga.48  

 

Det finns vissa områden där speciallagstiftning gäller. Inom dessa områden har 

kommunen befogenheter och skyldighet att följa de särskilda föreskrifter som anges.49 

Föreskrifterna innebär att kommunens befogenheter och skyldigheter vidgas genom olika 

lagar. Exempel på speciallagstiftning är socialtjänstlagen (1980:620), vilken ger 

bestämmelser om kommunens ansvar för socialtjänsten. 

 

                                                 
44 2 kap. 1 § Kommunallagen. 
45 SOU 1947:53 s. 68. 
46 2 kap. 3 § Kommunallagen. 
47 Hilborn, s. 66. 
48 RÅ 1974 ref. 108. 
49 2 kap. 4 § Kommunallagen. 
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Sammanfattningsvis är det stadgat att kommunen har rätt att meddela föreskrifter och ta 

ut skatt för att kunna sköta sina uppgifter. Kort sagt, det är en hänvisning till 

regeringsformen vad det gäller beskattningsrätt50 och kommunernas organisation och 

verksamhetsformer.51 

 

Under allmänna befogenheter ingår även en hel del olika principer, såsom 

lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen, som 

kommunen måste beakta. Dessa kommer jag inte att presentera nu, utan vid ett senare 

skede.52  

 

3.1.2.2 Särskilt om näringsverksamhet med mera 
 

Jag har redan inledningsvis nämnt att om kommuner skall driva en näringsverksamhet, 

måste det ske utan vinstsyfte, dock ges vissa undantag.53 Vad som däremot inte nämndes 

var att kommuner i princip endast får vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i 

kommunen.54 Med detta menas att kommuner kan erbjuda mark och teknisk service till 

företag. Det kan till exempel handla om att ställa i ordning byggklara industriområden 

med trafikleder, vatten och avlopp med mera. Individuella prisnivåer får dock inte 

förekomma. Exempel på tillåtna allmänfrämjande åtgärder är kommunala engagemang i 

utställningar, mässor och annan kollektiv marknadsföring.55 

 

Individuella stöd till enskilda näringsutövare får i princip inte ges, utan endast om det är 

av allmänt intresse. Även denna bestämmelse ger utrymme för undantag, men då krävs att 

det föreligger synnerliga skäl.56 Exempel på synnerliga skäl är om en viss verksamhet, 

trots att den normalt faller utanför den kommunala kompetensen, har en anknytning till en 

redan befintlig kommunal verksamhet. Det vore utifrån en rättviseaspekt orättvist att inte 

erbjuda denna näringsverksamhet samma verksamhetsstöd, som erbjuds den redan 

befintliga kommunala verksamheten, vilken det finns anknytning till.57 

                                                 
50 Se under 3.1.1.2. 
51 Se under 3.1.1. 
52 Se under 3.1.3. 
53 Se under 2.2 och 2.3.1. 
54 2 kap. 8 § Kommunallagen. 
55 Hilborn, s. 116. 
56 2 kap. 8 § 2 st. Kommunallagen. 
57 Hilborn, s. 117. 
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3.1.3 Principer för kompetensbestämning 
 

Enligt tidigare gällande kommunallag fick kommuner själva sköta sina angelägenheter. 

Numera gäller det för kommunerna att se till allmänintresset. Rättspraxis har lett fram till 

vissa grundprinciper som bland annat preciserar detta begrepp, men också begränsar den 

kommunala kompetensen i övrigt. De mest väsentliga principerna är 

 

• lokaliseringsprincipen,58 

• likställighetsprincipen,59 

• självkostnadsprincipen.60 

 

3.1.3.1 Lokaliseringsprincipen 
 

Lokaliseringsprincipen gäller för all kommunal verksamhet. Principens innebörd är att de 

åtgärder som kommunen tar sig för, skall ha anknytning till dess geografiska område eller 

dess medlemmar.61 Denna formulering skall dock inte tolkas allt för strikt, på grund av 

befolkningens rörlighet och ofullkomligheter i kommunindelningen, vilka kan motivera 

att kommuner engagerar sig inom annan kommuns område. Det är alltså inget som 

hindrar att en kommun engagerar sig i anordningar, som används av andra än de egna 

kommunmedlemmarna, till exempel vägtrafik och friluftsliv.62 

 

3.1.3.2 Likställighetsprincipen 
 

Enligt kommunallagen skall kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 

sakliga skäl för annat.63 Särbehandling är endast tillåtet om det finns någon objektiv 

grund utöver speciallagstiftningen. Det fordras alltså att beslutet grundar sig på rationell 

hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma. 

 

                                                 
58 2 kap. 1 § Kommunallagen. 
59 2 kap. 2 § Kommunallagen. 
60 8 kap. 3 c § Kommunallagen. 
61 2 kap. 1 § Kommunallagen. 
62 Petersson, s. 82. 
63 2 kap. 2 § Kommunallagen. 
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Likställighetsprincipen är endast tillämplig när kommuner träder i direkt kontakt med sina 

medlemmar, antingen genom att tillhandahålla dem prestationer eller genom att ta ut 

ekonomiska bidrag. Principen blir därför inte aktuell när det gäller 

anställningsförhållanden, upphandling av varor eller tjänster eller när någon köper eller 

säljer fastigheter med mera.64 

 

3.1.3.3 Självkostnadsprincipen 
 

Många av de tjänster som kommunerna erbjuder är avgiftsfinansierade. Avgifter får inte 

överstiga de kostnader eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, det vill säga de 

får inte ge någon vinst. Anledningen till detta är att förhindra kommunala 

monopolvinster.65 

 

Ovanstående lydelse kommer till uttryck i självkostnadsprincipen66 och gäller som 

huvudregel för all kommunal verksamhet, vare sig den är frivillig eller specialreglerad. 

Finns det däremot särskilda bestämmelser i speciallagstiftningen, som begränsar 

avgiftsuttag, gäller de reglerna istället för självkostnadsprincipen. 67 

 

Det finns områden där självkostnadsprincipen inte gäller, det vill säga undantagsvis får 

viss kommunal näringsverksamhet gå med vinst. Det är bland annat vid förvaltning av 

kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Ett annat 

undantag är att kommuner har rätt att tillgodogöra sig det immaterialrättsliga värdet på 

sina produkter, till exempel kartproduktion.68 Självkostnadsprincipen styr inte heller 

kommunala koncerner inom elhandelsbolag och bostadsföretag.69 

 

Tidigare har det ansetts oklart om självkostnadsprincipen bara skulle iakttas av 

kommunerna i förhållande till sina egna medlemmar eller om den skall gälla i alla 

situationer. I samband med införandet av principen i kommunallagen, fastställdes i 

                                                 
64 Lindquist, s. 49. 
65 Lindquist, s. 55. 
66 8 kap. 3c § Kommunallagen. 
67 Prop. 1970:118 s. 104. 
68 Prop. 1993/94:118 s. 82-84. 
69 Hilborn, s. 343. 
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förarbeten att självkostnadsprincipen skall vara tillämplig gentemot såväl 

kommunmedlemmar som icke-kommunmedlemmar.70 

                                                 
70 Prop. 1993/94:118 s. 86. 



 21

4 Vilka rättigheter har kommunens medlemmar? 
 

Vilka befogenheter en kommun har vet vi nu, men vilka krav kan en medlem ställa på en 

kommun? För att ge svar på denna fråga, kommer jag i detta kapitel att klargöra vem som 

anses vara en kommunmedlem och vilka rättigheter samt skyldigheter som erhålls 

därigenom. Jag kommer också att diskutera vad en kommunmedlem kan göra vid ett 

eventuellt missnöje. Jag har inte för avsikt att grundligt beskriva instansordningen för ett 

överklagande, men jag kommer dock att ge en kortfattad redogörelse. 

 

 

4.1 Medlemskap 
 

En kommun är en geografisk personsammanslutning där medlemskap bestäms utifrån 

kommunallagen. För att anses vara en kommunmedlem krävs inte att man är svensk 

medborgare, utan för att vara medlem krävs: 

 

• att man är folkbokförd i kommunen, 

• äger fast egendom i kommunen eller 

• är taxerad till kommunalskatt i kommunen.71 

 

Fysiska personer kan vara medlemmar i en kommun, om något av de tre kriterierna är 

uppfyllda. Aktiebolag och andra privaträttsliga juridiska personer blir däremot enbart 

kommunmedlemmar om de innehar fastigheter i en kommun.  

 

Det har diskuterats en hel del om att ändra medlemskapsbegreppet och undanta ägande av 

fast egendom.72 Ändringen blev aktuell då det fastslogs att fysiska personer endast skall 

beskattas för all inkomst i sin hemortskommun. Följden av detta blir bland annat att ägare 

av fritidsfastigheter inte betalar skatt till den kommun där fastigheten är belägen, utan 

enbart till kommunen där de har sin hemvist.73 

 

 
                                                 
71 1 kap. 4 § Kommunallagen. 
72 Prop. 1990/91:117 s. 24 f. 
73 Hilborn, s. 48. 



 22

4.2 Medlemmens rättigheter och skyldigheter 
 

En medlem i en kommun har både rättigheter och skyldigheter i förhållande till 

kommunen. Rättigheterna består bland annat av rätt till service, som kommunen ger, 

möjlighet att överklaga kommunala beslut och rätt att delta i folkomröstningar. Den 

främsta skyldigheten är att betala kommunalskatt och avgifter som kommunen beslutar. 

 

4.2.1 Rättigheter 
 

Den lokala gemenskapen har vissa grundläggande rättigheter. Den enskilde individen har 

bland annat rätt att fritt yttra sig, deltaga och bestämma över de gemensamma 

angelägenheterna, det vill säga detta skydd går utöver det grundläggande rättsskyddet.74 

De grundläggande fri- och rättigheterna utgör kärnan i vårt moderna medlemskap i 

kommunen. Rättigheterna kan delas upp i tre huvudgrupper. 

 

• De civila rättigheterna är uttryck för principen om allas likhet inför lagen. Viktiga 

inslag är vår rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten. Dessa 

rättigheter tillvaratas genom våra självständiga domstolar. 

• De politiska rättigheterna syftar till att säkerställa att varje medborgares röst blir 

hörd, detta genom att de skall kunna delta i de gemensamma besluten och bilda 

opinion. Dessa rättigheter förverkligas genom representativ demokrati och andra 

former för medborgarinflytande 

• De sociala rättigheterna avser att förverkliga tanken på allas rätt till drägliga 

levnadsförhållanden, både vad gäller materiellt och kulturellt avseende. Exempel 

på detta är rätten till bostad, utbildning, arbete, social omsorg samt hälso- och 

sjukvård. Dessa rättigheter uttrycks i vårt välfärdssamhälle.75 

 

Det är viktigt att de medborgliga fri- och rättigheterna står i samklang med kommunens 

verksamhetsformer. För att detta skall fungera ställs rättigheterna som överordnade krav, 

vilka måste uppfyllas. Vid en eventuell granskning av hur en kommun har skött sig, 

använder man sig av de ovanstående tre kriterierna som utgångspunkt.76 

 
                                                 
74 En medborgares rätt att föra sin talan inför domstol eller liknande, oberoende, författningsenligt organ.  
75 Gustafsson, s. 64 f. 
76 Petersson, s. 25. 
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4.2.1.1 Rättssäkerhet 
 
Den enskildes rättssäkerhet bygger bland annat på förutsebarhet, vilket innebär att varje 

medborgare i förväg skall kunna bedöma de rättsliga följderna av sitt handlande. Att 

känna till sina rättigheter och ha möjlighet att hävda dem inför oberoende domstol, är ett 

måste i en rättsstat som Sverige. Detta kommer i uttryck i regeringsformen.77   

 

Rättssäkerhet är en allmän princip, som kan förverkligas genom olika metoder. För 

kommunens del kan man urskilja flera olika särdrag, som är speciellt ägnade att värna om 

rättstatens krav på lagenlighet och för att garantera medborgaren rättssäkerhet. Vissa av 

dessa metoder har tillkommit för att förebygga eller förhindra brott, andra är inriktade på 

att upptäcka och korrigera felaktiga beslut.78 Nedan kommer jag att nämna hur 

rättssäkerhet kommer i uttryck i kommunens verksamhet. Jag går inte in på detaljer, utan 

beskriver i stora drag på vilket sätt kommunens medborgare tilldelas rättssäkerhet. 

 

• Organisation 

En rättsstat bygger på opersonlig maktutövning, vilken är noggrant uppbyggd av 

bestämda föreskrifter. Anledningen till att det finns krav på viss rolldelning och 

strikta organisationsgränser är enbart för att värna om den enskildes rättssäkerhet. 

Kommunallagen ställer dessa grundkrav på organisationen, bland annat för att 

förhindra att en nämnd spelar dubbelroll, såsom både beslutande och granskande 

instans. 

• Förfarande 

I ett förfarande hos en förvaltningsmyndighet kommer en medborgares 

rättssäkerhet i uttryck på ett flertal olika sätt. Bland annat genom 

myndighetsutövning, vilket avser utövning av befogenheter att för enskild 

bestämma om vissa förmåner, rättigheter och skyldigheter. Tjänstemannen 

uppträder här som företrädare för den offentliga makten. Hans ansvar vid sådana 

beslut är särskilt stort, eftersom det är en väsentlig garanti för rättssäkerheten inom 

förvaltningen.79 Viktigt att poängtera är att opartiskhet är ett krav på den som skall 

                                                 
771 kap. och 2 kap. Regeringsformen. 
78 Petersson, s. 187. 
79 Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s. 157 f. 
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delta eller närvara vid en handläggning av ett ärende. Bestämmelserna gäller både 

förtroendevalda och anställda.80 

• Tjänsteansvar 

För att förebygga att inte tjänstebrott, såsom mutbrott, tjänstefel och brott mot 

tystnadsplikten sker, har mycket stränga regler införts. Anledningen till detta är att 

säkerställa att varje medborgares rättssäkerhet skyddas.81 

• Offentlighet 

Offentlighetsprincipen ger medborgaren fri insyn i förvaltningen och utgör ett 

skydd mot att otillbörlig hänsyn tillåts inverka på beslutsprocessen. De 

grundläggande bestämmelserna återfinns i tryckfrihetsförordningen och stärker 

medborgarens rättssäkerhet. Det finns dock vissa inskränkningar genom ett antal 

regler om sekretess och tystnadsplikt.82 

• Överklaganden 

Besvärsrätten är i första hand en rättssäkerhetsgaranti för den enskilde 

medborgaren. I det svenska systemet utgör överklaganden den viktigaste vägen att 

söka rättelse för den, som anser sig felaktigt behandlad av en myndighet.83 

• Granskning 

Staten övervakar att kommunen inte bryter mot de allmänna ramar och principer, 

som staten har satt upp. Granskningen sker med hjälp av riksdagens ombudsmän 

så kallad Justitieombudsmän, JO, som skall tillvarata medborgarens rättigheter 

och har befogenhet att åtala ämbetsmän.84 Justitiekanslern, JK, är regeringens 

jurist och har såsom JO flera olika uppgifter. JK skall bland annat att ha tillsyn 

över dem som utövar offentlig verksamhet, så att de eftersträvar att följa lagar och 

författningar.85 

 

 

 

 

 

                                                 
80 6 kap. 24 § Kommunallagen. 
81 Hilborn, s. 178. 
82 Fredriksson, s. 45. 
83 10 kap. 2 § Kommunallagen. 
84 1 § Lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän. 
85 Björkman, s. 42. 
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4.3 Olika sätt för en medlem att visa sitt missnöje 
 
En kommunmedlem kan visa sitt missnöje, vad gäller ett visst beslut, genom att 

överklaga.86 Ett överklagande kan ske på olika vis, beroende på vilka omständigheter som 

ligger till grund. Inledningsvis kommer jag att nämna de två vanligaste formerna för att 

överklaga. 

 

4.3.1 Kommunalbesvär 
 

Om en medlem är missnöjd med ett allmänt beslut som är fattat av kommunen, kan 

medlemmen överklaga, begära så kallad laglighetsprövning.87 Denna prövning kan enbart 

användas mot kommunala beslut för vilka det saknas särskilda överklagningsregler.88 

Jämfört med andra system, avviker detta på åtskilliga punkter. Ändamålet är att se till att 

det kommunala självstyret utövas på ett korrekt och lagligt sätt. För medborgarens del 

utgör laglighetsprövning en form av dess talan. Kännetecknande för detta förfarande är att  

 

• endast kommunmedlemmar får överklaga, 

• besluten endast kan angripas på de grunder som anges i kommunallagen, 

• prövningen är begränsad till ett besluts laglighet.89 

 

Beslutet får bara upphävas om överklagandet bifalls, det vill säga inte ersätts med ett nytt 

beslut.90 Motiveringen till detta är med hänsyn till det kommunala självstyret. Det 

väsentligaste är att rättsläget återställs som det var innan det överklagade beslutet fattades. 

Något hinder till att endast upphäva en viss del i ett beslut finns inte.91 Däremot existerar 

en rad olika restriktioner i praxis att följa beroende på vilka omständigheter som ligger till 

grund.92 Om ett kommunalt beslut endast omfattar ett oväsentligt eller betydelselöst fel, 

exempelvis obetydlig jävsituation, är det möjligt att beslutet inte upphävs.93 

 

                                                 
86 10 kap. 1 § Kommunallagen. 
87 10 kap. 1 § Kommunallagen. 
88 Lindquist, s. 21. 
89 Hilborn, s. 396. 
90 10 kap. 8 § sista stycket. Kommunallagen. 
91 RÅ 1976 ref. 49. 
92 Prop. 1990/91:117 s. 226 och 10 kap. 9 § Kommunallagen. 
93 Prop. 1990/91:117 s. 225. 
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I princip är laglighetsprövning inte till för att tillgodose den enskildes rättsanspråk mot 

kommunen, utan skall tillgodose den allmänna medborgartalan. På så sätt behöver inte 

vederbörande, som i andra processuella sammanhang, vara personligen berörd av beslutet 

för att få klandra det. Vill man som enskild föra en process mot ett beslut, sker detta 

antingen genom förvaltningsbesvär eller på civilrättslig väg.94  

 

4.3.2 Förvaltningsbesvär 
 

Genom förvaltningsbesvär överklagas dels statliga myndighetsbeslut, dels de beslut som 

kommuner och landsting fattar med stöd av statlig speciallagstiftning, såsom 

socialtjänstlagen, omsorgslagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Ett förvaltningsbesvär skiljer sig en hel del ifrån en laglighetsprövning. Till exempel har 

enbart den part som berörs av beslutet talerätt och både laglighets- och lämplighetsfrågor 

kan prövas.  En ytterligare väsentlig skillnad är att om klagandens talan bifalls, kan det 

leda till att besvärsinstansen sätter ett annat och nytt beslut i det överklagades ställe, vilket 

inte är möjligt vid en laglighetsprövning. I likhet med laglighetsprövning är det dock 

samma instanser som prövar ärendena, fast med olika befogenheter.  

 

 

4.4 Överklagbarhet 
 

Vid ett överklagande är det viktigt att skilja mellan laglighetsprövning och 

förvaltningsbesvär, på grund av att de bland annat anförs med stöd av olika lagar.95 Med 

anledning av att förvaltningsbesvär stadgas av specialförfattningar, kommer jag nedan 

enbart att begränsa mig till laglighetsprövning.  

 

Att alla kommunmedlemmar har rätt att överklaga beslut som det allmänna fattar har ovan 

fastställts. Vad vi däremot inte vet är när det kan bli aktuellt. Nedan kommer jag att visa 

olika möjligheter på när man kan få igenom sin överklagan genom laglighetsprövning. 

Jag kommer också att utreda om det finns olika möjligheter att angripa och överklaga 

                                                 
94 Petersson, s. 196. 
95 Laglighetsprövning 10 kap. Kommunallagen, förvaltningsbesvär 22 § Förvaltningslagen.   
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vissa delar i innehållet av ett beslut. För att kunna dra slutsatser kommer jag att använda 

mig av doktrin och olika rättsfall på de aktuella områdena. 

 

4.4.1 Överklagbarhet på beslut 
 

Syftet med laglighetsprövning är att kommunmedlemmar skall kunna påkalla 

domstolsprövning av ett kommunalt besluts laglighet, men inte dess lämplighet. För att en 

domstol skall kunna upphäva ett beslut krävs att någon av dessa fyra förutsättningarna är 

uppfyllda: 

 

1. Om beslut inte har tillkommit i laga ordning96 

För att ett beslut skall få överklagas under denna förutsättning, krävs att fel i själva 

förfarandet har skett, såsom formfel av olika slag. Det kan till exempel röra sig om 

jäv, felaktiga kallelser eller felaktiga omröstningar.97  

 

2. Om beslut hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen98 

Innebörden under denna rubrik är att den kommunala kompetensen har 

överskridits. Det är den vanligaste orsaken till att begära laglighetsprövning.99  

 

3. Om ett organ, som har fattat beslut, har överskridit sina befogenheter100 

Denna grund är tillämplig när ett visst kommunalt organ har utövat befogenheter, 

som har tillkommit ett annat organ i kommunen. Följden av detta blir 

kompetenskonflikt.101 Det finns en rad olika exempel utifrån praxis. En ofta 

förekommande konflikten är mellan fullmäktige och nämnd exempelvis när ett 

nämndebeslut, som innebar att ta ut en avgift, blev upphävt därför att 

avgiftsbeslutet inte hade stöd i något fullmäktigebeslut.102 

 

 

 

                                                 
96 10 kap. 8 § 1 st. 1 p. Kommunallagen. 
97 Björkman, s. 41. 
98 10 kap. 8 § 1 st. 2 p. Kommunallagen. 
99 Strömberg, s. 81. 
100 10 kap. 8 § 1 st. 3 p. Kommunallagen. 
101 Hilborn, s. 406. 
102 RÅ 1991 ref. 52. 
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4. Om beslut strider mot lag eller annan författning103 

Den sista grunden avser de fall då beslut strider mot lag eller annan författning. 

Hit hör exempelvis beslut som strider mot likställighetsprincipen.104  

 
4.4.2 Överklagbarhet på innehållet i ett kommunalt beslut 
 

Att varje kommunmedlem har rätten att få lagligheten av kommunens beslut prövade, har 

tidigare nämnts. I vissa hänseenden begränsas dock möjligheten att laglighetsklaga över 

själva innehållet i ett kommunalt beslut. Detta beror på vissa bestämda begränsningar, 

som är stadgade i kommunallagen, annan lagstiftning eller av allmänna 

rättsgrundsatser.105 Nedan kommer jag, bland annat med hjälp av olika rättsfall, att 

kortfattat utreda var man möjligtvis sätter olika gränser.  

4.4.2.1 Oförbindande meningsyttring 
 

Att endast rekommendera något eller att yttra sig olämpligt inom myndighetsutövning, 

kan detta anses vara tillräckligt för att en laglighetsprövning skall godkännas? Efter att ha 

studerat en rad olika rättsfall är svaret ja. Jag vill uppmärksamma att rättsfallen är gamla. 

I följande fall har överklagan av beslut kunnat ske, eftersom ett visst yttrande har skett: 

 

• fullmäktige, som av utrikespolitiska skäl rekommenderade nämnder att inte köpa 

varor från ett visst land eller viss producent,106 

• fullmäktige, som rekommenderade ett kommunägt bolag att teckna en viss 

borgen,107 

• förvaltningsutskott, som inte opponerade sig mot att hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

använde ett sjukhem på ett visst sätt,108 

• fullmäktige vilken beklagade ett yttrande som en av ledamöterna fällde vid ett av 

fullmäktiges sammanträde.109 

                                                 
103 10 kap. 8 § 1 st. 4 p. Kommunallagen. 
104 Strömberg, s.82. 
10510 kap. 3 §. Kommunallagen. Exempel på begränsningar i annan lagstiftning är den arbetsrättsliga lagen 
(1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga. 
106 RÅ 1969 ref. 52, RÅ 1975 ref. 102.  
107 RÅ 1977 ref. 15. 
108 RÅ 1977 ref. 12. 
109 RÅ 1975 ref. 65. 
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4.4.2.2 Överskridande av kommunala befogenheter 

 
Om någon inom det kommunala agerar utan rättsligt stöd och överskrider sina 

befogenheter, kan någon överklagan, såsom en laglighetsprövning, då bli aktuell? 

Vanligtvis anses det inte vara möjligt med en laglighetsprövning, däremot i vissa fall står 

prövning hos den allmänna domstolen öppen. Ibland kan dock beslut anses utgöra grovt 

behörighetsöverskridande, så kallat nullitet och då får beslut inte verkställas eller på annat 

sätt tillämpas. För att beslut skall medföra nullitet krävs dels att det är väsentligt, dels att 

det är uppenbart. Exempel på nullitet är beslut som är förfalskade eller att en person 

utgivit sig att vara en myndighetsperson, fast denna i själva verket är någon helt 

utomstående.110 

 

Beslut, som behandlar civilrättsliga förhållanden, kan trots obehörig tillkomst, leda till att 

kommunen blir civilrättsligt bunden, om motparten är i god tro.111 Detta är dock inte 

möjligt om beslutet anses utgöra en nullitet.112 Överklagbarhet förutsätter alltså att det är 

fråga om ett beslut som har protokollförts och justerats.113 Här följer några rättsfall vilka 

berör, fastställer och underkänner en persons handlanden för kommunens räkning. I de 

två sistnämnda fallen menar motparten att personen i fråga, var behörig på grund av sin 

ställningsfullmakt.114 

 

• En skolförvaltning träffade ett hyresavtal, vilket sades upp av en tjänsteman. 

Uppsägningen ansågs ogiltig på grund av att uppsägningen skett på ett oriktigt sätt 

samt att tjänstemannen saknade befogenhet till handlandet.115  

• En distriktsläkare, som träffade bindande avtal för landstinget om leverans av 

sjukvårdsutrustning, ansågs obehörig. Läkaren hade visserligen tidigare gjort 

diverse inköp, men då rörde sig om mindre belopp, vilket inte var fallet här.116 

• En dagisföreståndare, som ingick ett femårigt hyresavtal angående ett solarium, 

ansågs obehörig att ingå detta avtal av denna karaktär, på grund av bristande 

sedvänja.117 

                                                 
110 Strömberg, s. 76. 
111 Hellner, s. 70 f. 
112 Angående nullitet se stycket ovan. 
113 NJA 1930 s. 615 jmf. prop. 1990/91:117 s. 224. 
114 10 § 2 st. Avtalslagen 
115 NJA 1978 s. 389. 
116 NJA 1977 s. 25 (jag använder landstinget som analogi till kommunen) 
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Man kan dra slutsatsen att för att en kommun skall anses vara bunden till ett avtal genom 

en ställningsfullmakt, skall mera rutinbetonade ärenden ligga till grund. Även i de fall då 

kommunala befattningshavare regelmässigt ingår vissa typer av avtal, anses kommunen 

bunden genom ställningsfullmakt. 

 

4.4.3 Överklagbarhet på innehållet i ett nämndebeslut 
 

I samband med att bestämmelserna om gemensam nämnd infördes i kommunallagen 

1997, kom bestämmelserna om att laglighetsprövning även skulle omfatta beslut av 

sådana organ.118 Av den anledningen tycker jag att det är viktig att klargöra vad som 

rättsligt gäller för innehållet av ett nämndebeslut.  

 

När en nämnd fattar beslut finns det särskilda begränsningar för att få överklaga på 

innehållet. Begränsningarna är att talan inte får föras mot nämndbeslut av rent 

förberedande eller rent verkställande art.119 Undantagen är till för att markera att 

överklagandet ska riktas mot det beslutande organets avgörande och inte mot sådana 

åtgärder som är knutna till avgörandet.120 

 

I dagens samhälle händer det ofta att kommuner, genom sina nämnder, träffar avtal av 

civilrättslig natur med kommunmedlemmar eller omvärlden. De kommunala beslut, som 

ligger i själva ingåendet av ett sådant avtal, fattas inte i den ordningen som 

kommunallagen föreskriver.121 Till följd av detta kan inte beslut av denna karaktär 

överklagas för laglighetsprövning.122 När en nämnd däremot ingår ett avtal som godkänns 

av fullmäktige, kan fullmäktiges beslut överklagas.123  

 

För att ge en större förståelse om vad undantagen innebär ger jag på nästa sida några 

exempel. 

 

                                                                                                                                                  
117 RH 1996:159. 
118 SFS 1997:550. 
119 10 kap. 2§ p.2. och Kaijser/Riderdahl, s. 599-602. 
120 SOU 1982:41 s. 73-81. 
121 5 kap. 41 §, 6 kap. 28 §, 6 kap 32 § Kommunallagen. 
122 RÅ 1987 ref. 143. 
123 10 kap. 2§ Kommunallagen. 
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Beslut av rent förberedande art är till exempel: 

• att begära kommunfullmäktiges godkännande av ett fastighetsköp,124 

• beslut om ledighetsförklaring av tjänst,125 

• beslut om handläggning av ett ärende som en nämnd har att avgöra.126 

 

Beslut av rent verkställande art är till exempel: 

• en nämnd som debiterar en avgift enligt en taxa, som fullmäktige har antagit och 

som inte ger något som helst utrymme för skälighetsbedömning.127 

 

 

4.5 Instanserna  
 

Att en medlem har rätt att överklaga är redan visat, men till vilken instans skall 

medlemmen vända sig till? Nedan kommer jag kortfattat att redogöra för vilka olika 

instanser, som finns för den enskilde att överklaga hos. Var gränsdragningen går för att ett 

ärende skall behandlas i förvaltningsdomstolar eller allmänna domstolar, kommer jag bara 

ytligt att behandla nedan, med anledning av att det är en mycket komplicerad fråga. 

 

4.5.1 Förvaltningsdomstolarna 
 

Den kommunala verksamheten är i stor utsträckning lagreglerad. Vid bedömning av en 

laglighetsprövning finns inget utrymme för civilrättsliga regler eller principer,128 utan 

förvaltningsdomstolarna går efter sina offentligrättsliga föreskrifter. Finner en domstol att 

kommunens företrädare överskridit de tillämpbara bestämmelserna, anses beslutet vara 

ogiltigt och skall därför upphöra. Med andra ord, från offentligrättslig synpunkt är 

utgångspunkten att avtal är bindande inom ramen för kommunens kompetens. 

 

Om en medlem vill föra en laglighetsprövning är det till förvaltningsdomstolarna, som 

personen skall vända sig. Domstolarna har ett visst utredningsansvar i mål om 

                                                 
124 RÅ 1979 Bb 261. 
125 RÅ 1961 I 189. 
126 RÅ 1973 B 645. 
127 RÅ 1969 S 373. 
128 Begreppet ”civilrättsliga regler och principer” syftar jag på de regler och principer som finns i 
förmögenhetsrätten, såsom regler vilka behandlar avtal, köp etc. i civilrätten. 
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laglighetsprövning och kan inhämta yttranden från statliga myndigheter eller andra organ. 

En process i en förvaltningsdomstol påminner en hel del om process i allmän domstol. 

Det är bland annat parterna, i likhet med allmän process, som råder över processen, det 

vill säga domstolen får inte avgöra målet på andra grunder än vad klagande har 

åberopat.129  

 

Det finns tre instanser i förvaltningsdomstolarna. För att få överklaga till de olika 

instanserna krävs prövningstillstånd.130 Länsrätten är första instansen. Är parten missnöjd 

med länsrättens dom, går den att överklaga till Kammarrätten. Om en part fortfarande inte 

är nöjd, kan den vidare överklaga domen till Regeringsrätten, men endast om målet har 

prejudikatsintresse. Numera är det dock ovanligt att mål om laglighetsprövning kommer 

längre än till kammarrätten.131 

 

4.5.2 De allmänna domstolarnas kompetens i förvaltningsrättsliga frågor 

 

Många kommunala beslut avser att grunda förmögenhetsrättsliga rättigheter och plikter i 

förhållandet mellan kommunen och andra rättssubjekt. Tvister mellan kommunen och 

dess motpart kan i sådana fall – utom beträffande skatter – bli föremål för prövning av 

allmän domstol. De allmänna domstolarna kan både tillämpa civilrättsliga regler och i 

viss utsträckning kommunalrättsliga regler, som är av betydelse för rättsförhållandet i 

fråga. Viktigt är dock att de allmänna domstolarna inte sätter sig i en 

förvaltningsmyndighets ställe, det vill säga förbud mot direkt inblandning gäller.132 

 

I regeringsformen finns vissa grundläggande bestämmelser om hur rättskipning och 

förvaltning skall ske.133 Med ”rättskipning” avses både de allmänna domstolarnas och 

förvaltningsdomstolarnas verksamhet, och med ”förvaltning” åsyftas 

förvaltningsmyndigheternas verksamhet. I regeringsformen finns inga direkta angivelser 

vilka domstolar som anses vara behöriga vid en viss situation, utan överlämnar åt vanlig 

lagstiftning att bestämma domstolarnas respektive förvaltningsmyndigheternas 

                                                 
129 10 kap. 10 § Kommunallagen. 
130 34 a § och 35 § Förvaltningsprocesslagen. 
131 Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s. 172 f. 
132 Strömberg, s. 86. 
133 11 kap. Regeringsformen. 
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uppgifter.134 I övrigt får ingen myndighet bestämma hur en domstol skall döma i det 

enskilda fallet och inte heller bestämma vilka rättsregler som skall tillämpas.135 

 

Förhållandet mellan de allmänna domstolarna och förvaltningsmyndigheterna har två 

viktiga aspekter: 

 

• kompetensfördelningen, 

• kontrollmöjligheterna. 

 

Dessa två aspekter är de avgörande för att kunna fastställa vilken domstol som blir 

behörig att upptaga ett visst ärende. Att fastställa kompetensfördelningen är väsentligast 

eftersom den anger ramen för kontrollmöjligheterna.136 Att utreda de båda begreppen i 

denna uppsats blir för omfattande och komplicerat. Av denna anledning kommer jag 

nedan bara att nämna vissa riktlinjer om när och varför en allmän domstol kan anses vara 

behörig kontra obehörig att pröva ett visst ärende. 

4.5.2.1. Förbud mot direkt inblandning i förvaltningsdomstolarnas verksamhet 
 

En allmän domstol får inte ålägga eller förbjuda en förvaltningsmyndighet att besluta på 

ett visst sätt, om myndigheten enligt lag skall avgöra i det enskilda fallet.137 

Förvaltningsmyndighetens självständighet gentemot allmän domstol sträcker sig 

emellertid ännu längre, det vill säga utan stöd av lag får inte allmän domstol upphäva eller 

ogiltigförklara en förvaltningsmyndighets beslut. Allmän domstol får inte heller sätta sig i 

en förvaltningsmyndighets ställe och utöva den beslutanderätt som har anförtrotts åt 

myndigheten. Till exempel får allmän domstol inte bevilja tillstånd som 

förvaltningsmyndigheten har vägrat att godkänna.138 För att tydliggöra vad som sagts 

ovan, kommer jag på nästa sida att ge några exempel på när allmän domstol inte har 

ansetts behörig att pröva vissa ärenden. 

 

                                                 
134 Hilborn, s. 414. 
135 11 kap. 7 § Regeringsformen. 
136 Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s. 221. 
137 11 kap. 7 § Regeringsformen. 
138 Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s. 223. 
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• Allmän domstol var inte berättigad att pröva yrkande om upphävande av 

hyresnämnds beslut.139 

• En järnvägstjänsteman, som förflyttades till annan tjänst, yrkade om åläggande för 

järnvägsstyrelsen att återinsätta honom i hans tidigare befattning, vilket inte 

upptogs till prövning av allmän domstol.140 

• Ett barn yrkade genom sin fader fastställelse av att det på grund av avtal med 

kommunen hade rätt till en dagisplats. HD avvisade yrkandet, dels då beslut om 

tilldelning av dagisplats innebar offentlig förvaltning med karaktär av 

myndighetsutövning och ankommer på förvaltningsmyndigheten, dels då allmän 

domstol inte var behörig att i förvaltningsmyndighets ställe besluta härom.141 

 

4.5.2.2 Skatter och avgifter 

 

För att avgöra vilken domstol respektive myndighet, som är behörig inom detta område, 

blir det avgörande att fastställa i vilken utsträckning författningsbestämmelser har givits 

om förfarandet vid taxering och debitering, samt om direkt indrivning genom exekutiv 

myndighet. Det finns en hel del restriktioner att följa vad gäller skatter. Det är även dessa 

restriktioner, vilka sedan ligger till grund för vilket organ, som vid ett senare tillfälle är 

behörig att pröva ärendet. Allmän domstol är i samma utsträckning obehörig att pröva en 

talan om utfående av skatter, om det inte undantagsvis står stadgat i 

författningsbestämmelserna.  Allmän domstol är dock i regel behörig att pröva mål om 

utfående eller återbäring av kommunala avgifter, eftersom författningsbestämmelser 

saknas på detta område. Nedan ges några exempel på ovan sagda.142 

 

• Stockholms fastighetsägarförening yrkade att Stockholms kommun skulle 

förpliktas att återbetala för högt uttagna elavgifter, som debiterades i strid med den 

kommunala självkostnadsprincipen. HD avvisade denna talan, eftersom frågan om 

avgifternas skälighet föll inom det område där prisregleringsnämnden för elektrisk 

ström hade exklusiv beslutanderätt.143 

                                                 
139 NJA 1919 s. 454. 
140 NJA 1924 s. 590. 
141 NJA 1983 s. 680. 
142 Strömberg, s. 86. 
143 NJA 1994 s. 442. 
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• Allmän domstol ansågs behörig att pröva yrkande av förälder om återbetalning av 

erlagda barnomsorgsavgifter, på grund av att kommunen underlåtit att hålla 

daghemslokal i sådant skick att den inte äventyrade barnens hälsa.144 

• Allmän domstol ansågs behörig att pröva huruvida en kommunal taxa 

överensstämde med självkostnadsprincipen145 och likställighetsprincipen.146 

 

4.5.2.3 Understöd, bidrag och ersättning 

 

Anspråk på understöd, bidrag och ersättningar av kommunen kan i regel inte prövas av 

allmän domstol. När belopp skall utgå under vissa legala förutsättningar, får domstol 

anses obehörig, i den mån lagen anvisar ett bestämt administrativt beslutsförfarande. Det 

är exempelvis uteslutet att inför domstol göra gällande anspråk på socialbidrag eller 

underhållsstöd. Om en lag däremot skulle stadga att den enskilde har rätt till en viss 

ersättning av kommunen utan att lagen hänvisar till något bestämt beslutsförfarande, blir 

allmän domstol kompetent att pröva ärendet angående ersättningsanspråk.147 Nedan följer 

några exempel på det ovan sagda. 

 

• En idrottsklubbs yrkande om bidrag av kommunen till sin ungdomsverksamhet 

avvisades av domstolen, då det endast stödde sig på kommunens generella 

bestämmelser om bidrag till ungdomsorganisationer och inte på något särskilt 

beslut eller annan rättshandling från kommunens sida.148 

• I ett mål om skyldighet för bidragstagare att återbetala felaktigt uppburna 

bostadsbidrag uttalade HD, att prövning av frågan om återbetalningsskyldighet i 

sista hand måste ankomma på allmän domstol i tvistemål. Domstolen var därvid 

obunden av de administrativa organens bedömning av återbetalning.149 

• En jordbrukare yrkade att staten skulle förpliktas att utbetala inkomststöd och 

djurbidrag, som hade beviljats av jordbruksverket, men utbetalats till fel 

mottagare. HD fann att kärande enligt art. 6 Europakonventionen om de mänskliga 

rättigheterna och Europadomstolens praxis hade rätt att få sitt anspråk prövat av 
                                                 
144 NJA 1998 s. 656. 
145 NJA 1951 s. 297. 
146 NJA 1967 s. 497. 
147 Strömberg, Allmän förvaltning, s. 228. 
148 RH 15:84. 
149 NJA 1984 s. 648. 
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domstolen. HD avvisade emellertid käromålet, då anspråkets art var sådant att 

frågan borde prövas av förvaltningsdomstolen.150 

                                                 
150 NJA 1994 s. 657. 
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5. Vad innebär det att ha kommunen som avtalspart?  
 

Vid det här laget har jag klargjort vilka möjligheter en kommun har att integreras i 

näringslivet. Även vilka befogenheter, skyldigheter med mera som kommunen kontra 

kommunmedborgaren har, är utrett. Basen som nu finns är tillräcklig för att gå vidare till 

att utreda de problem som lätt uppkommer när det offentliga möter det civilrättsliga, vad 

gäller avtalsrätt. 

 

Att kommunen har kompetens att sluta avtal har jag indirekt berört i tidigare kapitel. Vad 

finns det då för problem som kan uppstå när man har kommunen som avtalspart? 

Problemen är många, men i detta kapitel kommer jag att behandla tre områden, för att 

senare kunna dra slutsatser.  

 

Med tanke på att kommunen dagligen ingår avtal, anser jag det vara viktigt att en gång för 

alla försöka utreda vad man kan ställa för krav på kommunen, som är ett offentligt 

rättssubjekt. Jag kommer framförallt att söka vägledning i praxis, men även dra några 

analogier till konsumenträtten.151 

  

 

5.1. Kommunen som avtalspart 

 

Avtal bygger i princip på likställighet mellan parterna. Med detta menas att varje part 

skall ta fullt ansvar för vad han genom avtal förbinder sig till. Med tanke på att 

avtalsfrihet råder, skall egentligen samhället inte behöva ingripa med inskränkningar i 

avtalsfriheten. Dock har detta skett, till exempel genom konsumentskydd.  

Konsumenträtten ger stöd åt konsumenten i ett visst individuellt rättsförhållande. Sådana 

regler finns framför allt i lagar med direkt konsumentskyddande syfte.152 Med tanke på att 

avtalsförhållandet mellan en kommun och en konsument påminner om avtalsförhållandet 

mellan en näringsidkare och en konsument, borde analogier till konsumenträtten vara 

tillämpbara. Jag kommer i viss mån i de olika analyserna utreda detta.  

                                                 
151 Sådana rättsregler som på något sätt har till syfte att skydda och stödja konsumenten. 
152 Konsumentköplagen, konsumentkreditlagen, konsumenttjänstelagen, produktsäkerhetslagen med mera. 
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Innan en enskild ingår avtal med en kommun, är det viktigt att den enskilde känner till att 

avtalsförhållandet skiljer sig rättsligt sätt ifrån övriga avtalsförhållanden på det 

privaträttsliga området. Skillnaden är att utöver de civilrättsliga reglerna tillkommer även 

de offentligrättsliga reglerna.153 Till exempel är det viktigt att känna till att avtal som 

undertecknas av kommunala representanter inte är giltiga förrän fullmäktige har gett sitt 

godkännande enligt offentligrättsliga regler. 

 

5.1.1 Praxis med tillhörande analys 

 

Nedan kommer jag att redogöra för vilka rättsföljder som kan bli aktuella när en kommun 

och en enskild ingår avtal. Först presenteras ett rättsfall och därefter följer en analys. 

 

5.1.1.1 Undersökningsplikt – krav på den enskilde vilken ingår avtal med en kommun? 

 

Två kommunrepresentanter förpliktade ett kommunalägt aktiebolag att fullfölja 

vissa åtaganden gentemot en bank, vilket inte skedde. Frågan som uppkommer är 

om banken var skyldig att kontrollera att de uppgifter som representanterna 

uppgav var korrekta. 

 

Genom kommunstyrelsens ordförande och kanslichef, gav Varbergs kommun en skriftlig 

förklaring till en bank, att ett aktiebolag skulle drivas på ett sådant sätt att de kunde 

fullfölja sina åtaganden mot banken. I handlingarna uttalades bland annat att kommunen 

blev informerad om de lämnade krediterna, att kommunens avsikt var att genom stiftelsen 

vara och förbli majoritetsägare i bolaget under kreditens löptid samt att det var 

kommunens långsiktiga policy att bolaget skulle drivas på ett sådant sätt att dess åtagande 

mot banken kunde fullföljas. Bolaget kunde dock senare inte fullfölja sina åtaganden. 

 

HD konstaterade: Det avtalsrättsliga åtagandet bedömdes utifrån kommunalrättsliga 

överväganden. Eftersom förklaringen bland annat saknade stöd i beslut av kommunens 

fullmäktige och banken inte ens påstått att den haft anledning att räkna med att något 

beslut av detta slag skulle föreligga, ansågs inte kommunen genom förklaringen ha gjort 

någon bindande utfästelse i framtiden. Kommunen kunde heller inte göras ansvarig för 
                                                 
153 Se under 5.2 -5.3. 



 39

bolagets lån hos banken enligt principerna om ansvarsgenombrott. Dock fann HD att 

utställare som vållade skada genom att lämna felaktiga uppgifter om faktiska förhållanden 

enligt ”allmänna principer” gjorde sig skyldig till skadestånd.154 

 

5.1.1.2 Analys av den enskildes undersökningsplikt 
 

För att göra analysen mer lättöverskådlig har jag delat upp den i två avsnitt. 

 

• Skyldighet för kommunen att besitta kunskap om rättsläget 

 

Myndigheter har, i likhet med andra rättsubjekt, en skyldighet att känna till och följa 

gällande författningar. Om ett offentligt organ överträder sådan reglering anses 

överträdelsen extra allvarlig, eftersom föreskrifterna utgör själva grunden för 

rättssubjektets befogenheter att överhuvudtaget utföra rättshandlingar.155 

 

HD fann att skadeståndskyldighet kunde uppkomma för utställarna, vilket visar att culpa 

in contrahendo-ansvar förmodligen förelåg.156 Med andra ord borde alla beslut som inte 

ligger inom kommunens verksamhetsområde vara ogiltiga. När en kommun handlar i strid 

med författningsföreskrifter i dess verksamhet, bör den alltid anses handla culpöst. Vissa 

kan tycka att detta verkar för snävt, men med tanke på den starka ställning som 

kommunen har, tycker jag att det är ett klokt antagande. Även om det allmänna 

rättssubjektets företrädare inte är medveten om att denna handlar i strid med 

föreskrifterna skall culpöst handlande fastställas, eftersom rättssubjektet borde känna till 

dessa.  

 

• Enskildes undersökningsplikt 

 

HD ställde förhållandevis stora krav på den enskilde, det vill säga banken, med tanke på 

att HD ansåg att banken skulle ha undersökt situationen mer noggrant. Visserligen 

åberopades aldrig att banken att var i god tro, vilket kanske hade gett en annan 

bedömning. Min slutsats är att när den enskilde, såsom juridisk person, ingår avtal med en 
                                                 
154 NJA 1992 s. 375. 
155 Kleineman, 1994-95, s. 958 f. 
156 Klandervärt beteende i samband med avtalets ingående. 
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kommun, har den en viss undersökningsplikt vad gäller att avtalet sluts på ett lagenligt 

sätt. Med detta menas att rättshandlandet måste följa det kommunalrättsliga regelverket 

och handlandet skall ligga inom ramen för myndighetens kompetens.157 Som synes skiljer 

sig godtrosskyddet för den enskilde, när den ingår avtal med det allmänna kontra det 

privaträttsliga. När den enskilde ingår avtal på det privaträttsliga området är huvudregeln 

att den enskilde till stor del genom godtroende kan förlita sig på att den som företräder en 

juridisk person, också har rätt att ingå avtal.158  

 

Ovanstående slutsats är märklig. HD uttrycker att en större undersökningsplikt skall råda 

för den enskilde, då denna ingår avtal med en kommun, än när den ingår avtal med en 

annan privaträttslig näringsidkare. Varför skall den enskilde bära ett större ansvar vid ett 

offentligrättsligt avtalsförhållande? Det borde istället vara tvärtom, med tanke på 

kommunens starka ställning och dess förtroendeingivande position. Större krav skall 

istället ställas på att kommunen har kompetent personal. I detta fall blev den enskilde, 

banken, lidande för att denne litade på kommunens representanter. Banken såg ingen 

anledning till att undersöka avtalet noggrannare utan förlitade sig på de kommunala 

representanterna, vilket jag anser vara normalt. Kommunala representanter skall ju följa 

lagar och författningar på ett korrekt sätt, vilket inte skedde här. Till sist kom dock den 

enskildes rättssäkerhet till uttryck genom att representanterna fick ta på sig ansvaret och 

betala skadestånd till banken.  

 

I avtal mellan privatpersoner och kommuner borde dock undersökningsplikten rimligen 

sänkas, med tanke på den sociala skyddssynpunkten, det vill säga den enskildes svagare 

ställning begränsar dennes undersökningsplikt. 

5.1.1.3 Godtrosförvärv - är det möjligt för en kommun? 

 

Ett område av en fastighet såldes till A utan att avstyckning skedde. Några år senare 

köpte kommunen av samma ägare hela fastigheten genom köpekontrakt, som 

godkändes av kommunfullmäktige. Sedan fullmäktigebeslutet efter överklagande 

vann laga kraft och köpebrev utfärdades, samt kommunen erhöll lagfart på sitt 

                                                 
157 NJA 1942 s. 251. 
158 10 § 2 st. Avtalslagen och 8 kap. 35 § 1 st. Aktiebolagslagen. 
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fång, väckte A talan mot kommunen om bättre rätt till området. Frågan var om en 

kommun i och med fullmäktigebeslut, kunde tillämpa godtrosregeln i 17 kap 2 § JB. 

 

Enligt ett köpebrev sålde D (en enskild) en fastighet på visst område till A (en enskild). 

Enligt en klausul i köpehandlingarna skulle köpet återgå till säljaren sedan A avlidit. 

Lantmäteriförrättningen erhöll inte A:s ansökan om avstyckningen av området inom 

förskriven tid och därför avslogs ansökan. 

 

Genom ett köpekontrakt, sju år senare, sålde D fastigheten till Stegeborgs kommun. 

Kommunen upplystes om att A hyrde ett mindre bostadshus och att köpet endast gällde 

under förutsättning att kommunfullmäktige accepterade att A i fortsättningen hade 

nyttjanderätt till den mindre bostaden. Köpet godkändes av fullmäktige och lagfart 

beviljades. 

 

A anförde: Den omständigheten att avstyckning aldrig medgavs medförde inte att 

förvärvet blev ogiltigt, A var fortfarande ägare av området. Representanten för Stegeborgs 

kommun hade all anledning vid köpet att misstänka att A fortfarande var dess ägare och 

skulle därför ha låtit undersöka saken. Kommunen var således inte i god tro med avseende 

på köpekontraktets uppgift att A endast hade nyttjanderätt. På grund härav yrkade A att 

TR:n skulle förklara att A hade bättre rätt än kommunen till området. 

 

Kommunen bestred käromålet och anförde: Stegeborgs kommuns företrädare var vid 

köpet i god tro från att A innehade det åt dem upplåtna området med nyttjanderätt. 

Kommunen fick vidare lagfart på fastigheten. Enligt 17 kap. 1 och 2 § JB hade därför 

kommunens köp företräde framför överlåtelsen till A. 

 

HD yttrade: Fastighetsköpet var bindande för kommunen i och med fullmäktiges beslut, 

eftersom sådant förbehåll var upptaget i köpekontraktet. För att kommunens köp av 

fastigheten skulle äga företräde, fordrades att kommunen vid tidpunkten för sitt förvärv 

inte ägde eller bort äga kännedom om att A:s köp alltjämt gällde. Kommunen hade ingen 

anledning att misstänka något, utan förlitade sig på de uppgifter som en mäklare och D 

uppgav. Kommunen kunde därför inte ansetts ha försummat sin undersökningsplikt, som 
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skulle ha kunnat tillräknas kommunen, såsom i ond tro. På grund av ovan anförda ägde 

kommunens förvärv företräde framför A:s köp av området.159 

5.1.1.4 Analys av godtrosförvärv av kommunen 
 

Är det rimligt att en kommun kan anses vara i god tro vid ingående av avtal med en 

enskild? Frågan har tidigare diskuterats i praxis och av diskussionerna kan jag dra vissa 

slutsatser. En kommuns verksamhet skall i detta avseende jämföras med en privaträttslig 

juridisk person.160 För att god tro skall bli aktuellt hos en juridisk person krävs att god tro 

finns hos styrelse, ombud och majoritet av bolagsstämma. Överför vi nu samma princip 

krävs god tro såväl hos representanterna, kommunstyrelsens alla ledamöter och även 

majoriteten av kommunfullmäktige. För att god tro alltså skall föreligga hos en kommun, 

krävs att alla i det långa ledet i ett besluts godkännande är i god tro. Problemet för 

kommunen blir dock att bevisa att god tro förelåg.  

 

Efter att ha läst HD:s yttranden tycker jag att de är motsägelsefulla. Först lägger HD vikt 

på de offentligrättsliga reglerna, vilka säger att ett avtal inte är giltigt förrän fullmäktiges 

godkännande är givet. Därefter likställer HD kommunen med en privaträttslig juridisk 

person och säger att kommunen kan vara i god tro. Jag tycker inte att HD har någon 

bestämd åsikt, utan är i högsta grad tvetydig i sin framställning. Kanske är det denna typ 

av domar som eftersträvas, med tanke på att de offentligrättsliga reglerna beaktas till en 

viss del, men också de civilrättsliga. Visserligen är det bra, men trots allt skall större krav 

ställas på kommunen. 

 

I ett annat rättsfall ställdes dock frågan om ond tro hos ett departements ledning och hos 

kommerskollegium kunde innebära ond tro för statsförvaltningen i dess helhet. 

Domstolen fann att ond tro hos en myndighet inte medförde ond tro hos alla statsorgan.161   

 

Att en kommun överhuvudtaget skall kunna anses vara i god tro, låter för mig 

besynnerligt. Kommunen om någon, har all möjlighet att undersöka rättsförhållanden och 

skall också ha kompetent personal, som besitter bred kunskap inom det aktuella området. 

Dock vore det alltför snävt att säga att en kommun aldrig skulle kunna vara i god tro, 

                                                 
159 NJA 1977 s. 68. 
160 NJA 1977 s. 68 som diskuteras under 5.2.2.2. 
161 NJA 1974 s. 378. 
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eftersom det finns avtalsförhållanden som inte går att kontrollera. Trots detta skall det 

ändå ställas högre krav på undersökningsplikten vad gäller kommunen än den enskilde. 

 

Juris professor Sten Hillert diskuterar den rättsliga situationen, som föreligger om 

kommunens företrädare varit i god tro fram till det ögonblicket då fullmäktige fattade sitt 

beslut om inköp, men därefter fått kunskap om den tidigare överlåtelsen och därför blivit i 

ond tro innan fullmäktiges beslut vann laga kraft.162  

 

Hillerts utgångspunkt är att det står klart och tydligt i lagregeln att god tro endast krävs 

vid förvärvet av fastigheten.163 Att godtrostidpunkten skall anses föreligga dagen då 

köpekontraktet upprättades, tycks även gälla vid svävarköp164 med hävningsrätt eller för 

köp som kräver tillstånd.165 En förutsättning för att man skall kunna fastställa 

godtrostidpunkten för alla dessa fall till dagen för köpekontraktet, är just att köpeavtalet 

anses vara bindande för parterna, det vill säga att köpehandlingen uppfyller de formkrav 

som uppställs, för att köpet skall anses giltigt.166 

 

När en kommun skall förvärva en fastighet måste två moment vara uppfyllda för att 

underskriften för kommunen skall vara giltig: 

 

1. dels måste det föreligga ett giltigt inköpsbeslut hos kommunen, 

2. dels måste den som skriver på vara ”firmatecknare” för kommunen.167 

 

Är samtliga förutsättningar uppfyllda är köpet för båda parterna bindande. Finns det 

däremot ingen giltig firmatecknare, uppstår ingen giltighet och formriktigt köp förrän 

kommunfullmäktige fattat beslut om att godkänna inköpet.168 Godtrostidpunkten skulle i 

så fall förskjutas fram till den senare tidpunkten, fullmäktiges beslut.169 

 

                                                 
162 NJA 1977 s. 68 s. 74 f, där finns mer fakta om professor Hillert.  
163 17 kap. 2 § Jordabalken. 
164 För att avtalet skall gälla krävs att en viss förutsättning i framtiden uppfylls. Fram till dess är de ett 
svävarköp. 
165 4 kap. 4 § Jordabalken. 
166 4 kap. 1 § Jordabalken. 
167 4 kap. 1 § Jordabalken. 
168 4 kap. 4 § Jordabalken. 
169 NJA 1977 s. 68 s. 75 f. 
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Jag tycker verkligen att kommunen skall ha upplysningsskyldighet om den under 

beslutsprocessen upptäcker till exempel att ett köp av någon anledning är obefogat. Vad 

det gäller tidpunkten för godtrosförvärvet för kommunen kan jag inte förstå skälet till att 

man inte kräver god tro fram till lagfartsansökan. Det är ju först vid denna tidpunkt som 

kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. Det är även denna handling vilken visar 

vem som äger fastigheten. Att god tro endast skall föreligga vid undertecknandet av 

köpeavtalet tycker jag är ett alldeles för lågt krav. God tro skall finnas hela vägen tills 

lagfartsansökan är beviljad, detta med tanke på att det är först då som köpet är definitivt, 

anser jag. Dock ser gällande lag annorlunda ut. 

 

5.1.2 Avslutande analys av praxis 
 

Vilket resonemang förde då HD i fallen ovan? I det andra fallet ställde HD inga krav på 

att kommunen skulle ha undersökt situationen,170 däremot krävdes i det första fallet att 

den enskilde skulle ha undersökt avtalsförhållandet.171 Slutsatsen blir att större 

undersökningsplikt ställs på den enskilde än på kommunen, vilket är fullständigt felaktigt. 

Drar man analogier till konsumenträtten, står det klart och tydligt att den svage parten 

skall tilldelas ett visst skydd gentemot den starke, just för att uppnå en slags rättvisa. I det 

första fallet rör det sig visserligen om en bank, vilken i och för sig också besitter stora 

resurser, men oavsett detta skall en kommun ta sitt ansvar och absolut inte tillges mindre 

undersökningsplikt än den enskilde. I det sistnämnda fallet handlar det däremot om en 

fysisk person och en kommun. Här borde HD i sin bedömning ha beaktat privatpersonens 

ställning, och krävt att kommunen skulle ha undersökt situationen.  

 

Av samtliga slutsatser ovan anser jag att en orättvis ansvarsfördelning föreligger. Jag 

tycker att ansvaret har fördelats på ett mycket felaktigt och orättvist sätt. En kommun 

skall ha som sin skyldighet att ha vetskap och kunskap om dess befogenheter och skall 

därför bära det tyngsta lasset. Att den enskilde till exempel skall behöva undersöka att 

företrädarna har befogenheter att handla på ett visst sätt, är att ställa ett alldeles för 

långtgående krav, vilket inte ens ställs i civilrätten, såsom i aktiebolagslagen. 

Ansvarsfördelningen bör luta mot att kommunen skall bära den största bördan vilket 

skulle leda till att den kommunala personalen skulle bli mer kompetent, eftersom ett 

                                                 
170 Se under 5.1.1.3. 
171 Se under 5.1.1.1. 
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större krav skulle ställas på dem då. Den svaga parten, vilken jag anser att både juridiska 

och fysiska personer är i förhållande till det allmänna, skall kunna förlita sig på den starke 

och speciellt i den bemärkelsen att det är förtroendevalda som är motparten.  

 

En kommun skall med mycket små marginaler kunna yrka godtrosförvärv, eftersom 

kommunen har stora resurser, vilket den verkligen borde utnyttja för att undersöka olika 

avtalssituationer. Om man inte sätter ”hårt mot hårt” kommer kommunen inte att använda 

sig av sina resurser, utan den kommer istället bara luta sig tillbaka. 

 

Till skillnad från annan praxis, vilken kommer att presenteras senare i uppsatsen, är det 

intressant att uppmärksamma att HD, till en början, lägger stor vikt på de offentligrättsliga 

reglerna i sin bedömning. Detta kommer i uttryck bland annat genom HD:s uttalande att 

något avtal inte förelåg i framtiden, på grund av att fullmäktiges godkännande saknades. 

Det anser jag vara riktigt, eftersom kommunen har en speciell ställning och är inte ett 

privaträttsligt organ. Att anse att något avtal först är ingånget då fullmäktige har godkänt 

avtalet är korrekt, det vill säga under förutsättningarna att representanterna för kommunen 

har informerat om detta. Om informationen, helst skriftlig ur bevissyfte, inte har givits, 

skall avtalet gälla ifrån dagen då representanterna skrev under avtalet. 

 

 

5.2 Tidpunkt för parternas bundenhet vid avtalsslut 

 
Vid alla avtalsslut är det viktigt att kunna fastställa vilken tidpunkt parternas bundenhet 

anses infalla. I avtalsförhållandet mellan kommunen och den enskilde finns det tre 

möjligheter: 

 

1. vid avtalsslutet,  

2. vid beslut om att godkänna ett avtal, eller  

3. när beslutet vinner laga kraft.172 

  

                                                 
172 Laga kraft innebär att beslutet är oöverklagbart, t.ex. ansökan om prövningstillstånd har avslagits. 
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Eftersom det är vanligt att avtal ingås innan ett formellt beslut har fattats, är det viktigt att 

få klarhet i vad som egentligen gäller. Efter att ha studerat doktrin finner jag två olika 

lösningar. Den ena innebär att man i avtalet skall infoga en klausul, vilken kräver ett 

lagakraftvunnet beslut från det kommunala organet, för att avtalet skall anses giltigt och 

ingånget. Mot detta förslag finns det motargument, som tyder på att detta fungerar 

teoretiskt, men i praktiken är det väldigt otympligt på grund av att parterna kan behöva 

vänta i flera år på en slutlig prövning.173 För att kringgå detta problem är det andra 

förslaget att man istället skall vänta med att ingå ett avtal, tills det kommunala beslutet 

vunnit laga kraft.174 

 

Efter att ha studerat dess två olika lösningarna, tycker jag att båda två låter förståndiga, 

men är de genomtänkta? I det första fallet håller jag fullständigt med Kaijser & Riderdahl, 

det vill säga om det rör sig om ett stort och omfattande beslut, till exempel fastighetsköp, 

är det för osäkert att ingå en lagakraftvinnandeklausul. Som enskild har man inte alltid 

den tid som krävs att invänta ett beslut, samtidigt som väntan kan vara förgäves på grund 

av att inga garantier kan utlovas på att avtalet kommer att ingås. Denna typ av 

lagakraftvinnandeklausul, låter för mig, alldeles för riskfylld och tidskrävande. Däremot 

om avtalet är av mindre betydelse verkar det som en smidig lösning. Strömbergs förslag 

låter mer säkert, i alla fall utifrån den enskildes perspektiv. I denna situation får den 

enskilde en garanti för att avtalet kommer till stånd, vilken saknas i 

lagakraftvinnandeklausul.  För kommunens del borde det däremot vara fördelaktigare 

med första alternativet, eftersom kunden vid denna tidpunkt är bunden och det är upp till 

kommunen huruvida avtalet skall bli av. För att finna mer vägledning till en slutsats 

kommer jag nedan att klargöra vad som är gällande rätt på detta område. Jag kommer 

avslutningsvis även utreda vad som sägs i praxis. 

 

5.2.1 Kommunalrättsliga och civilrättsliga regler  
 

Utgångspunkten för när en kommun skall anses vara bunden till ett beslut, är när 

fullmäktige har givit sitt godkännande.175 Ett avtal anses däremot gälla från avtalsslutet.176 

Så här långt finns inga komplikationer, men det finns dock avtal med civilrättsliga inslag, 

                                                 
173 Kaijser & Riderdahl, s. 835. 
174 Strömberg, s. 86. 
175 3 kap. 9 § Kommunallagen. 
176 Kleineman, s. 936-971. 



 47

som kräver fullmäktiges godkännande, det vill säga en blandform uppstår. Områden där 

detta ofta förekommer är inom fastighetsbranschen.  Läser man i kommunallagen står det 

uttryckligen att endast fullmäktige kan stå för bundenhet av avtal inom detta område. En 

nämnd, till exempel fastighetsnämnden kan självklart underteckna ett avtal genom sin 

verkställighets- och representationskompetens, men nämnden saknar beslutskompetens.177 

Följden av detta borde bli att parterna inte anses bundna av köpeavtalet innan fullmäktige 

godkänt köpet enligt kommunalrättsliga regler. 

 

Ur ett civilrättsligt perspektiv är det naturligt att ett avtal gäller från den dagen en 

firmatecknare med befogenheter, undertecknar avtalet.178 

 

5.2.2 Praxis med tillhörande analys 
 

För att kunna ge en korrekt slutsats när man anser att tidpunkten för ett avtalsslutande 

föreligger, kommer jag nedan att använda mig av praxis kombinerat med en analys efter 

varje rättsfall. 

 

5.2.2.1 Köpekontrakts upprättande - tidpunkt för bundenhet vid fastighetsbildning? 
 

Fråga huruvida köp av ett område av en fastighet ansågs ogiltigt, då ansökan om 

fastighetsbildning inte gjordes inom viss tid från den dagen då köpekontraktet 

upprättades. 

 

S och U erhöll genom gåva en fastighet. De beslutade sig för att överlåta en del till sin 

granne W. Ett köpekontrakt upprättades med samtliga uppgifter. När S och U senare 

erhöll förvärvstillståndet var detta felaktigt, eftersom förbehållet för W saknades. Mot 

bakgrund av detta träffades en överenskommelse mellan parterna att köpet skulle återgå. 

Knappt en månad senare beslutade kommunen att utöva sin förköpsrätt på det aktuella 

området, vilket bestreds. Regeringen gav dock kommunen tillstånd till köpet. 

 

                                                 
177 RÅ 1991 ref.52. 
178  1 § Avtalslagen. 
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Kommunen väckte i stämningsansökan talan mot S och U och yrkade förpliktande för 

dem att vid vite utfärda köpebrev avseende det i köpekontraktet avsedda området mot 

erhållande av förskriven köpeskilling. 

 

Kommunen anförde: Förköpet fullbordades genom regeringens tillstånd. Därigenom 

ansågs enligt förköpslagen egendomen ha övergått till kommunen, vilket innebar att 

kommunen inträdde i W ställe såvitt avser i köpekontraktet angivna villkor. 

Köpeskillingen översändes och kommunen begärde att köpebrev skulle utfärdas. Köparna 

återsände dock köpeskillingen och vägrade utfärda köpebrev. Enligt köpekontraktet var S 

och U skyldiga att utfärda köpebrevet mot erhållandet av köpeskillingen. 

 

S och U bestred och anförde: Kommunens förvärv var ogiltigt, eftersom ansökan om 

avstyckning inkom för sent. I andra hand hävdades att skyldighet att utfärda köpebrev inte 

förelåg, eftersom förköpet med W var fullbordat. Något köpebrev var då inte längre 

erforderligt. 

 

HD beslöt följande: En fråga som uppkom var från vilken tidpunkt tidsfristen för 

fastighetsbildning skulle räknas ifrån då både köpekontrakt och köpebrev upprättades. I 

föreliggande fall hade ett köpekontrakt upprättats med föreskrifter om ett köpebrev, vilket 

aldrig upprättades. Liknade fall har varit för prövning, men inom ett annat område. I detta 

fall fastslogs att tidsfristen skulle räknas ifrån köpekontraktet. Av denna anledning 

beslutade HD att dessa fall skall tjäna till ledning även vid beräkning av tidsfristen i 4 kap 

7 § JB. HD fann därför att fastighetsköpet var ogiltigt enligt 4 kap. 7 § JB, eftersom 

ansökan om fastighetsbildning inte gjordes inom viss bestämd tid från köpekontraktets 

upprättande. Kommunen kunde därför inte utöva sin förköpsrätt och kräva att köpebrevet 

utfärdades, eftersom giltigt köp inte förelåg. På grund av det anförda förelåg inte någon 

skyldighet för säljarna att medverka till att köpebrev upprättas.179 

  

5.2.2.2 Analys om köpekontraktet kan anses vara tidpunkten för ett avtals bundenhet 
 

HD fastställde i detta rättsfall att tidpunkten för avtalets bundenhet var när köpekontraktet 

upprättades. Att fullmäktiges beslut behövdes för att bundenhet för kommunen skulle 

                                                 
179 NJA 1987 s. 211. 
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föreligga nämndes inte, utan HD likställde kommunen med en privaträttslig juridisk 

person. Ser man utifrån privatpersonens perspektiv i detta aktuella fall, är det positivt för 

den enskilde att HD dömde som den gjorde, men oavsett detta är det en felaktig 

bedömning. Man kan inte likställa en kommun med en privaträttslig juridisk person. En 

kommun har en viss uppbyggnad av regler och författningar för att tillgodose dess 

medborgares rättigheter. Kommunen besitter även en stor makt och kunskap vilket gör att 

den inte kan jämföras med en privaträttslig juridisk person. I tidigare praxis har dock HD 

fastställt att i och med fullmäktiges godkännande skall ett avtal anses bundet. Till skillnad 

från ovanstående rättsfall fanns detta då inskrivet vid avtalets tillkomst.180  

 

Juris professor Stig Jägerskiöld anser att förvärv inte föreligger förrän det kommunala 

beslutet vunnit laga kraft. Visserligen kan det tänkas bli verkställt oavsett om det vunnit 

laga kraft eller inte, men möjligheten därtill lär i fråga om fastighetsköp nyttjas med 

största försiktighet, därför att verkställighetsåtgärder måste återgå om beslutet upphävs 

och det kan under olyckliga omständigheter vara svårt att återfå erlagd köpeskilling.181 

Detta tyder på att i undantag skall verkställighet ske utan fullmäktiges godkännande, men 

som det verkar på HD nu, bortser man från fullmäktigebeslutet och räknar bundenheten 

från dagen för avtalets undertecknande, det vill säga de civilrättsliga reglerna har 

övertaget. 

 

Vid en jämförelse med äldre praxis märker man en tydlig skillnad. I äldre rättsfall uttalar 

sig HD mer om kommunen som ett offentligt organ och tar större hänsyn till 

kommunallagen, det vill säga tidpunkten för ett avtals bundenhet var när fullmäktige gav 

sitt godkännande. Nu för tiden kretsar HD:s resonemang mer runt de civilrättsliga 

reglerna och det är de som dominerar. Det är sällsynt att HD poängterar att vissa 

avtalssituationer är mellan det allmänna och en enskild, vilket både är på både gott och 

ont. Detta kan nog bero på att de kommunala verksamheterna integrerar sig mer i vårt 

samhälle nu än vad de gjort tidigare. 

 

 
 

                                                 
180 Se under 5.1.1.3. 
181 NJA 1977 s. 68 s. 72 f. 
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5.2.2.3 Obehörig representant – tidpunkt för bundenhet vid fastighetsköp?  
 

Fråga huruvida en kommun kunde ansöka om fastighetsbildning, utan fullmäktiges 

beslut för att inom viss tid från den dagen då köpekontraktet upprättades, kunna 

ansöka om lantmäteriförrättning. 

 

Enligt ett köpekontrakt, med förbehåll om lagakraftvinnandeklausul, sålde Solna kommun 

en del av en fastighet till A. Avtalet undertecknades av kommunalrådet, såsom 

kommunstyrelsens ordförande och kanslichefen. I samband med avtalets undertecknande 

erlades en handpenning. Åtta månader senare godkände kommunfullmäktige 

försäljningen genom lagakraftvunnet beslut och ansökte ytterligare sex månader senare 

om lantmäteriförrättning på grund av köpet. Vid denna tidpunkt övergick A:s rättigheter 

och skyldigheter enligt avtalet till P. Vid händelsen för ansökan om 

lantmäteriförrättningen ville P upphäva köpet.  

 

P anförde: Eftersom P ville häva köpet skulle kommunen återge handpenningen. P 

anförde bland annat att vid försäljning av ett visst område av en fastighet skulle tiden för 

ansökan om fastighetsbildning enligt 4 kap. 7 § JB räknas från det att köpehandlingen 

upprättades och att köpet därför skulle vara ogiltigt. Lagakraftvinnandeklausulen skulle 

enligt P uppfattas som ett svävande/uppskjutande villkor, så kallat suspensivt villkor.  

 

Kommunen bestred och anförde: P skulle förpliktas att fullgöra avtalet. Kommunen 

anförde att situationen när det gäller partsbundenhet, var mycket speciell beträffande vem 

som hade kompetens att fatta beslut. Även om den som undertecknade ett avtal för 

kommunens räkning kunde ses som firmatecknare, räckte inte detta för att bundenhet 

skulle uppstå. Bindande avtal förelåg, enligt kommunens mening, först när fullmäktige 

godkände avtalet. Kommunen anförde vidare att lagakraftvinnandeklausulen juridiskt sett 

endast hade en upplysningsfunktion om att avtalet inte gällde förrän kommunfullmäktige 

godkände avtalet. Bundenhet för kommunen kunde således inte ha uppstått genom 

underskrift, utan fram till fullmäktiges godkännande förelåg inget giltigt köp. Någon 

bundenhet för parterna hade därför inte uppstått innan dess. Det var i detta fall inte fråga 

om ett suspensivt villkor. 
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HD fastställde: Fastän de kommunala representanterna saknade behörighet att binda 

kommunen vid fastighetsköpet och kommunen hade obegränsad frihet att tillträda eller 

förkasta avtalet, fick det anses att det förelåg ett villkorligt köp i den mening som avsågs 

med 4 kap. 4 § JB, det vill säga när köpekontraktet undertecknades. Eftersom 

köpekontraktet inte innehöll något förbehåll om att köpebrevet eller annan köpehandling 

senare skulle upprättas, ansåg HD att sexmånadersfristen enligt 4 kap. 7 § JB började löpa 

vid köpekontraktets undertecknande. Köpet ansågs därmed vara ogiltigt eftersom 

kommunen inte ansökte om fastighetsbildning inom den föreskrivna tiden.182 

5.2.2.4 Analys av tidpunkt för bundenhet vid obehörig representation 
 

HD för ett liknande resonemang i detta fall, som i fallet innan. Att kommunen är ett 

offentligt organ verkar vara utan betydelse. Detta märks genom att en fullmäktiges beslut 

inte blir den avgörande tidpunkten för bundenheten, utan då köpekontraktet skrevs under. 

För att inte kritisera HD för hårt kan det tänkas att HD beaktade i sin bedömning att 

köpekontraktet hade fått fullmäktiges godkännande och i och med det kunde avtalets 

bundenhet räknas från dagen då köpekontraktet undertecknades. I detta rättsfall kanske 

HD gick en gyllene medelväg för att gå de båda parterna till mötes. Den enskilde fick 

delvis rätt genom att avtalet ansågs bindande i och med köpekontraktet, medan 

kommunen också delvis fick rätt, genom att den ansågs bunden i och med 

fullmäktigebeslutets godkännande. Tidpunkten för bundenheten blev därefter bestämd, 

när dessa två rekvisit var uppfyllda, utifrån de civilrättsliga reglerna, på grund av att de 

dominerar i den allmänna domstolen. Utan fullmäktigebeslutet hade kanske utgången 

blivit annorlunda. 

 

I flera fall nämner HD att ett köp kan slutas med reservation att medgivande ges från en 

kommunal representant, det vill säga det räcker med att ett köpekontrakt ingås för att 

parterna skall anses bundna. I ett fall har till och med en kommunal representant handlat 

obefogat och ändå skulle ett avtal anses föreligga. Jag tycker att det är mycket 

egendomligt, eftersom kommunallagen kräver en fullmäktiges godkännande för att det 

skall anses vara ett gällande beslut, men ändå räcker det med att några 

kommunalrepresentanter undertecknar ett avtal. Analogier till aktiebolagslagen visar att 

firmateckning endast ger en verkställighets- eller representationskompetens. Hur kan då 

                                                 
182 NJA 1998 s. 610. 
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HD anse att kommunen är bunden till ett avtal, utan att någon med beslutskompetens har 

varit inblandad? Jag tycker att HD inte tar någon hänsyn till kommunallagen, utan löser 

tvisten på ett civilrättsligt sätt som om det vore mellan två enskilda. Detta kommer till 

uttryck i nästan samtliga rättsfall, som är dömda på senare tid och utvecklingen blir bara 

tydligare och tydligare. Även om det ibland blir fördelaktigare för den enskilde att 

kommunen likställs med en privaträttslig juridisk person, är det också lika ofta som den 

enskilde blir lidande av att de civilrättsliga reglerna blir tillämpbara. Detta kommer att 

presenteras i senare praxis i uppsatsen. 

 
 

5.3 Oskäliga avtalsvillkor 
 

Som tidigare utretts, råder det enighet om att samma regler och principer, som tillämpas 

mellan privaträttsliga avtalsparter, bör tillämpas på de privaträttsliga avtal som 

kommunen ingår. Vissa speciella problem kan emellertid uppstå på grund av att: 

 

• kommunens verksamhet regleras av speciella stadganden, 

• kommunens ställning som avtalspart är ofta stark, vilket kan innebära att den har 

möjlighet att utöva påtryckningar mot den enskilde, 

• kommunen kan använda sin offentliga makt för att åstadkomma rättsverkningar 

som påverkar avtalsslutet. 

 

Det är dock enligt civilrättslig praxis konstaterat att stat och kommun generellt saknar 

möjlighet att genom avtal ålägga enskild mer långtgående förpliktelser än vad som är 

möjligt enligt indispositiv lagstiftning. För att ge klarare gränsdragning kommer jag 

nedan att utreda när avtalsjämkning kan bli aktuell på avtal mellan kommunen och den 

enskilde. För att kunna ge bra slutsatser, kommer jag först att klargöra vad som är 

gällande rätt på området. Därefter redogörs för vad som sägs i praxis och avslutningsvis 

utreds vad som gäller på området. 

 
5.3.1 Kommunalrättsliga och civilrättsliga regler 
 

På det förmögenhetsrättsliga området har avtalslagen stor räckvidd. Lagen har ett mycket 

brett tillämpningsområde och i förarbeten har man tydligt uttryckt att stränga avtalsvillkor 
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skall gälla och framför allt just i avtal med det allmänna.183 I och med införandet av 

generalklausuler blev det allt mer viktigt att vid en prövning beakta och skydda den 

normalt underlägsna parten.184  När domstolen gör en bedömning, skall avvägning mellan 

den svagare partens skyddsbehov och avtalets funktion ges. Något ondtroskrav hos den 

enskilde måste inte ligga till grund.185 

 

Att ett avtal faller in under jämkningsregeln och anses vara ogiltigt kan uttryckas på olika 

sätt.186 Avtalet sägs vanligen vara utan verkan, icke gällande eller ogiltigt. I jämkningsfall 

brukar avtalen förklaras inte tillämpbara eller endast ändras till innehållet.187  

 

5.3.2 Praxis med tillhörande analys 

 

Med anledning av att det i förarbeten till avtalslagen uttryckligen står skrivet att strängare 

krav skall ställas på det allmänna, kommer jag nedan utreda i vilken utsträckning 

jämkning kan ske på avtal mellan en kommun och en enskild. Först kommer ett rättsfall 

att beskrivas och därefter följer en analys. 

 

5.3.2.1 Friskrivningsklausul angående dolt fel – jämkning på grund av felaktig utfästelse?  
 

En kommun sålde på auktion en fastighet med 50-årig villabyggnad på. I annonsen 

om auktionen angavs att huset var nyrenoverat och moderniserat ett par år före 

försäljningen. Renoveringen och moderniseringen omfattade bland annat läggande 

av nytt golv i undervåningen. Sedan köparna tillträtt, upptäcktes att bjälklaget 

mellan undervåningen och källaren var svårt skadat genom röta och 

insektsangrepp. Frågan huruvida säljaren genom annons, jämte vad som kunde 

iakttagas vid besiktning av huset, kunde anses ha utfästs, men även frågor om 

räckvidden av friskrivningsklausul och tillämpning av 36 § avtalslagen. 

 

J anförde: Vid en visning av fastigheten kom J i samtal med kommunens företrädare, 

vilken uppgav att golven varit uppbrutna och att de var i gott skick. För övrigt kunde J 

                                                 
183 Prop. 1975/76:81 s. 113 f. och  SOU 1974:83 s. 124. 
184 33 § och 36 § Avtalslagen. 
185 Adlercreutz, s. 246. 
186 36 § Avtalslagen. 
187 Adlercreutz, s. 225. 



 54

konstatera att huset var renoverat och ombyggt. I samband med att köpehandling mellan 

parterna undertecknades, förklarade kommunens företrädare att villkor under punkt 5 i 

köpehandlingen, innebar att om något med fastigheten skulle vara felaktigt, var det bara 

att kontakta kommunen. Efter ett tag upptäcktes flera brister på huset. Kommunen ville nu 

inte medverka till en uppgörelse. J gjorde gällande i första hand att kommunen, dels 

genom sitt uttalande om huset skick, dels genom tidningsannonsen, ansågs ha gjort 

utfästelse om frihet från sådana allvarliga angrepp på virket som senare påvisats. I andra 

hand gjorde J gällande att golvbjälkarna avvek från vad köparen haft anledning att räkna 

med. I vart fall var friskrivningsklausulen oskälig, vilken i realiteten friade kommunen 

från ansvar. Denna borde jämkas eller lämnas utan avseende. 

 

Kommunen bestred och anförde: Någon utfästelse om fastighetens skick lämnades aldrig. 

Kommunen ansåg inte att fastigheten avvek från vad köparen haft anledning att räkna 

med. Det var trots allt fråga om ett mer än 50 år gammalt hus. Vid en grundlig besiktning 

kunde felet ha upptäckts. Vid anmärkande om dolt fel, åberopade kommunen 

friskrivningsklausulen. 

 

HD beslöt följande dom: Det var ostridigt att bjälklaget var svårt skadat. HD fann det inte 

styrkt att kommunen, såsom J hävdade, angav något uttryckligt löfte om att kommunen 

skulle svara för eventuella fel i fastigheten. Vad beträffar annonsen, kunde inte de 

uppgifterna innefatta en utfästelse om att bjälklaget var i godtagbart skick. Felen ansågs 

dock vara dolda fel, eftersom bristerna, för att upptäckas, krävde en mer utförlig kontroll 

än vad undersökningsplikten fordrade. Med hänsyn till att huset gav spekulanterna intryck 

av att efter renoveringen hålla en god standard och köparen därför otvivelaktigt hade 

anledning att utgå från att huset i vart fall skulle vara i ett acceptabelt skick, men det 

senare visade sig att felen dock var grundläggande och omfattande, ansåg HD att det 

skulle vara oskäligt att, beträffande felet i fråga, tillämpa friskrivningsklausulen. J fick 

rätt att, med anledning av felet, erhålla nedsättning av köpeskillingen motsvarande felets 

värde.188 

                                                 
188 NJA 1983 s. 865. 
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5.3.2.2 Analys av jämkning av felaktiga uppgifter 
 

Jag anser att en kommun som avtalspart skall bära ett större ansvar än den enskilde. Detta 

står även uttryckligen i förarbeten till avtalslagen.189 Anledningen till detta är att 

kommunen är den starke parten och borde ha kunskap om vilka villkor som är skäliga att 

införa i ett avtal. Den representant i kommunen som uppställer oskäliga avtalsvillkor 

gentemot sina medlemmar, borde inte få ha kvar sin position. Att lura sina medlemmar är 

detsamma som att lura sina egna. Ett bra exempel på detta är det ovanstående rättsfallet, 

där kommunen säljer ett ”nyrenoverat” hus. HD nämnde knappt att avtalsförhållandet var 

mellan en kommun och privatperson. Det uttalades aldrig rent ut, men man kunde tolka 

på vissa ställen att det beaktades att kommunen befann sig i en starkare position. Trots 

detta lades ingen större vikt vid att den ena parten var en kommun, utan situationen rörde 

en privaträttslig relation där offentligrättsliga aspekter saknade betydelse.  

 

I detta rättsfall saknar jag uttalanden från HD, vilka skulle påpeka privatpersonernas 

underlägsna ställning. Drar man analogier till konsumentskyddet på avtalsområdet, finns 

en rad olika lagrum att följa.190 Bland annat gäller vid oklarheter i ett avtalsförhållande 

mellan en konsument och en näringsidkare, att innebörden skall tolkas utifrån 

konsumentens förmån, vilket inte har gjorts i detta fall. Det står i förarbeten till 

konsumentköplagen att begreppet ”näringsidkare” skall förstås i vidsträckt mening. Med 

detta menas att varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk 

natur omfattas av begreppet. Det krävs inte att verksamheten skall drivas i vinstsyfte, 

vilket betyder att verksamheten inte måste drivas i privaträttslig form.191 Enligt följande 

resonemang borde även en kommun omfattas av begreppet näringsidkare och därför skall 

konsumenträttsliga regler beaktas. Varför beaktas då inte detta skyddsnät för den 

underlägsna parten? Att använda sig av analogi till konsumenträtten är inte ett orimligt 

krav att ställa på de allmänna domstolarna. Om HD nu mer och mer likställer en kommun 

med en privaträttslig juridisk person, borde steget till att likställa kommunen med en 

näringsidkare ligga nära till hands. Av denna anledning borde konsumenträttsliga aspekter 

vägas in i HD:s bedömanden. 

 

                                                 
189 Se under 5.3.1. 
190 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
191 Prop. 1989/90:89, s.60. 
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5.3.2.3 Långvarigt avtal – jämkning på grund av likställighetsprincipen? 
 

Ett avtal med en kommun träffades år 1954 och innehöll beträffande uppräknade 

fastigheter en bestämmelse om befrielse för all framtid från brukningsavgift för 

spillvattenavlopp. Frågan var om jämkning av ett långvarigt avtal kan bli aktuellt. 

 

Genom avtal överlät Dalsjöfors AB sina vattentäkter och vatten- och avloppsledningar i 

Dalsjöfors till Toarps kommun. I avtalet nämndes att en del fastigheter som ägdes av 

Dalsjöfors AB skulle för all framtid vara befriade från anslutningsavgifter. Efter några år 

uppgick Toarps kommun i Dalsjöfors kommun, som senare i sin tur gick upp i Borås 

kommun. Flera år senare ansökte kommunen hos statens va-nämnd om att nämnden 

skulle fastställa att alla ägare till fastigheter skulle vara skyldiga att betala aktuell avgift. 

 

Kommunen anförde: Avtalet mellan bolaget och kommunen fritog inte fastighetsägarna 

från avgiftsskyldigheten. I första hand förelåg inte något bindande tredjemansavtal. I 

andra hand fanns det numera inte sådana samhörigheter mellan bolag och fastighetsägare, 

som kunde föranleda fortsatt avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen ansågs oskälig enligt 36 § 

avtalslagen på grund av senare inträffade förhållanden.  

 

Bolaget Dalsjöfors bestred och anförde: Endast anställda fick köpa tomter av bolaget. 

Avgiftsbefrielsen gällde enligt överenskommelsen 1954 för all framtid. Den var ett led i 

bolagets strävan för att locka och behålla arbetskraft. 

 

HD beslöt följande: Omständigheten att det genom va-lagstiftningen förelåg en 

offentligrättsligt reglerad ordning, som gick ut på att avgiftsskyldigheten för 

fastighetsägare skulle fördelas i taxa efter skälig och rättvis grund, skulle vägas in i 

bedömningen av jämkningen. Avtal om andra avgifter stred i huvudsak med det stadgade 

och var förbjudna. Avtalet skulle därför jämkas enligt avtalslagen 36 § avtalslagen.192 

5.3.2.4 Analys av jämkning av likställighetsprincipen 
 

Min bedömning är att HD beaktade de offentligrättsliga reglerna i detta fall. HD nämnde 

aldrig likställighetsprincipen, men jag antar att det är den som ligger till grund för va-

                                                 
192 NJA 1994 s. 359. 
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lagstiftningens stadga. Om fallet hade gällt mellan två enskilda näringsidkare hade 

troligtvis domen blivit likadan, detta på grund av att avtal som är stiftade för all framtid är 

jämkningsbara. I denna dom beaktade HD de rättsregler som skall beaktas, det vill säga 

de offentligrättsliga reglerna kommer i uttryck. Fler domar som denna vore något att 

eftersträva, med tanke på att de allmänna domstolarna mestadels verkar döma utifrån de 

civilrättsliga reglerna. 

 

5.3.2.5 Avtal strider mot likställighetsprincipen – ogiltigt avtal? 

 

För att uppnå förlikning i ett civilrättsligt mål förband en kommun sig att för vissa 

fastigheter ta ut en lägre anslutningsavgift för vägar, vatten, och avlopp än vad som 

gällde i vanliga fall. Frågan var om en kommun får bryta mot likställighetsprincipen 

för att uppnå ekonomisk vinning. 

 

Regeringsrätten uttalade följande: Kommunen bröt i och för sig mot 

likställighetsprincipen, men eftersom sänkningen av anslutningsavgifterna var en 

förutsättning för att avtalet skulle komma till stånd, ändrades inte kommunens beslut.193  

 

5.3.2.6 Analys av avtal som strider mot likställighetsprincipen 
 

Detta rättsfall är dömt i förvaltningsdomstolarna, vilket betyder att de offentligrättsliga 

reglerna enbart skall gälla. Efter att ha läst denna dom, anser jag att den är helt ogrundad. 

Medborgare har vissa rättigheter, vilka en rättsstat skall se till att säkerställa. Att göra 

vissa undantag från viktiga grundprinciper, som är stiftade i kommunallagen bara för att 

göra vinning för kommunen, anser jag vara fullständigt obefogat. Detta avtal skall anses 

vara ogiltigt enligt mig. 

 

                                                 
193 RÅ 1977 ref. 55. 
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5.3.3 Avslutande analys av praxis 
 

Vilka avtalsvillkor som en kommun kan ställa är en omdiskuterad fråga. Det finns en rad 

olika rättsfall, men det står också en del skrivet i doktrin. Man kan inte sätta några tydliga 

gränser för vilka villkor, som är oskäliga eller inte utan man får se till varje enskilt fall, 

vilket domstolen har gjort.  

 

Vad som gör mig lite bekymrad är att i många fall fästs inte något särskilt avseende vid 

att ena parten är en kommun. Det är heller inte ovanligt att konsumenträttsliga aspekter 

inte beaktas, vilket vi kunnat urskilja av ovanstående praxis.  

 

Självklart anser jag att det skall finnas utrymme för parternas risktagande i att kunna göra 

bra affärer, men trots detta tycker jag att en kommun skall ta sitt ansvar. Det råder ingen 

tvekan om att den enskilde i vissa situationer, skulle kunna inta en underlägsen ställning i 

förhållandet till det allmänna till följd av parternas olika förutsättningar och 

styrkeförhållanden. Av denna anledning är det bra att jämkning enligt avtalslagen är 

tillämpbar, men oavsett detta skulle det vara nyttigt att domstolen uttryckligen yttrade att 

den underlägsna parten tilldelas ett visst skydd gentemot den starke. Det är ju aldrig en 

nackdel att vara för tydlig.  

 

Även om kommunen i vissa fall har en monopolställning, begränsar de offentligrättsliga 

principerna möjligheterna att kräva den enskilde på oskäliga avgifter, vilket är bra. Vad vi 

tyvärr ser i praxis är att när kommunens ekonomi står på spel, görs vissa undantag av 

dessa principer, vilket är fullständigt inkorrekt.194 Finns det grundläggande principer, som 

skall följas av det allmänna för att säkerställa medlemmarnas rättigheter, skall inga 

undantag framför allt inte ekonomiska tillåtas. 

                                                 
194 Se under 5.3.2.4. 
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6. Sammanfattande analys 
 

Med utgångspunkt i ovan förda diskussion, kommer jag avslutningsvis att sammanfatta 

mina slutsatser. Jag kommer inte specifikt att presentera varje slutsats var för sig, utan i 

stora drag kommer en redogörelse att ges. 

 

Både de skrivna lagarna och rättsfallen har inom rättsordningen en stor betydelse, där de 

gemensamt och sammanhängande bildar en moralfattning. När rättsvetenskapsmannen, 

advokaten och domaren uttalar sig om gällande rätt, bör de utgå ifrån att skrivna lagar och 

rättsfall bygger på en sammanhängande uppfattning om rättvisa. De bör utgå ifrån att 

bakom de fastställda reglerna finns vissa allmänna principer, vilka kanske inte 

formulerats uttryckligen, men som likväl är en del av den existerande rätten. Rätten är 

inte bara en lång lista av fastställda regler, utan ett system av regler tillsammans med en 

mer omfattande rättviseuppfattning, som reglerna ger uttryck åt. 

 

Vad är då rättvisa? Det finns många olika definitioner, men i denna uppsats drar jag 

paralleller till den formella rättvisan som Hart förespråkar.195 Innebörden av formell 

rättvisa är att lika fall skall behandlas lika och olika fall skall behandlas olika. Vid en 

jämförelse mellan formell rättvisa och den rättviseuppfattning, som har skapat de 

fastställda reglerna i Sverige, märker man att de inte stämmer överens. I förarbeten står 

till exempel att avtalslagen skall skydda den underlägsna parten mot det allmänna, vilket 

inte görs i samtliga fall. Det finns även anvisningar att de allmänna domstolarna skall 

beakta de offentligrättsliga reglerna vid sina avgöranden, mellan det allmänna och den 

enskilde, vilket också åsidosätts. De högre makterna har helt enkelt tagit lagen i egna 

händer och brukar den som de vill. Med andra ord, någon formell rättvisa finns inte, 

eftersom i ena fallet beaktas offentligrättsliga regler och i andra fallet enbart de 

civilrättsliga reglerna, trots att tvisterna berör samma typ av situation. 

 

Såsom ovan konstaterats, finns ingen fullständig formell rättvisa, eftersom lika fall 

behandlas olika. Påverkar detta de rättigheter som kommunmedborgare har rätt till, såsom 

rättssäkerhet? Stommen för en rättsstat är bland annat att en medborgare skall känna lagen 

och kunna förutse vad som händer om den beter sig på ett visst sätt. Som samhället ser ut 

                                                 
195 Simmonds, s. 95. 
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idag, vet egentligen ingen hur de allmänna domstolarna kommer att döma i det enskilda 

fallet. De följer ju inte de föreskrifter som existerar. Hur skall då en medborgare kunna 

känna sig trygg, om dennes rättssäkerhet inte är garanterad?  

 

Visserligen har den enskildes talan bifallits just på grund av att de allmänna domstolarna 

har dömt efter de civilrättsliga reglerna, men oavsett detta leder det i det långa loppet till 

att rättssäkerheten försvagas. Bättre vore om de allmänna domstolarna bestämde sig för 

att beakta de offentligrättsliga reglerna, att dömandet blir konsekvent. Som det är nu, 

finns det inga tydliga riktlinjer att följa, utan lagar och förarbeten ger uttryck för 

rättssäkerhet, medan i praktiken ser det annorlunda ut, det vill säga domstolarna dömer 

efter godtycke. 

 

Rättvisa är svårt att definiera, men jag resonerar som ovan, att allt hänger samman och 

skapar varandra. För att en medborgare i en kommun skall kunna leva i harmoni, krävs att 

den allmänna uppfattningen av rättvisa präglar vardagen. För att finna denna harmoni 

måste kommunen ta sitt ansvar, såsom att följa de offentligrättsliga regelverken och 

principerna. Skulle tvist ändå uppstå måste rättsväsendet i alla fall ta sitt ansvar och döma 

kommunen därefter. 

 

Det kan förfalla självklart att de förtroendevalda på bästa sätt skall motsvara 

medlemmarnas förtroende och tillgodose deras intresse. Saken är inte så enkel, vilket jag 

har märkt efter att ha studerat praxis. I och med att de valda växer in i 

kommunalpolitikerns roll och vinner insikt om kommunens problem, kan deras perspektiv 

förändras och avståndet till medlemmarna ökas. Vid en situation som denna kan det lätt 

uppstå tvivel, om vilkas intressen som egentligen blir representerade, medlemmarnas eller 

kommunens? En annan fara som kan uppstå är att de förtroendevalde, såsom lekmän 

kanske fördrar ”praktiska” lösningar framför juridiska korrekta handläggningar. Det är 

just av dylika skäl, som ett fungerande och konsekvent rättssystem måste finnas. Om inte, 

riskeras att medlemmarnas rättsäkerhet stegvis försvinner. Det finns dock statliga organ, 

såsom JO, som är en garanti för att medlemmarnas rättssäkerhet skall bestå, men dessa 

organ används i liten utsträckning jämfört med domstolarna, så deras garanti blir nästan 

obefintlig. 
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Representanterna i kommunen är valda av medlemmarna. De besitter den positionen för 

att den enskilde har gett sitt förtroende till dem. Är det inte då rimligt att man skall kunna 

förlita sig på kommunen som avtalspart? Av resonemanget ovan är mitt svar - nej man 

kan inte lita på kommunen som avtalspart, eftersom kommunens representanter saknar 

många gånger kompetens och inget hindrar dem ifrån att lura sina egna, i syfte att tjäna 

pengar. De ser sig själva som vilka affärsmän som helst, vilket omgivningen måste få 

dem att inse att de inte är. Om inte domstolarna tar sitt ansvar och blir konsekvent i sina 

bedömningar, kommer kommunen aldrig att ta sitt ansvar. Den enskilde kommer heller 

aldrig att veta vilken lag som gäller, det vill säga en rad olika missförstånd kommer även i 

framtiden att existera.  

 

Att behandlas lika inför lagen är en fin tanke, men att behandla alla lika fastän man har 

olika förutsättningar, är väl inte en rimlig bedömning? Detta är vad som sker i dagens 

samhälle när konflikter uppstår vid avtalsförhållanden mellan det allmänna och det 

privaträttsliga. De allmänna domstolarna ställer alla lika inför lagen oavsett deras sociala 

position. Visserligen sägs att domstolarna i sina tolkningar eftersträvar att skydda till 

exempel konsumenten såsom den svagare parten, men oavsett detta beaktas sociala 

hänsyn väldigt sällan i praxis. Även om den enskilde påpekar sin svagare ställning, 

ignorerar domstolarna oftast detta. Att hävda att det alltid förefaller så, är en alldeles för 

snäv bedömning. Praxis ifrån förvaltningsdomstolarna visar att domstolarna där, beaktar i 

större utsträckning de svagare parternas situationer i avtalsförhållanden, än vad de 

allmänna domstolarna gör.  

 

Att en kommun kan anses vara i god tro och att den enskilde har större 

undersökningsplikt än vad en kommun kan tänkas ha, är två mycket egendomliga 

företeelser. Anledningen till att det är bisarrt är att den starkare parten får ett större och 

bättre skydd en den svagare. HD dömer fullständigt emot vad som är föreskrivet att 

domstolar skall beakta. HD går till och med ett steg längre. HD ger kommunen ett bättre 

skydd, det vill säga istället för att likställa parterna, vilket oftast görs, ger HD den starkare 

parten en fördelaktigare ställning. Kommunen med sitt stora inflytande, resurser och 

erfarenheter borde automatiskt bete sig på ett sedvanligt sätt, i alla fall borde domstolen 

börja ställa detta som krav och absolut inte förstärka dess starka position. 
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Hur kan då en medborgares rättskydd bli bättre än vad det är idag? För det första måste de 

allmänna domstolarna beakta de offentligrättsliga reglerna i samtliga fall. Några undantag 

får inte ske, det vill säga domstolarna måste bli konsekventa för att garantera sina 

medborgare rättssäkerhet, annars blir även våra medborgerliga rättigheter kränkta. För det 

andra skall privatpersoner få konsumenträttsligt skydd, gentemot kommunen, eftersom 

kommunen i vissa fall ändock är näringsidkare. Detta skall stadgas i kommunallagen, så 

att det blir gällande lag. 

 

Avslutningsvis vill jag bara säga att i framtiden måste en ändring ske, eftersom annars 

riskerar vi som medlemmar i en kommun att vår rättssäkerhet långsamt försämras. Vi som 

är medlemmar i en kommun måste börja ställa större krav på kommunen som avtalspart, 

så att den till sist börjar ta sitt ansvar. Våra politiska rättigheter kommer annars att vara 

utan betydelse. Vi måste också få domstolarna att inse vilken stark position kommunen 

har jämfört med den enskilde. Detta är inga orimliga krav, men det gäller att vi alla hjälps 

åt och kom ihåg, många bäckar små… 

 



 63

Källförteckning 
 
Offentliga tryck 

 
Prop. 1970:118 Med förslag till lag om allmän vatten- och avloppsanläggningar, m.m. 
Prop. 1973:90 Med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. 
Prop. 1975/76:81 Med förslag om ändring i lagen om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område, m.m. 
Prop. 1989/90:89 Om ny konsumentköplag 
Prop. 1990/91:117 Om en ny kommunallag 
Prop. 1993/94:118  
 
SOU 1947:53 Kommunallagskommitténs betänkande. 1. 
SOU 1974:83 
SOU 1982:13 Kommunalföretaget 
SOU 1982:41 Överklagande av kommunala beslut 
SOU 1996: 129 Den kommunala självstyrelsen och grundlagen  
 
SFS 1997:550 
 
Rättsfall 

 
Avgöranden i Högsta domstolen 
NJA 1919 s. 454 
NJA 1924 s. 590 
NJA 1930 s. 615  
NJA 1942 s. 251 
NJA 1951 s. 297 
NJA 1967 s. 497 
NJA 1974 s. 378 
NJA 1977 s. 25 
NJA 1977 s. 68 
NJA 1978 s. 389 
NJA 1983 s. 680 
NJA 1983 s. 865 
NJA 1984 s. 648 
NJA 1987 s. 211 
NJA 1992 s. 375 
NJA 1994 s. 359 
NJA 1994 s. 442 
NJA 1994 s. 657 
NJA 1998 s. 656 
NJA 1998 s. 610 
 
Rättsfall från Regeringsrätten 
RÅ 1961 I 189 
RÅ 1969 ref. 52 
RÅ 1969 S 373 
RÅ 1973 B 645 



 64

RÅ 1974 ref. 108 
RÅ 1975 ref. 65 
RÅ 1975 ref. 102 
RÅ 1976 ref. 49 
RÅ 1977 ref. 12 
RÅ 1977 ref. 15 
RÅ 1977 ref. 55 
RÅ 1979 Bb 261 
RÅ 1987 ref. 143 
RÅ 1991 ref. 52 
RÅ 2000 ref. 1 
 
Publicerade hovrättsavgöranden  
RH 1996:6 
RH 1996:75 
RH 1996:159 
RH 15:84 
   
Litteratur 
 

Adlercreutz, A, Avtalsrätt 1, tionde upplagan, Juristförlaget i Lund 1995 

Björkman, U, Riderdahl, C, Det kommunala förtroendeuppdraget, 1:1 upplagan, 

Norstedts Tryckeri AB 1997 

Fredriksson, Ö, Kommunallagen - en handbok, fjärde upplagan, Norstedts Juridik AB  

1998 

Gustafsson, G, Demokrati i förändring, första upplagan, Gotab 1993 

Hallgren, T, Hilborn, I, Sandström, L, Kommunala driftentreprenader, Kommentus Förlag 

1997 

Hellner, J, Kommersiell avtalsrätt, fjärde upplagan, Juristförlaget 1993 

Hilborn, I, Hjert, C, Petersén, L, Reinholdsson, J, Reuterfors-Mattsson, I, Riderdahl, C,  

Torngren, H, Wikell, S, Kommunallagen, Kommentus Förlag 2001 

Kaijser, F, Om kommunal förvaltning genom avtal, FT 1972 s. 51-92  

Kaijser, F, & Riderdahl, C, Kommunallagarna II, Kommunförbundets Förlag 1983 

Kleineman, J, De offentligrättsliga rättssubjektens avtalskompetens – offentligrättslig 

reglering med privaträttslig metod. JT 1994-95, s. 936-971 

Lindquist, U, Kommunala befogenheter, femte upplagan, Norstedts Juridik AB 2000 

Petersson, O, Kommunalpolitik, tredje upplagan, Norstedts Tryckeri 1998 

Riberdahl, C, Kommunernas kreditvärdighet från rättsliga aspekter, SvJT 1992 s. 209 ff. 

Simmonds, E, N, Juridiska principfrågor, 1:5 upplagan, Norstedts Juridik AB 2000 

Strömberg, H, Kommunalrätt, femtonde upplagan, Daleke Grafiska AB, 1995 



 65

Strömberg, H, Allmän förvaltningsrätt, tjugoförsta upplagan, Daleke Grafiska AB, 2002 

Cirkulär 1995:33, Svenska Kommunförbundet, Den utvidgande lagregleringen inom 

barnomsorgen 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


