
Regeringens proposition 

1979/80: 105 

0111 ny instansordning i kommunalhesvärsmål; 

heslutad den 21 februari 1980. 

Prop. 1979/80: 105 

Regeringen föresl{1r riksdagen att antaga de förslag som har urptagits i 

hifogade utdrag av rcgeringsprotokoll ovannämnda dag. 

l'{t regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

KARL 800 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

l propositionen föreslås en ny instansordning för kommunalbesvärsmiilen. 

Syftet med den nya instansordningen är främst att så långt möjligt förkorta 

handliiggningstidcrna i kommunalbesvärsmålen. Kommunfullmäktiges. 

landstings samt de kommunala och landstingskommunala nämndernas beslut 

skall enligt vad som föreslås i propositionen överklagas hos kammarrätterna. 

Detsamma gäller om de kyrkokommunala besluten. Kammarrätterna 

ersätter alltså länsstyrelserna som första besvärsinstans i kommunalbesvärs

mälen. I de landstingskommunala mälen, som f. n. överklagas direkt till 

rcgeringsrättcn, förs kammarrätterna in som första bcsvärsinstans. När 

kammarrätten behandlar kommunalhesvärsmål, skall två särskilda ledamö

ter som är sakkunniga i kommunala frågor delta i handläggningen. 

Rätten att fullfölja kommunalbesvär till regcringsrätten blir enligt 

förslaget begränsad. Besvär över kammarrättens beslut prövas endast om 

regeringsrättcn har meddelat prövningstillstånd. 

Reformeringen av instansordningen föranleder ändringar i framför allt 

kommunallagen, lagen om församlingsstyrclse och lagen om allmänna 

förvaltningsdomstolar. Dessutom föreslås vissa mindre ändringar i förvalt

ningsprocesslagcns regler om prövningstillstånd. 

Avsikten är att reformen skall genomföras den I januari 1981. 

I Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 105 
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Fiirfattningsförslag 

I Förslag till 
Lag om ändring i kommunallagen (1977:179) 

I Hirigenom föreskrivs att 7 kap. l, 2. 4 och 5 **kommunallagen ( 1977: 179) 

skall ha nedan angivna lydcbl:. 

Nu1·aramlc lydelse Fiircslagen lydelse 

7 kap. 

1* 
Ön•r /lcslllf 111· ko111111u11fullmiikti

gc fär, om ej annat iir siirskilt före

skrin•t. medlem av kommunen anfå

ra hcn-är hos länsstyrelsen. Sådan 

talan fiir grundas C!l(last på att 

beslutet 

1. ej har tillkommit i laga ord

ning, 

2. står i strid mot lag eller annan 

författning, 

3. på annat sätt överskrider kom

munfullmäktiges befogenhet, 

4. kränker klagandens enskilda 

riitt eller 

Om ej a1111lll iir siirskiltfiJrcskrii·ct. 

filr ko1111111111ji1/1111iiktigc.1· hes/ut 

Öl'crklagas a1· den som iir 111cdlc111111· 

kommunen oc/i landstingets hes/ut 

ö1·crk/agas 11v den som iir medlem m· 

landstingskommunen. Sådana beslut 

ö1•erklagas genom hesvär hos kam

marrätten. Be.H"iiren får grundas 

endast på omständigheter som inne

här att beslutet 

l. ej har tillkommit i laga ord

ning, 

2. står i strid mot lag eller annan 

författning, 

5. annars vilar på miittvis 3. pa annat sätt överskrider kom-

grund. munfullmäktiges eller landstingets 

befogenhet, 

Res1•iirshandli11g skall ha kommit 

in till länsstyrelsen inom tre veckor 

från den dag då justering av det över 

beslutet förda protokollet har till

kännagetts på kommunens anslags

tavla. Till besvärshandlingen skall 

fogas det överklagade beslutet och 

bevis om dagen för anslaget. Besvär 

som ej har anförts i rätt tid upptages ej 

till prövning. 

Över beslut av landsting får, om ej 

annat iir särskilt föreskrivet. medlem 

4. kränker klagandens rnskilda 

rätt eller 

5. annars vilar plt orättvis 

grund. 

Besvärshandlingen skall ha kom

mit in till kammarriiuen inom tre 

veckor från den dag då justering av 

det över beslutet förda protokollet 

har tillkännagetts på kommunens 

eller landstingskommunens anslags

tavla. Om besvärslumdlingen före 

besvärs/idens utgång har kommit in 

till kommunen eller /andstingskom

munen, skall be.n•clren ändå tas upp 

till priil'ning. 

I besviirslwndlingen skall ang<'s det 

beslw som ö1·erklagas och de 
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N111•art111d1· lrifrl.l'l· Fiin'slagcn lrdelsc 

m· la11dsti11gskomm1111en 11nfiira be- 0111stiindighe1er på i·ilka hi·si·iircn 

.Sl'iir hos regcri11gsriitte11. He.1Tiirs- grundas. Klaganden jiir ej anföra 

handling tillstil/lcs rcgcringsrä1te11. I 1u/go1111y vmstiindigliet till grund fiir 

ä1·rigt tillämpas hcstii111111e/sema i beSl'iiren efter he.1·1·iirstidens 11tgäng. 

fiirsta och andra strckena pil motsva-

rande siitt på hesriir ii1·a stldant 

hesllll. 

1 fn~1ga om besviir iiver beslut av 

kom1111111s1yre/sen, annan kommunal 

nämnd eller partssammansatt organ 

skall bestiimmclserna i l *om besviir 

över heslw a1· kom1111111.fi1llmiiktige 

tilliimpas pil mot.1Tarmule siitt. om ej 

annat siigs i 3 !i eller iir särskilt 

föreskrivet. I fråga 0111 besvär iiver 

hes/lit al' förl'llltningsutskottet, an

mm /andsti11gskomm11nal niimnd el

ler parts.rnmnum.rntt organ skall 

hestämme/serna i I .~ om besvär ö\'er 

beslut il\' landsting tillämpas på mot

svarande sätt. om ej annat siigs i 3 ~ 

eller iir särskilt föreskrivet. Besvär 

far ej anföras iiver beslut av rent 

förberedande eller verkstiillande 

art. 

Bestämmelserna i första stycket 

gäller även beslut som har fattats 

med stöd av uppdrag enligt 3 kap. 

12 !i. I fri'lga om beslut som ej har 

protokollförts särskilt räknas be

svärstiden från den dag då justering 

av protokoll. som har förts vid det 

sammanträde med styrelsen eller 

niimnden varvid beslutet har an

mälts. har tillkämwgi1·its pi\ anslags

tavlan. 

I fr:iga om bcsviir över beslut av 

strrc/sen. annan niimnd eller parts

sammansatt organ skall bestämmel

serna i 1 *om besviir över ko1111m111-

f11ll111äktiges eller !111ulsti11gets bes/lit 

tilliimpas. om ej annat siigs i 3 ~eller 

iir särskilt föreskrivet. Besvär for ej 

anföras över beslut av rent förbere

dande eller rem verkställande art. 

Bestiimmelserna i första stycket 

giiller iiven beslut som har fattats 

med stiid av uppdrag enligt 3 kap. 

12 *· I fräga om beslut som ej' har 

protokollförts särskilt räknas be

svärstiden från den dag då justering 

av protokoll. som har förts vid det 

sammanträde med styrelsen eller 

nämnden varvid heslutet har an

mälts, har tillkännagetts på anslags

tavlan. 

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fr{1ga om besvär över sådant 

beslut av revisorerna som avses i 5 kap. 4 ~. 

1 Sc:nastc: lydelse 1979:409. 
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N11rnra11de lydl'/sc Föres/11gc11 lyill'lse 

Om hcsviir har anji"irts hos liinssty- Vid tillii111p11i11g m· fl'irnt!t11i11gs-

rcl.l'l'll, kan d1·1111a _fi'irbjuda all det process/agen ( 1971:2lJ! i a11ses ko111-

1)1·erklagade hes/lllet 1·erhtiillcs. 1111111t'n eller l1111dsti11gsko1111111111e11 

so111 part. 

Öi•er liinsstyrel.1·c11.1· hc·sl111 får. om 

ej annat är särskilt förcskrii>et, besvär 

anföras hos regeringsriitten. Besvär 

över beslut av länsstyrelsen vilket har 

gått klaganden emot får anföras 

endast av denne. Besvär över beslut. 

varigenom liinsstvrelsen har bifallit 

besvär eller förbjudit att det över

klagade beslutet i•erkställes. för 

anföras av kommunen och medlem 

av kommunen. Besviirs/u111dlinge11 

skall ha kommit in till regeringsrätten 

inom tre veckor från den dag del den 

som vill anföra besl'iir fick del m• 

heslwet. Om lii11sstyrelse11.1· beslut har 

gäu klaganden emot skall han under

. ·ii1111.1· om vad han har att iakuaga Fid 

hc.1Tiir ii\·er beslutet. 

f;/t fiirt'liiggande enligt 5 * fiirl'll!t-

11i11gsprocesslagen filr ej giilla sådan 

brist i /Je1•iirslwndlingen som består i 

au denna ej anger den eller de 

om.1·tiindigheter på 1·ilka he.1Tiire11 

grundas. Bestiimmel.H'n i 29 * fiir

valtningsprocesslagen om riitt att 

wan yrkande besluta till det biiure för 

mskild tilliimpa.1· ej. 

Besvär över el/ beslut av kammar

riilfen vilket har glitt klaganden emot 

får anföras endast av denne. Bcsviir 

över eu beslut. varigenom k11mmar

rii1ten har bifallit besvär eller förbju

dit att det överklagade beslutet 

l'erkstäfl.1·. får anföras a\' kommunen 

och medlem av denna eller, niir fråga 

iir om el/ landstingskommuna/t be

slw. av landstingskomm1111e11 och 

medlem av denna. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1981. 

Äldre bestämmelser tillämp•~s pli besvär i1ver beslut, i fråga om vilket 

justering av protokollet senast den 31 december 1980 har tillkännagetts pil 

kommunens eller landstingskol'lmunens anslagstavla. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971 :289 I om allmänna förvaltningsdomsto
lar 

Härigenom föreskrivs i frilga om lagen ( 1971 :2tN) om allmänna forvalt

ningsdomstolar1 

dels att 8. 11 och 12 ** skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas tvä nya paragrafer. J:\ a och 13 h **. av nedan 

angivna lytldse. 

Nuvarande lwll'i.H' 

Kammarrätt prövar 

1. hcsvär Öl'er l1eslut förl'alt-

ningsärendc som enligt lag eller 

annan författning anföres hos dom

stolen. 

2. mål som underställes dom

stolen enligt folkbokföringsförord

ningen (1967:198). 

Fiircslagc11 lvddse 

Kammarrätt prövar 

1. besvär som enligt lag eller 

annan författning anförs hos dom

stolen, 

2. mål som underställs domstolen 

enligt folkbokföringsförordningen 

(1967: 198). 

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar. 

11 * 
Kammarrätt är delad i avdelningar. Regeringen får bestämma att 

avdelning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt 
säte. 

Avdelning hestår av presidenten eller en lagman såsom ordförande samt av 

minst tvä kammarrättsräd, av vilka en är vice ordförande. 

Om särskild sammansättning av Om särskild sammansättning av 

kammarrätt vid behandling av mål kammarrätt vid behandling av mål 

om fastighetstaxering finns bestäm- om fastighetstaxering finns bestäm-

melser i taxeringslagen (1956:623). melser i taxeringslagen ( 1956:623). 

1 Lagen omtryckt 1979:165. 

Bestämmelser om särskild samman

sättning vid behandling av kommu

nalbesvärsmål finns i I 3 a .9. 
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N111·ara11d1• lydelse Förc.1/ag1·11 lydcls<' 

12 * 
Kammarrätt iir domför med tre lagfarna ledamöter. Fler iin fyra lagfarna 

ledamöter for ej sitta i rätten. 

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är 

kammarr:itt domför med tre lagfarna ledamöter och tvä nämndemiin. Fler än 

fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän far i sådant fall ej sitta i rhttcn. 

Kammarrätt är dock domför utan nämndem;in 

I. vid prövning av besvär över beslut som ej inncbiir att m;·ilet 

avgöres, 

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på mfdcts avgörande samt vid 

annan åtgärd som avser endast mäls beredande. 

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig frän mi'1let utan att detta 

prövats i sak. 

llandliigges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mM. för 

niimndemän deltaga vid handliiggningen även av det senare millet. 

Om domförhet vid behandling av 

mål om fastighetstaxering finns 

bestämmelser taxeringslagen 

(1956:623). 

Om domförhet vid behandling av 

mål om fastighetstaxering finns 

bestämmelser taxeringslagen 

(1956:623). Hestiimmclscr om dom-

förhet vid behandling <H' kommunal

besviir.rnull finm i 13 a *· 
Regeringen bestämmer i vilken omfattning ii.tgärd som avser endast måls 

beredande får vidtagas av lagfarP.n ledamot i kammarrätten eller annan 

tjänsteman vid denna. 

13 a * 
Kammarriillen skall vid helwnd

ling av kommunalbesviirsmål bestå 

111· tre lag[ arna ledamöter och t1•ä 

sådana särskilda ledamöter som an

ges i 13 b §. 

Kammarrätten iir dock domfi.ir 

lllan de siirskilda ledamöterna i 

sådana fäll som anges i 12 ~ andra 

stycket 1-3 samt 1·id prc)rning av 

besl'iir som 11ppe11harligen inte kan 

bifallas. 

13 b * 
Regeringen bestämmer antall't sär

skilda ledamöter för varje kam111ar

riitt. De särskilda ledamöterna skall 
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N111·arwulc lydelse 

7 

h"ir<'slage11 lydelse 

ha god kännedom om ko1111111111al 

1·erksw11hcr. De förordnas ai• rege

ringen får rrc år. 

0111 en särskild lcda111<1l m-går 

under rjiinsrgöringsriden. wses en ny 

ledamor för den rid som årersrär. 

Andras anWl<'l särskilda lcda111iil<'r, 

får en 11ytillträda11d<' lr'damot llfses 

fiir kortare tid iin tre år. 

Kammarriillen fiirdclar tjiinstgii

ri11gc11 mellan de särskilda ledamö

terna efter samräd med dem. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 
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3 f"örslag till 
Lag om ändring i fönaltningsprocesslagen ()971:291) 

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsproccsslagcn ( l 'J71 :291) 

dels att i 2, 15 och 2fi §~: ordet '"Konungen'" skall byta~ ut mot 

··regeringen", 

dels att 35-37 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

N11mrande lydelse Fi.ircs/age11 lydelsf' 

35 s1 

Resviir över kammarrättens beslut 

i fråga som f11/lföljs till eller under

ställts kammarriitten prövas av rege

ringsriitten endast om rcgcringsriit

ten meddelat prövningstillst[md. 

Besvär över kammarriittens beslut 

i el/ mät som har anhiingig~jorts hos 

kammarrätten genom överklagandl' 

eller wulcrstiillning prövas av regc

ringsrätten endast om rcgeringsriit

ten har meddelat prövningstill-

stånd. 

Medddas ej prövningstillstånd. står kamrnarriittens beslut fast. Erinran 

därom skall intagas i rcgeringsrättens beslut. 

Vad som sägs i första stycket gäller ej talan i mi\l om utlämnande av allmiin 

handling och talan, som i mM om disciplinansvar föres av riksdagens 

ombudsmän eller justitiekanslern. 

3fi !i 
Prövningstillstånd meddelas, Prövningstillstånd meddelas. 

1. om det är av vikt för lednin!! av I. om det är av vikt för lcdning av 

riittstillämpningen att frågan prövas rättstilliimpningen att talan prövas 

av regeringsrätten eller av rcgeringsrätten dlcr 

2. om det föreligger synnerliga skäl till sädan prövning. siisom att grund 

för resning föreligger elJer att målets utgång i kammarrätten uppenbarligcn 

beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd medddas i ett av tvii eller flera likartade rnM. som 

samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd meddelas iiven i 

övriga mål. 

Meddelar regeringsriitten pröl'

ningstillstånd för viss fråga, får dom

stolen pröva även annan fråga som 

hesviiren avser. 

Prövningstillstånd får begränsas 

att gälla viss del av det hes/ut som den 

fullföljda talan avser. 

1 Senaste lvdclse 1977: IOJ4. Beträffande tredje stycket har som nu\'arande lydelse 
återgetts lydelsen enligt SFS 1980: 14, som träder i. kraft den I juli 1980. 
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N11rnrande /\'del.H' Fiircslage11 lwlels<' 

37 ~ 

I mål, vari prövningstillstfo1d kr~ives. far omsLindighet eller bevi~. som 

klaganden f1beropar först i regeringsrjtten. beaktas endast om det föreligger 

särskilda skid. 

Fiircskrijia om ji"irh11d mot anfii

rande m· nya omstiimlighcter i kom

munalhesviir.rn111/ finns i 7 kap. I .~ 

komm1111allagcn ( 1977: / 79) och 89 .~ 

I mom. lagen ( 1961 :./36) om för.ram

lingsstvrelsc. 

Klaganden bör i besviirshandlingen angl· de skiil som han i1beropar till stöd 

för sin begäran om priivningstillstand. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 januari 1981. 
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4 F<irslag till 
La~ om ändring i lagen ()957:281) om kommunalförbund 

Hiirigenom frireskrivs att 20 * lagen (1957 :28 I) om kommunalfiirbund 1 

skall ha nedan angivna lydelse 

N11rarande lydelse 

Bestämmelserna i 7 kap. kommu

nallagen ( 1977: 179) tillämpas på 
motsvarande sätt i fråga om kommu

nalförbund. Ingår landstingskom-

1111111 i f"ör/J1111det, skall därvid tilläm

pa.i· de hestiimmelscr, som a1·scr 

landstingskommun. Besviirsriitl till

kommer såväl medlem av förbundet 

som medlem av kommun som ing21r i 

förbundet. 

Föreslagen lydelse 

Bestämmelserna i 7 kap. kommu

nallagen (1977:179) tilliimpas ptt 

motsvarande sätt i fråga om kommu

nalförbund. Besviir jilr anjiiras 111· 

si\väl medlemmar av förbundet som 

medlemmar av varje kommun eller 

la11ds1ingskom1111111 som ingfir i för

bundet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 I. 

Äldre bestämmelser tillämpas på besvär över beslut. i fr~iga om vilket 

justering av protokollet senast den 31 december 1980 har tillkännagetts på 

den anslagstavla som avses i 11 §. 

1 Lagen omtryckt 1977:181. 
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5 F()rslag till 
Lag om ändring i lagen (1961 :436) om församlingsstyrelse 

1-Hirigcnom föreskrivs att 89 * I mom. samt lJ() och 91 ** lagen (I 9<il :436) 

om församlingsstyrelse 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rarandc lydelse 

I mom. Ö1-·er hes/ut a1· kyrko

f11ll111äktige eller kvrkostiimma må, 

diir ej annat är särskilt j(JrC'skri1·cr. 

bC'Sl'iir anfiiras hos länsstyrelsen. 

Sådan klagan må grundas endast 

därå, att beslutet 

icke tillkommit i laga ordning, 

står i strid mot allmän lag eller 

författning eller annorledes överskri

der deras befogenhet, som fattat 

beslutet, eller 

kränker klagandens enskilda rätt 

eller eljest vilar på orättvis grund. 

Besvären skola hava inkommit till 

lämstyrelsen inom tre veckor frän 

den dag. då verkställd justering av 

det över beslutet förda protokollet 

tillkännagivits å församlingens an

slagstavla. Besvären skola vara 

åtföljda av Öl'erklagade beslutet jäm

te bevis om dagen för justeringens 

tillkännagivande. 

Länsstyrelsen skall inhämta dom

kapitlets yurande ö1•er besl'ären, 

såvida det icke iir uppenbart, att 

sådan åtgärd är ohehöl'!ig. 

I Lagen omtryckt 1976:'.'iOO. 

Föreslagen lydel.\"I' 

I mom. l\.yrkoji11/mdktiges eller 

kyrkostämmam bcsl111 får, om ej 

annat iir särskilt förcskri1·et, överkla

gas genom hesi·är hos kammarrätten. 

Besvären får grundas endast på 

omständigheter som innebär att 

beslutet 

1. ej har tillkommit i laga ord

ning, 

2. står i strid mot lag eller annan 

författning. 

3. på annat sätt överskrider kyr

kojid/mäktiges eller kyrkostämmam 

befogenhet, 

4. kränker klagandens enskilda 

rätt eller 

5. annars vilar på orättvis 

grund. 

Besvärshandlingen skall ha kom

mit in till kammarräuen inom tre 

veckor från den dag, då justering: av 

det över beslutet förela protokollet 

har tillkännagetts på församlingens 

anslagstavla. Om bes1•ärshandlingen 

före be.n·iirstidens utgång har kom

mit in till församlingen, skall be.n•ä

ren ändå tas upp till prövning. 

I bes1•iirshandlinge11 skall anges det 

besl111 som iiverklagas och de 

omstiindi1-:heter pä vilka hesviiren 

grundas. Klaganden fär ej anföra 

någon ny 0111stt/1ulighet till grund _(c)r 

bes1•ären efter best'ärstidens utgång. 
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N111·ura11de l_nll'!se Fiin•slag<'ll l-"dc/.11· 

Ka111111arriittc11 skall i11hiimta dom-

\)() ~ 

Hava besvär ar1fiirts hos läms1vre/

sen, äger länsstyrelsen, om skäl där kapitlc1s yttrande Öl'l'r besvären. om 

det ej är uppenbart ohchifr!igt. till iiro, förhjuda överklagade be-

slutets verkställighet. 

Grundas besvären därpå. att kla

gandens enskilda rätt blil'it kränkt 

genom l1eslutet, och hlil'll be.n•iiJ"l'n 

godkända. gäller rättclse11 till förmån 

för den som klagat, men står bcslwct i 

övrigt fast, Il/an så är, att det finnes 

strida mot allmän lag eller förjät111i11g 

eller eljest vila på oriittvis grund, då 

liinsstyrcl.1·en må förordna om uppllii

l'llndc m· besll//et i dess helhet. 

Vid tilliimrming m· j(Jrvaltnings

processlagen ( ]i)7 / :291) anse.1· för

samlingen som part. 

Ett jörcliiggandc c11/ig1 5 ~ j(Jrvalt-

11i11gsprocesslagc11 får ej gälla såda11 

brist i hesviirslra11dli11gc11 som består i 

att denna ej anger den eller de 

omstiimligheter på 1·ilka hc.n·iiren 

grundas. Besliimmelsen i 29 .~ fi.ir

val!ningsproCl'sslagen om riltt afl 

ulan yrkande hes/Ula lill del bättre för 

emkild 1illämpa.1· ej. 

91 ~ 

I länsstyrelsens beslut må, där icke 

för l'issa frågor annorlunda är sär

skilt stadgat, ändring sökas hos rege

ringsrätten senast inom tre veckor 

från den dag, då klaganden erhöll del 

av beslutet. 

Besvär över ett beslw av kammar

riiflen vilket har gått klaganden 01101 

får anföras endast m· denne. Besvär 

Öl'er elt beslut. varigenom kammar

riitten har hifallil hesviir eller förbju

dit all det iiverklagadc heslutcl verk

stiills, får anföras av församlingen 

och 1·1ir och en som sägs i 89 § 3 

mom. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 

Äldre bestämmelser tilHimpas på besvär över beslut, i fraga om vilket 

justering av protokollet senast den 31 december 1980 har tillkännagetts p<i 

församlingens eller den kyrkliga samfällighetens anslagstavla. 
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6 F<irslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning 
kommuner, landstingskommuner och församlingar 

I liirigenom föreskrivs att l kap. Jl) ~- 2 kap. l) * och 3 kap. 14 * lagen 

( 1979:4 l l) om iindring i rikets indelning i kommuner. landstingskommuncr 

och församlingar skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rarc1111/e lydelse Fön'slagrn !rdclsc 

I kap. 

19 § 

Beslut. som under tiden mellan Beslut. som under tidL'n ml'llan 

hcslutct l>lll indelningsiindring eller. 

om indelningsdclegerade skall utses. 

valet av delegerade och iindringens 

ikrafttriidande fattas av knmmun

fullmiiktige. kommunstyrelsen eller 

en annan kommunal niimnd. övcr

klag<ts genom bcsviir enligt 7 kap. I * 
kommunallagen (1977:179). Iksviir 

for anföras. förutom a\· medlemmar 

av kommunen. iivcn av andra kom

muner som berörs av indelnings~ind

ringen och av medlemmar av en 

sädan kommun. Bctriiffande hesvii

rcn tillämpas i övrigt beqämmelser

na i 7 kap. kommunallagen på mor

svarande säll. Besviir över beslut. 

varigrnom länsstyrelsen har bifallit 

hesviir eller förbjudit att det överkla

gade beslutet vcrkstiills. får anföras 

iiven av andra kommuner som 

berörs av indelningsiimlringen och 

medlemmar av en sf1dan kommun. 

beslutet om indelningsiindring eller. 

l'l1l indclningsdelcgerade skall utses. 

valet av delegerade och iindringens 

ikrafttriidande fattas av kommun

fullmiiktige. kommunstyrelsen clh:r 

en annan kommunal niimnd. över

klagas genom bcsviir enligt 7 kap. l * 
kommunallagen ( 1977: 179). Besviir 

för anföras. förutom av medlemmar 

av kommunen, även av andra kom

muner som herörs av indclningsiind

ringen och av medlemmar av en 

sådan kommun. Beträffande besvä

ren tillämpas i övrigt bestämmelser

na i 7 kap. kommunallagen. Besvär 

iivcr elt beslut. varigenom kammar

rätten har bifallit besviir eller förbju

dit att det iiverklagade beslutet 

verkstiills, far anföras iiven av andra 

kommuner som berörs av indel

ningsiindringcn och medlemmar av 

en sf1dan kommun. 

2 kap. 

l) * 
Beslut. som under tiden mellan Beslut. som under tiden mellan 

beslutet om inddnings;indring nch beslutet om imh:lningsiindring och 

iimlringens ikrafttriidande fattas av iindringens ikrafttr;idande fattas av 

lancbtinget. förvaltningsutskottet el- landstinget. frirvaltningsutskottel el-

ler en annan landstingskommunal h:r en annan landstingskommunal 

niimnd. överklagas genom hesviir niimnd. överklagas genom hes\'iir 



Prop. 1979/80:105 l..t 

Nul'arande lydelse Fiircslagn1 lydelse 

enligt 7 kap. l * kommunallagen enligt 7 kap. l * kommunallagen 
( 1977: 179). Bcsviir for anfiiras. för- ( 1977: l71J). Besviir för anföras. för-

utom av meulemmar av la11Jstir1gs- utom av medlemmar av lambtings-

kommuncn. iiven av andra lands- kommunen. iiven av andra l;inds-

tingskommuner som h1.:rörs av indel- tingsknmmuner Sllll1 bcri1rs av indel-

ningsiindringen och av m<:Jlemmar ningsiindringen och av medlemm<ir 

av en s[1dan landstingskommun. av en s{1dan landstingskommun. 

Betriiffande besviiren tilliimpas i Betriiffandc hesviiren tifömpa~ i 

övri!,!t bcstiimml'lscrna i 7 kap. kom- iivri!,!t hcstiimmelserna i 7 kap. kom-

munallagen pil 11w1.1Tw't111de sii11. munallagen. Bc.1Tc'ir ii1'1'r t'll hes/111. 

1·arige110111 kw1111wrrii11m har />ifii//i1 

be.1Tiir elll'r .fi:irhjudit au d,·1 iin·rkla

gadc />cs/111<'1 l'aks1iil/s, Jiir anfi'ims 

iil'l'll 111· 1111dra la11dsti11gsko111111111u'r 

som berörs m· i11t!e/11i11gsii11dri11gc11 

od1 111edlt'11111111r m· t'll s1itl1111 la11d.1-

ti11gsko1111111111. 

3 kap. 

1..i ~ 

Beslut. som under tiden mellan Beslut. som under tiden mellan 

beslutet om indclningsiindring eller. 

om indelningsdclegerade skall utses. 

valet av delegerade och ändringens 

ikrafttriidande fattas av kyrkofull

miiktige. kyrkostiimmari. kyrkor~1-

dct eller en annan niimnd. iiverkla

gas genom bcwiir enligt 89 * l:1gen 
( 1 %1 A3h) nm församlingsstyrelse. 

Besviir Eir anföras iivcn av andra 

församlingar som ht:riirs av indel

ningsiindringen och dem som ~ir 

kyrkobokförda i en s{1dan församling 

eller som. utan att vara kyrkobok

förda i församlingen. iir skattskyldi

ga till dt:nna. Betriiffande besviircn 

tilliimpa~ i övrigt 89-91 ** lagen om 
försarnlingsstyrelse på 1110(.1'\'arcmdc 

siill. 

beslutet om inddningsiindring eller. 

om indelningsdelcgerade skall utses. 

valet av delegerade och iindringcn~ 

ikrafttriidande fattas av kvrkofull

m~iktige. kyrkostiimman. kyrkorii

det eller en annan niinrnd. överkla

gas genom bcsviir enligt RlJ ~ lagen 

(1961:436) om församlingsstyrcbe. 

Bcsviir ff1r anföras iiven av andra 

församlingar som b~riirs av indel

ningsiindringcn och dem som iir 

kyrkobokförda i en si1dan för!>amlin,l! 

eller som. utan att vara kyrkobok

förda i församlingen. iir skattskyldi

ga till denna. Rctriiffande bcsviircn 

tilHimpas i övrigt 1-:9-LJ 1 *~ la!,!en om 

forsamlingsstyrelse. Bc.n-iir iil'l'r ell 

bes/111. 1·arige11om kommarrcillen har 

hi.fi11/i1 hr.wijr eller fiirbj11dit alf dr1 

öi·erklagade bes/11/t'I vcrkstiil/s, får 
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Nu1·t1flll1dl' lw/dsc 

15 

Fiires/agen lrde/.l'l' 

anföras iil't'fl m· andra fiir.rnmlingar 

som ben)r.r 111· i11dd11i11gsiindri11gc11 

och dem som iir kyrko/)(Jkfiirda i c11 

siidan fiir.rnmli11g l!!ler .rnm, 11/l/n alt 

vara kyrkobokfiirda i fiirs11111/ingc11, 

är skattskyldiga till dc1111a. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1981. 

Aldre bestiimmelser tilliimpas pi\ besviir över beslut. i fri\µa om vilket 

justering av protokollet senast den 31 december 1980 har tillkännagetts pii 

kommunens, landstinµskommunens eller fiirsamlingens anslagstavla. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indclningsdclcgc
rade 

I brigenom filreskrivs att 23 ~lag.en (I 1J7l/:4 I 2) om kommunala indclnings

delegerade skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·1ir11111fr lyclelw 

Bctriiffande bcsviir över beslut av 

deil'g,cradc. arbetsutskottet eller rn 

kommittc giiller i tillämpliga delar 

7 kap. l * .fi"irsta och a11clra strcke1111. 

2 *första stycket och 4 *kommunal

lagen ( 1977: 179). fksvär for anföras 

av varje kommun som har valt dele

gerade och av den som iir medlem av 

en sftdan kommun. 

Hetriiffande besvär över /1/11ssty

relse11s beslut tilliimpas 7 kap. 5 * 

Förrslage11 lydelse 

lktriiffandc besviir över beslut av 

delegerade. arbetsutskottet eller en 

kommittc giiller i tilliimpliga delar 

7 kap. l *. 2 * första stycket och 4 ~ 
kommunallagen ( 1977: 179). Besvär 

för anföras av varje kommun som 

har valt delegerade och av tkn som 

iir medlem av en s{1dan kommun. 

Hctriiffande besv;'ir över kammar

rättens beslut tillämpas 7 kap. 5 * 
kommunallagen på mot.1T1m11uic kommunallagen. Besvär över e{{ 

sä{{. Besviir iiver beslut. varigenom 

lä11sstyre/sc11 har bifallit besviir eller 

förbjudit att det överklagade be

slutet verkstiills. far anföras även av 

en kommun som har valt delegerade 

och den som iir medlem av en siidan 

kommun. 

Bestämmclst'rna i 7 kap. 6 ~ kom

munallagen om riittelse av verkstiil

lighet tilh\mpas på 111ots1·ara11de säll 

betriiffande beslut av delegerade. 

arbetsutskottet eller en kommitte. 

beslut. varigenom kammarrii{{cn har 

bifallit besviir eller förbjudit att det 

överklagade beslutet vcrksWlls. far 

anföras iiven av en kommun som har 

valt delegerade och den som är 

medlem av en siidan kommun. 

Bestämmelserna i 7 kap. (1 * kom

munallagen om rättelse av verkstäl

lighet tillämpas bdriiffande beslut 

av delegerade. arbetsutskottet eller 

en kommitte. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari l LJS I. 

Äldre bestämmelser tilhimpas p~I besv:ir \iver beslut. i fniga om vilket 

justering a\· protokollet senast den 31 december 1980 har tillkiinnagctts pi1 

anslagstavlan för ni1gon a\· de klimmuner som har valt ek legerade. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring lagen (1972:229) om k_yrkliga incklningsdckgc
rade 

lfarigcnom föreskrivs att 21 ~lagen ( l1J72:22lJ) om kyrklig;1 indelnings

ddcgl'fade skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11r11111i<' lrdl'ise Fiirl'slagl'11 lrdclse 

21 *I 
fle.11ii111111<·l1em11 i 89 och CJ(} ~~ 

/<1gl'll I /l}(il :.J3fJ) 0111 firsa111/i11gssrr

rel.1·1· iigcr 11101.1Tww1d<' 1ilhi1111J/li11g 

1111 1011111 11101 beslut av dekgeradc. 

arhctsutskoltel eller kornmitte. 

dek!-!~·ralk. arhL·huhkottcl L'lkr 1•11 

knmmitt0 giill1·r i 1i//ii111f>lig11 dt'lr1r ,w 
och <)(} ~.~ lagl'll ( ICJ(J/ :.JJ(i) 0111 Ji"ir

.1a111li11g1·.11rrd11'. fk.ll'iir /iir 1111/i"im.1 

m· 1'lll:il' j{in11111/i11g t'll1'r krrkli!!, sa111-

fii/ligl1C'I som h1'riir.1 111· i11dd11i11gs

ii11dri11gcn och 111· den so111 har riirr 11fl 

<111j{ira hcsriir t'i1·1·r hcs/111 111· kyrko

J/1 I /111iik I igl'. kr rk r 1.1·1ii11111wn e//a .fi"ir

.rn111/i 11gsdcleg<'radt' i c11 s1id1111 Ji"ir

s11111/ing r'l/a s11111.fi'illighcr. 

Talan 11101 hi11s.1·11·rd\'l·11.1 hes/111 Rt'lriiJ}i111ii1' /w1·1·iir ii1·cr k1111111wr-

fiirs i den ordning so111 anges i 91 .~ riiff1•11s hcslllf 1i/lii11111as 111 ~ luge11 0111 

/11gc11 (1961 :.J3()) 0111 .fi"irs11111/i11gss1y- Firs11111/i11gss1rrclse. lkn-iir ii1·1•r c11 

rcl.l'l'. hesl111. 1·11rigc110111 k1111111wrrii111·11 har 

hifiilli1 k.1Tiir eller fiirbfudi1 aff del 

Riill till talan tillkommer l'{lrjc 

ji'ir.111mling eller kvrklig .1·amfiil!ighct 

som ben)rs 111• indelningsiindringcn 

och den som har riitt aff 11n,fi)ra hcsviir 

å1·er /icsl111111· kvrkofullmiiktige eller 

kyrkostämman i en sddan församling 

eller krrklig samfällighet. 

1 Senaste lydelse 1979:413. 

2 Riksdagen /l)7lJi80. I sam/. Nr 105 

iircrklagadl' hcsl11tet 1·aks1iills .fi1r 

1111/iira.1 ii1·1·11 cl\' t'll for.rn111/ing eller 

krrklig sa111f{"iflighe1 so111 heriirs c11· 

i11ddni11gsii11dri11ge11 och a1· den s0111 

har riitt 111t anföra he.l'l'iir ii1·cr lwsl11t 

"i· krrkofi1//111iik1igc. k_1·rknstii1111111111 

l'lll'f .fiirs11111/i11gsdelcgerade 1·11 

sädan }iirsw11/i11g eller .1111ntiiflighe1. 
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Denna lag tr:ider i kraft den 1 .ianuari 1981. 

Äldre bL"stiimmclscr till:impas p{1 bcsviir iivcr bölut. i fr:iga om vilket 

justering av prntok(illet senast den 31 december 1980 har tillkiinnagL'lts p{1 

afölagsta\'lan för n;\gon av dt' församlingar uch kyrkliga samfallighL'tcr som 

hcriirs a\· indL'lnings:indringen. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i allmänna ordningsstadgan ( 1956:617) 

1-liirigcnom föreskrivs att 27 * allmiinna ordningsstadgan ( 1lJ'.'ih:h17) skall 

ha llL'dan angivna lydelsl'. 

/V111 ·ar!111de lydelse· Fiin·s/11gc11 lyddl"t' 

2H 1 

Beslut som en polisnwndighet eller en kommunal myndighL'l har meddelat 

r;"1 grund av denna stadga eller lokal 11rdningsstadg;i iivcrklagas lllls 

l;insstyrelsen genom besviir. 

I friiga om klagan över o:n kom mu- I friiga om he.1Tiir iiVL'f o:n kommu-

nal myndighets beslut i fall som avses nal myndighets beslut i fall som avses 

i 2 och 23 ** och iiw'r liinsstyrclscn.1 i 2 och 23 ** giil/cr dock i·atl s11111 

hes/lit med anledning a1· s1ida11 kla- .fiireskri1·s i 7 ka11. knmmunallagen 

gan finns hestiimmelscr i kommunal- (I 977: I 79). 

lagen (1977:179). 

Länsstyrelsens beslut om föreliiggande av vite eller om ersiittningsskyldig

het enligt 17 eller 17 h * överklagas hos kammarriitten genom besviir. 

Annat beslut av liinsstyrelsen pi1 grund av denn;1 stadga eller lokal 

ordningsstadga iiverklagas hos regeringen genom besviir. DL'lsamma giilkr 

'ocialstyrelsens hL'slut enligt 21 ( 

Beslut som pil grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga meddelas 

av polismyndigheten. länsstyrelsen eller kammarriitten skall utan hinder av 

besvär lända till efterrättelse. om ej annorlunda fiirordnas. Detta giilkr dock 

inte beslut om ersättningsskyldighet enligt .17 eller 17 b *. 
Denna lag triider i kraft den I januari 191-:1. 

1 Senaste lydelse 1979:970. 
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KOMMLJNDEPARTEMlr\H.T 
t:tdrag 
PROTOKOLL 

211 

vid n::geringssammantriide 
197!)-09-13 

Nänarandc: statsministern Ullsten, ordförande, och statsr<'iden S\·en Roma
nus, Mundcbo, Wikström, Friggcbo, Wirten, Huss. Rodhe, Wahlberg, 
Hansslrn, Lnlund, Lindahl, Winther. De Gcer. Blix, Cars, Ciabricl Rom~111us, 
Tham. Bondestam. 

Fiirrdragandc: statsrådet I lansson 

Lagrådsremiss om llJ instansordning i kommunalhes,·ärsmål 

1 Inledning 

De nuvarande reglerna om kommunalbesviir går i huvudsak tillbaka till 
1862 års kommunalförordningar. Först i samband med arbetet på den nya 
kommunallagen ( 1977: 179), som trädde i kraft den I juli 1977, framl(irdes 
tanken på en genomgripande översyn av kommunalbesviirsprocessen. I 
propositionen om kommunal demokrati, ny kommunallag m. m. pekade 
föredraganden på vissa brister i besviirsordningen och besviirsförfarandet 
samt i de dåvarande kommunallagarnas regler om kommunalbesviir. Han 
framhöll att kommunalbesvärsprocessen borde ses över på ett mera genom
gripande siitt än som var möjligt inom ramen för kommunallagsreformen 
(prop. 1975176: 187 s. 317. 551 l. l anken på en sådan iiversyn vann riksdagens 
gillande ( KU 1976/77:25, rskr l l/76177: 148). r>.fot denna bakgrund tillkallades 
i november 1977 en kommitte (Kn 1977:05) med uppdrag att göra en översyn 
av kommunalbesviirsprocessen rn. m. En av kommittens huvuduppgifter var 

enligt direktiven att behandla instansordningen och rätten att fullfiilja talan 

till högsta instans. I denna del. som betecknades som angelägen. erinracks om 
möjligheten att redovisa resultatet i ett dclbetiinkande. 

Kommitten 1, som har antagit namnet kommunalbesvärskommitten. har i 

december 1978 avlämnat delbetiinkandet (SOU 1978:84) Instansordningen i 

kommunalbesvärsmål. Till protokollet i detta ärende bör fogas en samman
fattning av bctfokandet som bilaga I samt kornmittens lagförslag som 
bilaga 2. Betriiffande nuvarande förhållanden samt kommittens närmare 

överväganden hänvisas till betänkandet. 
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksdagens 

1Re,;eringsrådet Hengt Hamdahl. ordförande, statssekreteraren Fredrik Stcrzel rx:h 
rcgcringsriinssckrcteraren Peder Törnvall. 
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ombudsmän (JO). regeringsriitten. justitiekanslern OK). samtliga kammar
riittcr, domstolsvcrket. statskontoret. riksrevisionsvcrket (RRV). samtliga 
liinsstyrelscr. decentraliseringsutrcdningen (Kn 1975:01 ). statskontrollkom
mincn (Kn 1976:06). liinsdomstolskommillcn (Kn 1977:01). utredningen (Kn 
1977:04) för översyn av lagen om församlingsstyrelse. Botkyrka. Stockholms. 

Södertälje. Uppsala. Eskilstuna. Katrineholms. Linköpings. Norrköpings. 
Åtvidabergs. Jönköpings. Värnamo, Växjö. Borgholms, Gotlands. Ronneby. 
Kristianstads, Helsingborgs. Lunds, Malmö, Svalövs, Halmstads. Laholms. 

Göteborgs. Borås, Vara. Arvika, Hagfors, Kumla, Örebro, Surahammars. 
Västerås. Bollnäs, Gävle, Sundsvalls. Timrå. Strömsunds, Östersunds, 
Skellefteå. Umeå rn:h Luleå kommuner. landstingskommunerna i Stock
holms, Uppsala, Södcrmanlands, Östergötlands. Jönköpings, Kronobergs. 
Kalmar. Kristianstads. Malmöhus. Hallands, Göteborgs och Bohus. Skara
borgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs, Giivleborgs, Viister
norrlands och Norrbottens län. Stockholms kyrkliga samfällighet. Göteborgs 
kyrkliga samfällighet, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, Centralorganisationen 
SACO/SR, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges advokat
samfund. Förvaltningsliinsrådens förening, Sveriges domareförbund samt 
Sveriges kommunaljuridiska förening. 

Remissinstanserna har bifogat ytlranden, liinsstyrelsen i Östergötlands län 
från Östergötlands länsavdelning av Svenska kommunförbundet, länsstyrel
sen i Jönköpings län från Jönköpings Hinsavdelning av Svenska kommun
förbundet, länsstyrelsen i Kronobergs Hin från Ljungby kommun. länsstyrel
sen i Kalmar län från Hult freds. Kalmar. Oskarshamns och Torsås kommun
er och Kalmar länsavdelning av Svenska kommunförbundet. länsstyrelsen i 
Gotlands län från domkapitlet i Visby, länsstyrelsen i Västernorrlands län 
från I lärnösands. Kramfors och Örnsköldsviks kommuner samt länsstyrel
sen i Västerbottens Hin frän Nordmalings, Robertsfors. Sorsele. Storumans, 
Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner. 

Ytlrande har dessutom inkommit från Medborgarrättsrörelsen. 
En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detla 

ärende som bilaK11 3. 
Jag har i detla ärende samrått med chefen för justitiedepartementet. 

2 Allmän motivering 

2.1 Bakgrund 

Kommunala beslut kan i regel överklagas genom besvär hos en statlig 
förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol. Det finns två huvudtyper 

av besvär. fOrvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Förvaltningsbesvär 
omfattar, förutom besviir över statliga myndigheters beslut, besviir över 
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flertalet av de beslut som fattas av de specialreglerade kommunala niimn
dcrna. Kommunalbesvär omfattar besviir över dels de kommunala beslutan
de församlingarnas beslut. dels de kommunala nforndernas beslut i de fall då 
det i111e finns särskilda besviirsoes1iin1 melscr i andra lagar och författningar 
iin kommunallagen. Kommunalbesviir är det medel som kommunmedlem
marna kan anviinda niirde vill angripa beslut inom den s. k. frivilliga sektorn, 
dvs. den del av den kommunala verksamheten som regleras enbart i 

kommunallagen. 
Kommunalbesvären skiljer sig från förvaltningsbesvären i flera viktiga 

avseenden. Varje kommunmedlem har riitt att anföra kommunalbesvär, 
oavsell om han eller hon berörs av beslutet eller ej. Beslutet kan angripas 
endast på de särskilda bcsvärsgrundcr som anges i kommunallagen. Besvärs
pri.ivningen kan något förenklat sägas inncbiira att det iir beslutets laglighet 
och inte dess liimplighet som prövas. Vid bifall till besviiren får besvärsmyn
cligheten endast upphäva beslutet men inte siilla annat beslut i det upphiivdas 

stiille. 
Skillnaderna mellan kommunalbesviir och förvaltningsbesvär förklaras av 

att de båda besviirstyperna h.:,r olika syften. Förvaltningsbesvären är ett 
medel för elen enskilde som drabbas av ett beslut all skydda sina i111ressen 
genom all påkalla att beslutet omprövas av ett högre organ. Kommunalbe

svären tjänar framför allt som medel för kommunmedlemmarna i allmänhet 
att utlösa en statlig kontroll av kommunala besluts laglighet. Genom 
kommunalbesvärsrcglerna hålls denna statskontroll inom bestämda gränser, 
vilket är beting<tt av hänsyn till den kommunala självstyrelsen. 

De grundläggande bestämmelserna om kommunalbesviir finns i 7 kap. 
kommunallagen (KLl. Där anges besvärsgrunderna. Dessa innebär att 
besviiren kan bifallas endast om klaganden har anfört omstiindigheter som 
visar att beslutet I) inte har tillkommit i laga ordning, 2) står i strid mot lag 
eller annan författning, 3) på annat sätt överskrider det kommunala organets 
befogenhet, 4) kränker klagandens enskilda riitt eller 5) annars vilar på 

orättvis grund. Frågan om det kommunala beslutet är skäligt eller ändamåls
enligt kan i princip inte bli föremål för kontroll. En särställning intar de mål 
där besviiren grundas på att det kommunala organet har överskridit sin 

allmänna kompetens enligt I kap. 4 ~ KL. I dessa mål kan prövningen få ett 

inslag av lämplighetsprövning. Besvärsmyncligheten kan ibland inte undgå 

att som ett led i den individuella besvärsprövningen bedöma vilken 
omfattning den kommunala kompetensen på det aktuella området allmänt 

sett bör ha. I andra fall prövas om den kommunala åtgärden varit behövlig 
och ändamålsenlig för att uppnå ett visst resultat. Bestämmelsen om 

kommunernas och landsting~komrnunernas kompetens är liksom dess 
motsvarighet i äldre lag mycket allmiinl hållen. Den kommunala kompeten
sen har i stor utsträäning fätt ~:itt konkreta innehåll genom regeringsr~ittens 

praxis. 
Bestämmelser om besvär över kyrkokommunala beslut finns i 89-92 S~ 
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lagen ( 1961 :436) om församlingsstyrelsc (omtryckt 1976:500). Dessa bestäm

melser stämmer i huvudsak överens med KL:s besviirsreglcr. Som kommu
nalbesv~ir räknas också besvär som anförs med stöd av 20 ~ lagen ( 1957:281) 
omkommunalforbundlomtryckt 1977:181). I kap.19*.2kap.9*och3kap. 
14~lagen11979:411) om ändring i rikets imklning i kommuner. landstings
kommuner och församlingar, 23 ~lagen ( 1979:412) om kommunala indel

ningsdelegcrade och 21 * lagen ( 1972:229) om kyrkliga indelningsdelegera

de. 
Länsstyrelsen är i regel första instans i kommunalbesvärsmålen. Länssty

relsens beslut kan överklagas hos rcgeringsrätten. Landstings och landstings
kommunala nämnders beslut överklagas direkt hos regeringsrätten. I motsats 
till vad som i allmänhet gäller i fråga om förvaltningsbesvär är rätten att 

fullfölja talan till regeringsrätten i kommunalbesvärsmålen inte begränsad 
genom krav på prövningstillstånd. 

En iindrad instansordning för kommunalbcsviirsmålen diskuterades i 
samband med 1971 års förvaltningsriittsreform. Genom den reformen fick 

regeringsriitten ställning som en i huvudsak prejudikatbildande instans. 
Kammarrätten sköts in som en mellaninstans i flenalet mål. Förvaltnings
domstolskommitten föreslog i sitt betänkande (SOU 1966:70) Förvaltnings

rättskipning all kommunalbesvärsmålen skulle överföras från Jiinsstyrelser
na till kammarrätterna och all regeringsrätten skulle pröva målen endast efter 
prövningstillstånd. Förslaget kritiserades hårt vid remissbehandlingen. Det 
framhölls därvid bl. a. att prövningen av kommunalbesvärsmålen, även om 
den formellt är begränsad till en laglighetsprövning, ofta i verkligheten 
innebär en kvalificerad lämplighetsprövning och att länsstyrelserna har 
särskilt bra förutsättningar för all göra sådana bedömningar på grund av sin 
goda kännedom om fdrhållandena i länets komml.!ner. Föredragande 
departementschefen förklarade att han för sin del var ense med kritikerna om 
att det inte var Jiimpligt att ta bort länsstyrelserna ur instanskedjan (prop. 
1971 :30 s. 81 ). 

Kommunalbesvärskommitten uttalar att det är en angelägen åtgärd att 
reformera instansordningen i kommunalbesvärsmål. Enligt kommittens 
bedömning kan en sådan reform mycket väl genomföras innan en fullständig 
översyn av kommunalbesvärsinstitutet slutförts. Med hänsyn till mål utveck
lingen och arbetsläget hos regeringsrätten och kammarrätterna är tidpunkten 
enligt kommitten nu också lämplig för en reform. 

Kommitten pekar på att tillströmningen av kommunalbesvärsmål till 
regeringsrätten har ökat kraftigt under senare år. Enligt kommittens 
uppfattning har målen kommit att ta i anspråk en oproportionerligt stor del av 

regeringsrättens sessionstid. När det gäller kammarrätterna visar balanserna 
under den senaste tiden en sjunkande tendens, vilket enligt kommitten ger 
möjlighet till att utvidga kammarrätternas målområde. 

Vid remissbehandlingen av kommittens förslag har nertalet remissinstan
ser ställt sig positiva till en ändring av instansordningen i kommunalbesvärs-
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målen. Olika synpunkter har do.:k framförts på frågan hur instanskedjan bör 
utformas. Meningsskiljaktigheterna avser huvudsakligen behovet av att 
behålla en besvärsinstans på regional nivå. 

Även jag anser att tiden nu är mogen för att överviiga en iindrad 
instansordning. Detta iir enligt min mening siirskilt angeläget mot bakgrund 
av den utveckling som handliiggningen av kommunalbesvärsmålen i rege

ringsrätten har tagit. Det iir inte rimligt att den förhållandevis begränsade 
målgrupp som kommunalbcsv;irsmålen trots allt utgör skall belasta rege
ringsrätten på ett sådant siitt att domstolens prejudikatbildande uppgift 
försvåras. En förändring av regeringsrättens roll som högsta instans i 
kommunalbesvärsmålen måste givetvis påverka vilka besvärsinstanscr som 
bör finnas under regeringsriitten. 

Självfallet gör sig olika intressen giillande niir man överviiger en reform av 
instansordningen i kommunalbesvärsmålen. En sådan reform bör syfta till att 

förbättra arbetsläget i regeringsrätten niir det giiller kommunalbesviirsmålen 
och att så långt möjligt förkorta handläggningstiderna. Intresset av en 
fungerande statlig laglighetskontroll skall tillgodoses utan att de kommunala 

sjiilvstyrelseintressena träds för niira. Rättssäkerhetskravet får inte eftcrsiit
tas. Instansordningen måste utformas så att den skapar bästa möjliga 

förutsättningar för den speciella typ av laglighetskontroll som kommunalbe
svärsprövningen innebiir. Detta innebiir att det inte låter sig göra att utan 
vidare överföra den ordning som gäller för förvaltningsbesviiren till kommu
nalbesviirsprocesscn. 

2.2 lnstansordningl'n 

2.2. I Be.wärsprömingn1 i regeringsrälfen 

En utgångspunkt för kommitten vid överviigandena om en lämplig 
instansordning för kommunalbesviirsmålen har varit det besviirliga arbetslii
get i regeringsrätten i dessa mål. Tillströmningen av kommunalbesvärsmål i 
regeringsriitten har niimligen ökat mycket kraftigt under senare år. Vid 
förvaltningsrättsreformen år 1971 räknade man med att det skulle komma in 

ca 200 kommunalbesvärsmål till regeringsriitten per år. Under år 1978 kom 
det in inte mindre än 678 mål. Målen handläggs på fullsutten avdelning utan 

krav på prövningstillstånd. Det är den största gruppen av mål som prövas 

utan att regeringsriitten dessförinnan har meddelat prövningstillstånd. Totalt 

utgör kommunalbesviirsmålen nu också den största målgruppen hos regc

ringsriitten efter skattemålen. 
Enligt kommittens uppfattning tar målen i anspråk en oproportionerligt 

stor andel av regeringsrättens sessionstid. Med hänsyn till intresset av att 
regeringsrcitten ges god möjlighet att upprätthålla sin ställning som prejudi

katinstans är det enligt kommitten angeliiget att begränsa regeringsriittens 
befattning med kommunalbesv~ rsmål. Kommitten anser att den lösning som 
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ligger närmast till hands iir att infrira fullflil_idsbegriinsning genom krav pä 

prövningstillstånd. Med en sådan ordning liirutsiitter kommitten att hesviirs

instansen närmast under regeringsriitten fåren kvalificerad sammansiittning. 

Flertalet mål kan förviintas stanna i en sådan instans. Enligt kommitten bör 

detta tillsammans med ett krav på prövningstillstånd medfora en avseviird 

lättnad för regeringsrätten. 

Liksom kommitten och det alldeles iivcrvii!wnde antalet remissinstanser 

ser jag cl! sturkt intresse i att vidta iitgiirdcr for att begriinsa rcgcringsriillcns 

hefattning med knmmunalbesviirsmälen. Cirundtankcn bakom 1971 [1rs 

förvaltningsriittsrefi1rm var att läta regeringsriitten s\·ara f(ir prejudikatbild

ningen genom viigledandc avgiiranden i oklara eller t\·eksamma riittsfr[tgor. 

medan kammarriitternas huvuduppgil"l skulle vara att ästadkomma mate

riellt riktiga uvgiiranden i de enskilda folien. Det är enligt min mening viisent

ligt att regeringsrättens pn:judikatbildancle uppgift inte försvåras. Kommit

tens utredning samt vad som framkommit vid rcrnissbehandlin11en tyder 

dock pä att kommunalbesviirsm[tlcn har kommit att dominera rq!cringsriit

tens arhete ri\ ett siitt som inte kunde förutses vid frirvaltningsriittsreformen. 

Regcringsriilten upplyser sälunda i sitt remissyttrande att kommunalbesviirs

målen, som endast utgiir drygt 10 procent av samtliga till regeringsriitten 

fullföljda mäl. tar i anspräk en tredjedel av hela elen sessionstid S\lm 

regeringsriitten anviinclcr för prövning av m[tl p[t fullsutten avdelning. Detta 

leder enligt regeringsriitten till förfång för domstolens prejudikatbilclancle 
uppgift. 

I likhet med kommitten och flertalet remissinstanser anser jag att det enda 
rimliga siittet att förbiittra situationen for regeringsriitten iir att införa krav pä 

prövningstillstånd i kommunalbesviirsmålen. Att vidta andra iitg~irder. som 

resursförstiirkningareller andra organisatoriska föriindringar, kan knappast rn 
annat iin kortsiktiga effekter. [n liisning som innehiir fullfriljdshegriinsning 
för kommunalbcsviirsrnålen ligger också i linje med elen hiiranclc tanken 

bakom 1971 års flirvaltningsriittsreform. Fn ovillkorlig f<.irutsiillning f(ir en 

sådan ordning är dock. som framhällits av kommitten och llera remissin
stanser. att det skapas garantier för att instansen niirmast under rcgerings

riitten blir vUI kvalificerad. Jag återkommer till denna fråga i niista a\
snitt. 

Kornmitten diskuterar enligt vilka grunder priirningstillståncl skall med

delas. Kommitten utgår diirvid från de regler i förvaltningsprocesslagen 

( 1971 :291) ff PU som gäller for förvaltningsbesviirsmäl. Enligt 36 ~ första 

stycket FPL får prövningstillstånd meddelas 

I. om det iir av vikt for ledning av riittstilliimpningen att frägan prövas av 

regeringsriitten eller 

2. om det föreligger synnerliga skiil for s[1dan prövning, st1snm att grund for 

resning flircliggcrcllcratt m[!lcts u1gt111g i kammarriilten uppenbarligen beror 

på grovt förhiseencle eller grovt misstag. 

FPL:s regler om prövningstillst[tnd iir utformade eher fiirebild av riitte-
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g[1ngshalkens regler. I samband !lled tillknlllsten a\ FPL:s regler diskuterades 

miijligheten a\· att medge nt1gon l(irlll av s. k. iindringsdispens. dvs. att 

grunden for dispens iir att det linns anledning all iinclra underinstansens 

heslut.1'.n s[1dan dispensregel fanns t. o. rn. den I juli Jl.)7] i riittegfogshalkcn. 

T;1nken avvisades emellertid ;11· d1?parte111cntschelcn. hl. a. med hiinvisning 

till att man med L'n s{1dan ordning inte skulle kunna forverkliga de hiirancle 

principerna for instanssystelllet. I ett system llled iindringsdispens fiirmoda

des vidare mr11tillströmningen till regeringsriillen hli betydligt mer omfattan

de jiimfiirt med en ordning diir priivningen i huvudsak endast giiller 

prejudikatfrägor (prop. 1971 JO s. 71J1. \'id riksdagshehancllingen uttalade 

konstitutillnsutskollet <Kl.I 1971 :!.fl s. I Slatt priivning.stillst{md skall kunna 

meddelas av prejudikatskiil utan alltför snii\· hegriinsning. 

Kommitten anser att FPL:s regler om priirningstillst{111cl iir viil förenli11a 

med kommunalhesviirspriivningcn. Den enda tiinkhara av,·ikclscn fri\n dessa 

regler iir enligt kommit ll'ns mening att tillåta n[ignn !"orm av ii ndringsdispens. 

Kommitten anser emellertid alt det iir en t<irdel om de allmiinna normer for 

fullföljdsbegriinsning mellan h\ig.sta instans O\:h instansen niirmast under. 

som nu vunnit en vid tilliimpning inom den svenska riittskipningen. kan 
göras tilliimpliga ocks{1 i kommunalbesviirsprocessen. l:.nligt kommitten iir 
det angeWg.ct att regering.sriittcn liiter mål som rör den kommunala kompe

tensen gå till prövning i flirhällandevis stor utstriickning. eftersom rättspraxis 
hiir spelar en avgörande roll fiir riittshildningen. Enligt kornmitten torde 

Fl'l.:s regel om prejudikatdispens inte liigga några hinder i viigen för detta. 

Det finns cliirfiir enligt kommittens mening inte anledning att införa andra 

dispensgrunder för kommunalhe>viirsmål iin for fiirvaltningsbesviirsmftl. 

Kommittens förslag i denna del f{trstiid av flertalet rcmissinstanser. I lit hör 

regcringsriilten, som inte ser några svårigheter i att de allmiinna grunderna för 

prövningstillståml blir tilliimplig<1 pf1 kommunalbesviirsmålen. Fyra rege

ringsråd framhåller dock i en ~.kiljaktig mening bl. a. att reglerna om 

priivning:stillstånd bör vidgas till att medge iiven iindringsdispens. Flera 

remissinstanser betonar det angelägna i att mål som rör den kommunala 

kompetensen sliipps fram till prövning i förhållandevis stor utstriickning. 

Svenska kommunforbundet förutsiitter att flertalet reella kompetensmäl 

regelmiissigt kommer alt sakprövas av rcgeringsrätten om detta begärs av 

kl;igoberiittigad part. Från några håll forordas att kommunerna bör vara 

bclriade från kravet på priirningsl illstand. Orehro kommun ifrågasätter om 

man inte som en ytterligare dispensg.rund borde ange att målet har allmiin 

vikt. 

För egen del finner jag, liksom k,1mmitten och flertalet remissinstanser. att 

det finns starka skiil för all låta kommunalbesviirsmålen omfattas av FPL:s 

regler om prövningstillstånd. Utformningen av dessa regler samt vad som 

uualats i förarbetena bör enligt min mening ge tillräckliga garantier för all 

regeringsriitten skall kunna bevilja prövningstillstånd i kommunalbesvärs

målen i den utsträckning. som behövs till ledning för riittstillämpningen. 
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Särskilt angeliigel är detta i fraga om mål som giiller den kommunala 

kompetensen. Dessa mål intar. som påpekats av kommitten och !lera 
remissinstanser. på siitl och vis en siirstiillning. Eftersom kompctensbcstiim
melsen i I kap. 4 * KL iir allmänt utformad. har det till stor del lagts på 
rättstilliimpningen att påverka innehållet i den kommunala kompetensen. 

Det är därför naturligt att ett stort antal kompetensmål prövas i sak av 
regeringsriitten. Det iir framförallt ett starkt kommunalt intresse att få upp 
sådana mål till prövning i regeringsriitten. Några remissinstanscr har på grund 

härav förordat att kommunerna bör vara befriade från kravet på prövnings

tillstånd. Jag iir dock för egen del inte beredd att instiin1ma i detta. Förutom 
att rent principiella invändningar kan resas mot att skapa speciella fullföljds
regler för vissa fall. ser jag inte heller något direkt behov av att befria 
kommunerna från kravet på prövningstillstånd. Under förutsiittning att det 
linns en kvalificerad underinstans bör det finnas garantier för au målen i 

första instans ges en grundlig prövning som leder till en sakligt riktig 

utgång. 
Kommunalbesvärsmålen och då speciellt målen om den kommunala 

kompetensen är inte sällan av sådan karaktär att det kan vara naturligt att 

anse att de har prejudikatintresse. I praktiken torde detta ofta vara fallet när 
en lägre instans har upphävt kommunens beslut på den grunden alt beslutet 

inte iir kompetensenligt och kommunen önskar fullfölja målet till regerings
rätten. Det torde då finnas goda möjligheter att med dispensregler av det slag 
som finns i 36 * FPL fä upp målet till prövning. Det finns därför enligt min 
mening inte skäl att införa andra dispensregler för kommunalbesvärsmålen 
än de som gäller i övrigt för fullföljd fran förvaltningsdomstol till regerings
rätten. 

Sammanfattningsvis vill jag alltså förorda all rätlen att fullfölja talan till 
regeringsrätten i kommunalbcsviirsmM begränsas genom krav på prövnings
tillstånd och att diirvid dispensgrunderna i 36 ~ FPL skall tillämpas. 

Regcringsrättcn tar i sitt remissyttrande upp en fråga som rör handlägg
ningen av vissa avvisnings- och avskrivningsfrågor. Regeringsriitten föreslår 
att besvär som har anförts för sent eller återkallats skall fä avvisas resp. 
avskrivas av tre regeringsråd. Jag vill inte förorda att en sådan ordning införs 
utan ytterligare överväganden. Eftersom dessa frågor om avvisning och 
avskrivning normalt avverkas mycket snabbt, är det tveksamt om tidsbespa
ringen skulle bli särskilt stor. Frågan om möjlighet att hänskjuta mål av detta 
slag till fullsutten avdelning kan också kriiva noggrannare överväganden än 
vad som är möjligt i detta sammanhang. 

2.2.2 Besvärspröw1ingen i instansen under regeringsri.ilfen 

I ett system där det krävs prövningstillstånd för att regcringsriilten skall ta 
upp kommunalbesvärsmålen till prövning kommer instansen under rege
ringsrätten att i praktiken bli slutinstans i flertalet mål. lluvuduppgiftcn får 
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denna instans blir, liksom i fiin·aJtningsbesviirsmMen. att {1stadkumma 

materiellt riktiga avgöranden i de •enskilda folien. Mot denna bakgrund anser 

kommitten att instansen biir vara ett viil kvalilicerat organ med en 

sammansiittning som sii långt möjligt garanterar riktiga avgöranden. Enligt 

kornmitten ligger det niirmast till hands att anlita de allmiinna li:.irvaltnings

domstolar som redan linns för övriga förvaltningsmål. 

Kornmitten tar upp frågan om det, med hiinsyn till kommunalhesviirsin

stitutets karaktiir, iir liimpligt att låta målen prövas uteslutande av förvalt

ningsdomstolar eller om det finns behov av att låta en annan myndighet iin 

domstol delta i prövningcn. Frågan giiller i första hand mål om den 

kommunala kompetensen. i vilka det ofta kriivs en sakkunnig bcdömning av 

andra förhållanden iir de rent riittsliga. Att sådana bedömningar kan komma 

in i bilden hindrar enligt kommittt!n inte att målen hanclliiggs uteslutande av 

domstol. Kommitten pekar bl. a. på möjligheten av att inhiirnta .sakkunnig

utlåtanden ellt:r att låta en ledamot med siirskild sakkunskap ingä i 

domstolen. 

Niir det gäller att avgöra vilken domstol som bör utgöra besviirsinstans 

närmast under regeringsriitten står valet enligt kommitten mellan kammar

riitterna och liinsriittcrna. Vad först giiller kammarriitterna framhåller 

kommitten att förutsiittningarna för att låta dessa pröva kommunalbesviirs

målen har iindrats sedan förvaltningsdomstolskommitten på .sin tid Jade fram 

ett sådant förslag. Skillnaderna består bl. a. diiri. att reglerna om förutsätt

ningarna för prövningstillstånd iir striingare iin de som föreslogs av förvalt

ningsdomstolskommitten samt att kammarrätterna har hunnit viixa in i sin 

nya roll som allmiin förvaltningsdomstol. Kammarriitternas mfilbalanser har 

dessutom visat en sjunkande tendens. Att i dagens liige utöka kammarriit

ternas målområde med kommunalbcsvärsmålen möter diirför enligt kom

mitten inte samma betiinkligheter som i samband med förvaltningsriittsre

formen. Om länsriitterna skall anli'irtros att pröva kommunalbcsviirsmålen i 

instansen under regeringsrätten. måste enligt kommitten siirskilda domrör

hetsregler införas. Eftersom det i princip iir fråga om en renodlad rättspriiv

ning i dessa mål, linns det niimligL:n inte mycket utrymme för bedömningar 

av det slag där lekmannainllytanckt kommer till sin rätt. Niimndcmiinncn 

fyller sin funktion i mål som rör enskilds riitt. I sådana mål blir det ofta fråga 

om skiilighetsbedömningar och bevisviirderingar diir niimndemiinnens all

miinna livserfarenhet iir viirddull. I kommunalbesviirsmålen, siirskilt kom

petensmålen. finns det snarare ett behov av siirskild sakkunskap på speciella 

områden, vilket enligt kommittens bedömning inte kan tillgodoses genom 

niimndemannamedverkan. Kommittens slutsats blir att kammarriitterna är 

att förl.!dra framför liinsriitter med specialsammansiittning som b..;:sviirsin

stanser niirmast under regeringsriitten. 
l\iistan alla remissinstanser tillstyrkcr kommittens förslag i denna del. 

I-lera framhåller att karnmarriitt iir den sjiilvklara instansen under regerings

riitten med tanke p[1 att den i pr<1ktike11 kommer <tll bli slut in.stans i de flesta 
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mål. Lndast sjutton rcrnissinsian-,er, n;i111ligcn !Cm liinsstyrebcr, cl\ a 

kommuncr m:h dcL·entrali.'ieringsutrcdningcn. a\styrkL·r uttnckligl'll liir,1;1-

gct. De fornrdar i stiillct ;1tt den nu\ ;1ra11dc 1ml11i11gL'll hchalls. dv.--. att 111;'1lcn 

giir dirl.!kt l'dn en 1;i11sinstans till rq!cringsr;ittcn. I kras kritiska inst:illning 

grumlar sig hun1dsakligcn p;l uppL1tt11ingcn att ko111n1ittcn har ii\ crhctonat 

den juridiska od1 formella karakt;ircn a\· "llllllllUnalbcsviirspriivningL·n 1<1 

bekostnad av det v;inlc sllrn liggcr i att hd1iilla cn liinsin.--t;111s 'lllll ;ir liirtrngcn 

med de ko111111 u nala liirhidla ndcna. 

hir egen del vill jag ;111liir;1 l'iiljandc. 

Jag har j liif'l'g{IL'lllie <!\'Snitt J'ra111h;illit all jag SCr det 'illlll L'll ll\'illkorlig 

foruts:ittning liir att krav pi'1 prii\'11in)!.stillst{111d inliirs liir k11111111un;dhcsv;irs

mälen att en viil k\·alilil·erad instans handlii)!ger dessa m;'il 11;ir111a.st under 

regeringsriitten. Denna instans komrncr ju niin1ligcn att i llcrtalct k11111111u

nalbesviirsmiil fä iivcrta rcgeringsriittcns nu\'arande uppgift ;1tt svara l'ör att 

avgör:1mlcna blir sakligt riktiga. Ko111111ittcn l'ramh;!Jler att d1Hnstnl;1rna stt1r 

fria frän dc politiska instanserna od1 att de har till enda uppgift ;1tt skipa r:itt 

frCt n en objektiv utgångspunkt. 11 cla S\ st c mct med domstols priiv ni nt! ii r, som 

kommitten an for, uppbyggt !lir att skapa hii.sta miijliga mrutsiittningar for en 

riktig tilliimpning a\' giillande r;iu. l\lcd hiinsyn h:inill iir det enligt min 

mening frän principell synpunkt klart lii111pligast att besdrspriirningcn 

niirmast under regeringsriittcn anl'iirtros <'it l'iirvaltningsdomstolar. I Eirtill 

kommer all exempelvis kammarr:ittcrna rnr anses ha hiittrc förutsiittningar 

iin de l'örvaltningsmyndigheter som ligger niirmast till hands sl1m alternativ, 

niimligen liinsstyrelserna, att prestera en hes\'iirsprö\·ning ;1\· det slag som 

mäste fordras. om ett kra\' p{1 priirningstillst[ind införs. Jag ansluter mig till 

kommittens uppfattning att kammarriittcrna iir att mredra framfiir Wn.sr:it

terna som hesviirsinstans niirmast under rcgeringsriitlen i kommunalhesviirs

målcn. Kammarriiltcrna har sedan omorganisationen [ir l 'J7 l hunnit viixa in i 

sin nya roll som allmiinna förvaltningsdomstolar n:irmast under regerings
riittcn. (lcnom handliiggning a\· \·issa rn;ll om t<irvaltningshesv:ir Ö\'er 

kommunala niimnders hcslut har de ncksti fött en iikad inblick i kommunala 
förhållanden. Sävitt kan bcdiimas iir arhctsliiget i kammarriittcrna nu ocks{1 
s~1dant att de mycket dl kan tillforas kommunalhesviirsmälcn. Vid remiss
behandlingen av kommittens förslag har nckst1 samtliga kammarriitter 

förklarat sig beredda att ta emot denna nya mi1lgrupp. lfartill kommer de 

fördelar som ligger i att kammarriitternas m~\lomriidc sii lf111gt som möjligt 

stiimmer överens med regeringsriittens. Jag fön1rdar diirfiir att kommittens 

förslag att bcsviirsprö\'ningen skall anfiirtrns iit kammarriittcrna genom

fors. 

Jag vill i detta sammanhang t;1 upp n<'1gra siirskilda frt1gor. Enligt 12 * 
kammarriittsinstruktionen (] 979:571) tilldelas m:il a\· viss hcskalfrnhet 

(specialm[1J) i IC.irsta hand en eller !lera hest:imda rotlar. "•1mmarr:itten 

hestiimmcr vilka mål som iir spccialmi\1. I\ led hiinsyn till kommunalhesviirs

målcns siirskilda beskaffenhet kan det ätminstone under en i\\ergiingstid 
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\·ara liimpligt att m{1len i första hand tilldelas vissa bestiimda rullar. Som 

framg~tr •I\ vad ja):! nyss har sagt kan kammarriitterna sjiilva hestiimma i dessa 

J'rt1gm. N{1gra siirskilda bi:stiimmelser i lag clkr annan J'örfattning om att 

kllll1munalb1:sviirsmålcn skall vara spi:cialm{1l behövs enligt min mening 

inte. Om ett m:11 av n{1)1.0n siirskild anledning bör avgiiras skyndsamt. skall 

det i:nli!!t n ~ kammarriittsinstruktionen handliiggas med ((irtur. Jag ansi:r 

att det inte kan komma i fr{1ga alt i lag eller annan forfattning llireskriva att 
kommunalbesviirsm[tl generellt skall vara förtursm[1l. Jag äterkommer i 

specialmotiveringen till 7 kap. 4 ~ Kl. till frågan om siirskilda regler om 

skyndsam handliiggning a\· vissa kommunalbesviirsmål. I övrigt bör det. 

liksom niir di:t giiller andra m[llgi-upper, kunna i'iverliimnas åt kammarriitter

na att •l\·göra niir ett knmmunalhesv:irsmäl skall handliiggas med l<irtur. 

2.2.3 Behovet av en /änsinsrans under kammarrä11e11 

Om kammarriitten införs som bi:sviirsinstans niirmast under regeringsriit

tcn i kommunalbcsvärsmål, uppkommer frågan om en liinsinstans hör 

behållas som en forsta bcsvärsinstans under kammarriitten. Valet står således 

mellan ett system med två instanser- kammarrätt och regeringsriitt -och ett 

system med tre instanser- liinsinstans, kammarriitt och regeringsriitt. Frågan 

0111 liinsstyrelsen, som f. Il. har uppgiften att pröva kommunalbesviir, eller 

liinsriitten bör vara liinsinstans i c:n reformerad instansordning behandlas inte 

niirmare av kommitten. 
Efter att utförligt ha redovisat skälen för och mot två- resp. treinstanssys

temet har kommitten stannat för att föreslå ett tvåinstanssystem med 
kammarriitten som första besviirsinstans. Kommitten har bedömt saken så, 

att båda alternativen iir genomförbara men att den kortare instanskedjan iir 

att föredra. Den omstiincligheten att en omliiggning till tre besviirsinstanser 

sannolikt medför att handläggningstiderna förlängs för kommunalhesviirs

mål som prövas i sak av regeringsriitten måste enligt kommitten tillmiitas stor 

betydelse, niir stiillning skall tas 1 ill instansordningens utformning. Kommit

kn anser att det är siirskilt ang1~liiget att slutliga avgöranden i kommunal

besviirsmål, som kan gälla samhiillsviktiga heslut och principiella rättsfrågor, 

kommer till stånd inom rimlig 1id. 

Kommitten har överviigt om liinsstyrelsen bör behållas som första 

besvärsinstans under en övergångsperiod. Kammarriitterna skulle häri

genom få möjlighet att successivt bereda sig för den nya uppgiften samtidigt 

som man skulle kunna dra nytta av det kunnande på området som i dag finns 

hos länsstyrelserna. Kommitten föreslår dock inte ett sådant arrangemang 

utan förespråkar andra åtgiircleL bl. a. utbildningsinsatser, för att underlätta 

omläggningen. 

Kommittens förslag att liinsinstansen skall slopas i kommunalbesviirsmå

len tillstyrks eller liimnas utan erinran av nertalet remissinstanser (ca 60). 

Bland dessa finns regeringsriitten, tre kammarrätter, tre länsstyrelser, 24 
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lrnmmuncr och l 7 landslingskommuner. Ell 40-lal remissinslanser anser all 
t:n liinsinstans bör behållas. Dit hör en kammarriitt, 16 liinsslyrelser. 19 

kom mu ner och två· 1andstingskum mu ner. 
Flertalet av de n.:missinstanser snm tillstyrker f(irslaget um etl 1vJ.instans

~ystcm har liksom kommitten viigt mr- od1 nackdelar med .::n siidan ordning 

och slutligen låtit önskemålet om kortar.:: handliiggningstider vara avgörande. 

R.::geringsriitten framhåller att liinsstyrelserna har god kiinnedom om förhål

landena i kommunerna och en betydande utn:dningskapacitet, vilket iir 

siirskilt viirdefullt i mål om den kommunala kompetensen. En annan 

synpunkt som enligt regeringsriittcn m:kså talar för att liinsstyrelsen behålls 

som besviirsinstans under kammarriitten iir att man då får samma instans

ordning som giiller vid förvaltningsbesv:ir över kommunala myndigheters 

heslut. R!.!geringsriitten an5eremellertid att en förliingningav handliiggnings

tiden för kommunalbesviirsmål inte iir acceptabel. Regeringsriitten anser 

tidsfaktorn så viisentlig att den bitriider kommittens förslag all liimstyrelser

na skall utgå ur instansordningen. Enligt kamrnarriittcrna i Stockholm och 

Jönköping iir det svårt att linna en liimplig underinstans. Liinsriitterna iir 

möjligen mindre liirnpade for uppgifien. Liinsstyrelserna kan inte komma i 

fråga för de landstingskomrnunala målen. Enligt kammarriitten i Stockholm 

är liinsstyrelserna inte heller siirskilt viilrustade med juridisk expertis, sedan 

liinsdomstolsreformen genomförts och tanken på riittsavdelningar i liinssty

relserna avvisats. 

Riksrevisionsverket framhåller att kammarriitterna nu har en viss över

kapacitet och att balanssituationen stadigt förblittras. Mot denna bakgrund 

och med hiinsyn till att ett treinstanssystem antagligen leder till merkostna

der och liingre handlägr,ningstider anser riksrevisionsvcrket att kammarriit

ten bör vara första instans i kommunalbesviirsmålen. De kommuner som iir 

positiva till kommittens förslag anser i allmiinhet att intresset av snabbhet i 

handliiggningen viiger tyngre iin betiinkligheterna som friimst grundar sig på 

att liinsstyrclsernas lokalkiinncdom skulle gå forlorad för kommunalbesviirs

målen. Hagfors kommun väntar sig en mera enhetlig riittstilliimpning iin f. n. 

om de fyra kamrnarriitterna ersiittcr de 24 liinsstyrelserna som första instans. 

Yiisterås kommun menar att liinsstyrelscrnas samarbete med kommunerna i 

sarnhiillsplaneringen kan försvåras om liinsstyrelserna också skall avgöra 

kommunalbesvärsmål som på ett eller annat siitt har samband med 

planeringsfrågorna. Detta är inte heller tillfredsställande från riittssiikerhets

synpunkt. TCO anser att tvåinstanssystcmet har betydande fördelar bl. a. 

med hiinsyn till att det innebiir en enhetlig instansordning för den kommu

nala och landstingskommunala besviirsprocessen. 

Kammarriitten i Göteborg och !lera av de liinsstyrelser som förordar ett 

treinstanssystem iir tveksamma till om detta skulle medföra en förlängning 

av handliiggningstiden. Några liinsstyrelser anser det så vihentligt att 

prövningen av kom mu nalbesviir inleds på liinsnivå att detta uppviiger 

eventuella nackdelar med att handliiggningstiderna blir något längre. Lins-
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styn:lserna och några av de kommuner S1lm stiiller sig avvisande till 

kommittens l'örslag bct<>nar vid<ll\! att liinsstyrcbcrna har gou k:inncdum om 

kommunala fiirhållanden och stor erfarenhet av kommunalbesviirsmåkn. 

Nägra rcmis.sinstarN:r framh[1lkr att l:ins.styrclsernas arbets<itl passar biittrc 

iin 1'<lmmarriittcrnas for besviirspriivning i första in-;tans. JönJ.;öpings 1'om

mun gör giillande att forslaget om ett tvåinstanssystem strider mot den 

kommunala denrnkratin. Flera k1Jmmuner samt SACO/SR anser all riitts

siikerhetssld I talar för en liingn: instans kedja. Sak priivn i ng i två instanser biir 

kunna ske i alla mål. Linsstyreherna i Kronobergs, Skaraborgs och Giivlc

borgs liin menar att kommiucn-~ lörslag innebiir en centralisering som inte 

~liimmer överens med nuvaramk Lb:entraliseringsstriivanden. Decentralise

ringsutredningen anfiir liknande synpunkter. 

Bland de remissinstanser snm förordar att en liinsinstans behålls i 

kommunalbesviirsmålcn delar sig meningarna i fråga om vilken myndighet 

som bör väljas, liinsstyrelsen cll·~r liinsriitten. 

För egen del vill jag anfora l"öljandc. 

Kornmittens och remissinstansernas diskussion ger en god bild av de skiil 

som kan an foras för rn:h mol att en liinsinstans behålls under kammarriitten i 

kornmunalbesviirsmålen. En central fråga iir vilken inverkan liinsinstansen 

får på handläggningstiderna i kornmunalbesviirsmålen. Kommitten redovi

sar i betiinkandet sin undersökning av målutveckling och handliiggningsti

der. Undersökningen visar att man om hinsinstanserna behålls knappast kan 

riikna med en förkortning av handliiggningstiderna i de mål som fullföljs till 

regeringsrätten. I fråga om de mål i vilka regeringsrätten meddelar pröv

ningstillstånd synes ofrånkomligt att en nmliiggning till tre besviirsinstanser 
kommer att medföra en frirliingning av handliiggningstiderna. 

Ett av huvudsyftena med en rdorm av besviirsordningen i kommunalbe

sviirsmålen iir att komma till riitta med de stötande långa viintetider som 

ibland har förekommit i de fall då talan har fullfiiljts till regeringsriitten. Det iir 

viktigt att rcgeringsrättcn någorlunda snabbt kan ge viiglcdande besked om 

griinserna rör kommunernas kompetens och om innebörden av reglerna om 

deras organisation och verksamhetsformer. Att inmrn en instansordning som 

av allt att döma snarare förliinger iin förkortar handliiggningstiderna kan 

enligt min mening inte komma i fräga. 

Flera rernissinstanser betonar liinsstyrelsernas sakkunskap i kommunala 

frågor och långa erfarenhet av prövningen av kommunalbesviirsmäl. Det 

giiller inte bara kritiskt instiillda remissinstanser utan iiven några av de 

instanser som tillstyrker kommittens förslag. Svenska kommunförbundet 

betonar starkt viirdet av en fortsatt anknytning mellan kommunerna och den 

första besviirsinstansen. Om man skall frångå liins~tyrelserna som första 

besviirsinstans, kriivs enligt förbundet att en fullgod ersiittning för den 

nuvarande kommunala anknytningen skapas i den nya besviirsinstansen. 

Även jag anser det angeläget - :;iirskilt i mål om den kommunala kompe

tensen - att det i den fiirsta besviirsinstansen finns god kiinnedom om de 
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forhållanden under vilka kommunerna driver sin verksamhet. Detta hehöver 

emellertid inte hetyda att en liinsinstans måste hehålla5. Det kan inte vara en 

omöjlig uppgift all tillförsiikra kammarriitten som första besviirsinstans den 

sakkunskap som behiivs för att kommunalhesviirsmål diir skall !It en helt 

tillt'redsstiillande hehandling. Jag återkommer till denna fräga i det följan

de. 
Några remissinstanser anser att ett treinstanssystem iir att lliredra av 

riittssiikerhetsskäl. Riitten till en fullstiindig sakprövning i två instanser iiven 

av kommunalbesviir horde enligt dessa remissinstanser inte inskriinkas. För 

egen del finner jag inte den parallell 5om i detta sammanhang dras med 

forvaltningshesviirsmålen och målen hos de allmiinna domstolarna helt 

övertygande. Riittssäkerheten har diir ett annat innehåll iin i kommunalhe
svärsmålen som i princip inte giiller den enskilda personens riitt gentemot 

kommunen. Enligt min mening uppfyller en besvärsprövning i första instans 

i kammarrätten - en förvaltningsdomstol med kvalificerad sammansiittning 

- oeh möjlighet att efter prövningstillstånd fä bcsviiren prövade av regerings

rätten de riittssiikerhetskrav som bör stiillas på en instansordning i kommu

nalbesvärsmå!. Jag kan inte linna att en sådan instansordning skulle strida 

mot den kommunala demokratin. 
Jag vill tilliigga att liinsstyrelsernas handliiggning av kommunalbesviirs

mål, som Viisterås kommun har påpekat, kan vålla vissa riittssiikerhetspro
hlem. Llinsstyrelsernas stiindigt ökande betydelse för samspelet mellan stat 

och kommun, som bl. a. kommit till uttryck i styrelsernas politiska samman
siittning, gör det enligt min mening i dag mindre liimpligt att hos dem liigga 

uppgiften att pröva kommunalbesviir. Iliirtili kommer att den rent juridiska 

sakkunskapen hos länsstyrelserna har tunnats ut i samband med att 

länsdomstolarna har brutits ut till fristående förvaltningsdomstolar. 
Några remissinstanser har invänt att kammarriitten iir en överinstans oeh 

att den som sådan är mindre lämpad än länsstyrelsen att pröva kommunal
besviir som första instans. Enligt min mening iir detta inget avgörande skäl 
mot att slopa länsinstansen. Den praktiska beredningen av kommunalbe
sviirsmålen är med hänsyn bl. a. till det begränsade utredningsansvaret i 

dessa mål i allmiinhet inte betungande. Det är snarare den juridiska 
bedömningen av målen som kan vara tidsödande. Det kan tilliiggas att 

regeringsriittens handliiggning av besviir över landstingskommunala beslut, 

som ju överklagas direkt hos regeringsriitten, inte torde uppfattas som något 

viisensskilt från handliiggningen av hesvär över länsstyrelsernas beslut i 
vanliga kommunalbesvärsmål. 

Ett par remissinstanser ifrågasiitter om man inte genom organisatoriska 

åtgärder och f"örtursregler skulle kunna uppnå den efterstriivade snabbheten i 

handläggningen av kommunalbesviirsmålen utan att länsinstansen slopas. 

För egen del ställer jag mig tvivlande till detta. Både hos regeringsriitten och 
hos länsstyrelserna har olika åtgii rder vidtagits för att förkorta handläggnings

tiderna. Sådana ansträngningar iir naturligtvis angelägna och de har gett 

.1 Riksdagm 1979180. I sam/. Nr 105 
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resultat. Det iir emdlcrtid av silvlil principiella som praktiska sklil knappast 
möjligt att komma ti11riick1igt långt på den viigen. En regel om generell t<irtur 
11ir kommunalbesvärsmål är som framgår av vad jag har anfört i föregående 
avsnitt inte liimplig. 

Jag anser att behovet av alt inom rimlig tid fä slutliga avgöranden i 
kommunalbesviirsmål viig_er tyngre iin de kritiska synpunkter som remiss
instanserna har fört fram mot förslaget att slopa länsinstansen. Utöver den 
fördel med ett två instanssystern som ligger i att målen blir slutligt avgjorda 

inom rimlig tid vill jag niimna att det skapar förutsiittningar för en enhetlig 
instansordning för de kommunala och de landstingskommunala besvärsmå
len. En sådan enhetlighet har blivit mera angelägen efter tillkomsten av 1977 
års kommunallag som innebär att samma regler i större utsträckning än 
tidigare giiller för kommunernas och landstingskommunernas verksamhets
former. Det måste vidare antas att ett treinstanssystem skulle bli dyrare iin ett 
tvainstanssystem. 

Ett tvåinstanssystem av det slag som kommitten förordar innebär, som 
några remissinstanser påpekar. en viss centralisering. Även om invänd
ningen i och för sig tar anses befogad, kan jag mot bakgrund av vad jag har 
anfört i det föregående inte linna att den utgör skäl att frångå kommittens 
rörs lag. 

I likhet med kornmitten och majoriteten av rernissinstanserna förordar jag 
en tvåinstansordning för kommunalbesvärsrnålen med kammarrätten som 
första besvärsinstans. Jag anser alltså att länsstyrelsen bör utgå ur instans

kedjan. Att låta länsstyrelsen stå kvar som första besvärsinstans under en 
övergångsperiod är enligt min mening inte någon liimplig lösning på de 
praktiska problem som kan väntas uppkomma i samband med omläggningen 
av instansordningen. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om särskilda bestiimmclser om 
besviir över kommunala beslut som skall underställas länsstyrelsens pröv
ning bör införas med anledning av att instansordningen för kornmunalbe
svärsmålen ändras. Eftersom undcrstiillningsskyldighet numera förekom
mer endast på ett begriinsat amal områden, är sådana bestämmelser enligt 

kommitten inte nödvändiga. Kommitten anför att länsstyrelsen i de fall där 

det kan bli aktuellt bör undersöka om kommunalbesvär har anförts hos 
kammarrätten. Jag delar kornmittens uppfattning i denna fråga. Om 

kommunalbesvär har anförts, bör enligt min mening fastställelseprövningen 

anstå till dess att avgörandet i kornrnunalbesvärsrnålet har vunnit laga 

kraft. 

2.2.4 De landstingskommunala målen 

Enligt gällande bestämmelser överklagas landstings och landstingskom

munala nämnders beslut direkt hos rcgeringsrätten som således iir första och 

sista instans i de landstingskorr:munala besvärsrnålen. 
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Kommitkn föreslår att kammarriittt:n blir första besviirsinstans iiven i de 
landstingskommunala måh:n. Fiir fullfiiljd av besviiren till regcringsriitten 

föreslås samma regler giilla som för i.ivriga kommunalbcsviirsm:JJ. 
Kommittens förslag tillstyrks eller liirnnas utan erinran av en klar majoritet 

av de remissino;tanscr som yttrar sig i frågan. Till de po.sitivt instiillda 
rcmissinstanserna hör landstingskommunerna och Landstingsforbundct. 
Några av de liinsstyrclser snm förordar cl! treinstanssystem anser att ett 
sådant bör omfatta oekså de landstingsk1lrnmunala målen. 

En fördel med införandet av ett tvåinstanssystem med kammarriittl!n som 
första besviirsinstans iir enligt min mening att det blir möjligt att skapa en 
enhetlig instansordning för samtliga kommunalbesviirsmål. Ett sådant 
instunssystem passar niimligen iivcn för de landstingskommunala målen. Det 
ligger också i linje med den nya enhetliga kommunallagen. Handliiggnings

tiderna i de landstingskommunala målen kan knappast komma att påverkas 
av den föreslagna omliiggningen av instansordningen i sådan mån att det 
skulle kunn;.1 utgöra ett avgörande skiil mot förslaget. Även jag forordar 
därrör att besviir över landstingskommunala beslut skall anföras hos 
kammarrätten i första instans och att de diirefter skall kunna fullföljas till 
regeringsrätten med samma begriinsning genom krav på prövningstillstånd 

som föreslås giilla i övriga kommunalbesvärsmål. 

2.2.5 Särskild sammansäuning m' kammarrätten 

Kornmitten föreslår att kammarrätten, som normalt är domför med tre 
lagfarna ledamöter, skall utökas med en särskild ledamot niir rätten behandlar 
kornrnunalbesvärsrnål. Sådana ledamöter skall utses av regeringen för va~ie 
kammarrätt. Till särskilda ledamöter skall utses personer som har god 
kiinnedom om kommunal verksamhet och betydande praktisk erfarenhet 
från det kommunala området. Medverkan av särskild ledamot skall enligt 
förslaget begränsas till mål som prövas i sak och där besvären inte iir 
utsiktslösa. 

Kornmittens förslag har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. 
Det tillstyrks av bl. a. flertalet kommuner och landstingskommuner samt 
Svenska kommunförbundet. Förslaget avstyrks av bl. a. karnrnarriilterna i 
Stockholm. Sundsvall och Jönköping samt domstols verket. Kritiskt inställda 
är också rcgeringsrätten och kammarrätten i Göteborg. 

Enligt Svenska kommunförbundet och några kommuner iir det nödvän
digt att särskild kommunal sakkunskap iir företriidd hos den första bcsvärs

instansen. Några remiss instanser rörespråkar att en niirnnd deltar i kammar
rättens behandling av kornrnunalbesvärsrnålcn. 

Kristianstads och Hagfors kommuner anser att kammarrätten i dessa fall 
bör bestå av tre jurister och två särskilda ledamöter med kommunal 
erfarenhet. 

De rcrnissinstanser som avstyrker förslaget eller ställer sig tveksamma till 
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det framhåller i allmiinhet att dd i kommunalbesviirsmålen i princip iir fråga 
om en laglighetspriivning 01.:h att det framstår som naturligt att en prövning 

av detta slag företas av kammardtten i vanlig sammansiittning. Det påpekas 

att kammarriitten alltid har miijlighe\ all anlita siirskild sakkun~kap om det 

behövs. Några remissinstanser befarar a\l de siirskilda ledamÖ\crna kommer 
att handla snarare som partsrepresentanter fi)r kommunerna iin som 

opartiska ledamöter av kammarriitten. Örebro kommun anser att fiirslaget 
om en siirskild ledamot i kammarriitten förutsiitter en speciell jiivsregel. Jiiv 
bör föreligga inte bara om ledamoten tidigare hos kommunen har deltagit i 

den slutliga handfaggningen av iirenc..le som rör saken utan iiven om 

ledarnoten har annan anknytning till den kommun som iir part i målet. Ett par 

remissinstanser befarar att det kan stöta på svårigheter att rekrytera ett 

tillrii.:kligt antal sakkunniga personer, som kan stå till förfogande i sådan 
utstriickning att målens handläggning inte fiirdröjs. 

Länsstyrelsernas kiinnedom om kommunala förhållanden har uwn tvivel 

varit viirdefull för prövningen :w kommunalbesviirsmålen. Niir liinsstyrel

serna utgår ur instansordningen. iir det enligt min mening angeliiget att det 
skap,1s garantier för att kammarrii\ternas avgöranden kan grundas på en 

motsvarande sakkunskap. Bchove\ av en sådan sakkunskap iir siirskilt 
påtagligt i de mål som rör den kommunala kompetensen. För bedömningen 

av dessa mål kriivs utöver rent kommunalriittsliga kunskaper iiven en god 

kiinnedom om kommunala förhållanden i allmiinhet. Detta beror bl. a. på att 

den ,tllmänna kompetensbestiirnmelsen i KL, liksom i de tidigare kommu

nallagarna, är utformad som en generalklausul. Niir bestiimmelsen ursprung

ligen utformades, uttalades att den skulle medge anpassning efter de 
skift,111de förhållandena i de siirskilda fallen med beaktande av den allmänna 
samhällsutvecklingen samt kommunernas ställning som samhiillets lokala 
förvaltningsorgan (prop. 1948: 140). Det iir till stor del genom besviirsinstan
sernas avgöranden som den kommunala kompetensen har fått sitt innehåll 

och utvecklats. Möjligheten att inhiimta sakkunnigutlåtanden enligt 24 * 
FPL tillgodoser inte det behov av kommunal sakkunskap som jag nu har 

påvisat. Behovet kan enligt min mening inte heller tillgodoses genom 

kammarrätternas nämndemän. Jag bitriider dlirfor kommittens förslag alt 

siirskilda ledamöter med kännedom om kommunala förhållanden skall ingå i 

kammarrätterna vid prövningen av kommunalbesviirsmål. De siirskilda 

ledarnöternas uppgift blir att tillföra domstolen sakkunskap i fråga om 

kommunal verksamhet. De skall avliigga domared och får ställning som 

dom,ue. Samma krav på saklighet och opartiskhet som giiller för övriga 

ledarnöter kommer att gälla för dem. 
In~laget av sakkunskap i fråg'-1 orn kommunal verksamhet bör enligt min 

mening förstärkas i förhållande till kommittens fi.irslag. Jag IOrordar att 

kammarrätten vid behandlingen av kommunalbesvärsmål skall bestå av tre 

lagfarna ledamöter och två siirskilda ledamöter med god kiinncdom om 

kommunal verksamhet. De siirskilda ledamöterna bör utses av regeringen för 
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varje kammarriitt till ett sådant antal att dröjsmål i handliiggningcn av 

kommunalbesvärsmålcn inte skall behi\va uppstå på grund av all några 
siirskilda ledamöter inte finns tillgängliga inom rimlig tid. Det bör vara fullt 
möjligt att finna ett tillriickligt antal personer som uppfyller kraven på siirskild 

kommunal sakkunskap. 
Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare blir enligt 

41 ~ FPL tillämpliga på de särskilda ledamöterna. Dessa iir således under
kastade strängare jiivsregler iin vad som gäller för förvaltningsmyndigheter

na. Jag amer mot den bakgrunden all en siirski!d jiiv.•;regel inte behövs. 

Jag delar kommittens uppfattning att de siirskilda ledamöternas deltagande 
i handliiggningen biirbegriinsas till mål som prövas i sak och därbcsviiren inte 
iir utsiktslösa. Regeringsrätten an for i sitt remissyttrande att siirskild ledamot 

bör delta också vid behandlingen av frågor om verkstiillighetsforbud i 
kommunalbesvärsmål. Enligt min mening bör en regel. som gör sådan 
medverkan obligatorisk, inte införas. Det är angeläget att frågor om 
verkställighetsförbud avgörs snabbt. Avgörandet bör inte ta hindras av att de 
särskilda ledamöterna inte är närvarande. Niir sakfrågan i målet är kompli

cerad. kan det å andra sidan vara lämpligt att de särskilda ledamöterna deltar i 

handläggningen. Man bör enligt min mening kunna utgå från att kammar
rätterna, när det finns skäl till det, tar till vara möjligheten att låta de särskilda 
ledamöterna delta iiven vid behandlingen av frågor i vilka deras medverkan 
inte är obligatorisk. 

2.3 Kotnmunalbesvären och förvaltningsprocessen 

Kommunalbesviirsprocessen har vissa särdrag som markant skiljer den från 
processen i förvaltningsbesvärsmål. En del särregler grundar sig på uttryck
liga bestämmelser i KL, medan andra har utbildats i rättspraxis. I 7 kap. I s 
KL finns bestämmelser om besvärsriitten och besvärstiden. Besvärsberätti
gad är varje kommunmedlem, men också endast den som är kommunmed
lem. Att ett kommunalt beslut direkt rör en enskild person grundar, till 
skillnad från Vi:ld som giiller vid förvultningsbesvär, inte någon talerätt for 
denne. Besvärstiden räknas från dagen för anslag av meddelande om att 
protokollet över beslutet har blivit justerat. Vid forvaltningsbesvär riiknas 
däremot besvärstiden i allmänhet från delgivningsdagen. 

En speciell regel som har utbildats i praxis är den att besvärsmyndigheterna 
inte prövar sådana omstiindigheter som klaganden åberopar efter besvärsti

dens utgång eller först i högre instans. Klaganden kan alltså inte senare ändra 
sin talan genom att anföra nya omstiindigheter till stöd for ett påstående om 
att ett kommunalt beslut är olagligt. 

Ett annat särdrag rör frågan om på vilket sätt besvärsinstansen skall bedriva 
processlcdningen. I kommunalbcsviirsprocessen är processföringen i stor 
utstriickning överlämnad åt parterna. Kommunen anses därvid fungeni som 
motpart till klagunden. Det är sällsynt att besvärs myndigheten tar initiativ till 
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att skaffa utredning utifrån eller till att komplettera utredningen genom 
panernas försorg efter den sedvanliga skriftväxlingen. Handliiggningsord

ningen vifar således huvudsakligen på den s. k. dispositionsprincipen. Vid 
handläggningen av de nesta förvaltnirigsbesviirsmål dornincrar diiremol den 
s. k. officialprincipen, dvs. den beslutande instansen utövar en mer aktiv 

prnccsslcdning och har l)Cks.J det y\lersta ansvaret för utredningen i 
målet. 

Efter 1971 års förvaltningsriittsref"orrn gäller, utöver de särskilda reglerna 
för kornmunalbcsviirsprocess,~n. i tilliimpliga delar förvaltningslagen 
(1971:290) för handliiggningen av kommunalbesvärsmål i liinsstyrclscn och 
FPL för handliiggningen i regeringsrätten. FPL blir iiven tilliimplig på 

handliiggningen av kommunalbesviirsmål i kammarriitterna. om dessa mål 
flyllas dit. 

Kommi1ten har funnit att frågan om en samordning av de särskilda 
förforandereglerna för kommunalbcsviirsprocessen med de allmiinna regler
na för förvaltningsprocessen och övrig förfarandelagstiftning inte kan 

förbigås i samband med en reformering av instansordningen. Kommitten 
anser dock att något slutligt stiillningstagande till samordningsfrågorna inte 

kan göras nu. Kommitten har diirför i detta sammanhang riktat in sig på några 
problem som enligt kommitten bör lösas redan nu. Det är alltså de mest 
påtagliga formella bristerna i det nuvarande regclsystemet som kommitten 
har velat komma till rätta med. Kommittens förslag innebär att man lagfäster 
vissa av de principer för kommunalbesvärsprocessen som har vuxit fram i 
praxis. 

Kommitten går inte närmare in på förvaltningslagens regler. Med kom
mittens förslag försvinner nämligen de oliigenheter som foranieds av att 
förvaltningslagen är tillämplig på handläggning av kommunalbesvärsmål hos 
länsstyrelserna. 

Niir det gäller förhållandet mellan kommunalbesvärsprocesscn och FPL:s 
regler har kommitten främst uppmärksammat bestiimmelserna i S och 8 ~~ 
FPL om komplettering av ofullständig besvärsinlaga resp. domstolens 
utredningsansvar. 

Kommitten utgår från att den tidigare nämnda regeln om att besviirsfakta 

skall anföras inom besvärstiden för att kunna tas upp till prövning tills vidare 

skall stå fast och anser att den bör lagfästas. Den bör tas in i 7 kap. I * KL. 
Enligt kommitten kan det dock inte bortses från att det skulle kunna uppstå 

en viss oklarhet beträffande förhållandet mellan en sådan bestiimmelse och 

bestämmelsen i S * FPL. Där föreskrivs att rätten skall föreliigga en klagande 

som har gett in en ofullstiindig besvärshandling att avhjälpa bristen inom viss 
tid. Kommitten föreslår därför all det i 7 kap. 4 ~ KL görs en precisering av 
tilliimpningsområdet för 5 ~ FPL i kommunalbesviirsprocessen. Kommitten 

föreslår också att det i 7 kap. 4 ~ KL tas in en bestämmelse som slår fast 
kommunens ställning som part vid tillämpningen av FPL i kommunalbe

svärsprocessen. Om dessa ändringar i 7 kap. I och 4 ~* KL genomförs, 
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behöver man enligt kommitten inte iindra 8 ~ FPL för alt klargöra hur denna 

bestämmelse bör tillämpas i kommunalbesvärsprocessen. 
Remissinstanserna delar överlag kommittens syn på flirhållandet mellan 

kommunalbesviirsinstitutet och fiirvaltningsprocesscn. Kommittens lagför

slag lämnas också i stort sett utan erinran. om än vissa synpunkter framförs i 

detaljfrågor. 
Även jag anser det viirdcfullt att vissa hiivdvunna principer för kommu

nalbesvärsprocessen lagfästs i detta sammanhang. Enligt min bedömning har 

kommitten gjort en lämplig avvägning mellan vad som bör tas upp till 
behandling redan nu och vad som kan ingå i det fortsatw utrcdningsarbetcl. 
Jag återkommer i specialmotiveringen till de författningsändringar som 

föranleds av kommittens förslag. 

2.4 Genomförandet 

Den nya instansordningen i kommunalbesvärsmålen bör enligt min mening 
införas den 1 januari 1981. Härigenom kommer tillriicklig tid att finnas för de 

förberedelseåtgärder av olika slag som kan behövas. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommundepartementet 

upprättats förslag till 

I. lag om ändring i kommunallagen (1977:179), 
2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 
3. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 
4. lag om ändring i lagen (1957:281) om kommunalförbund, 
5. lag om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse, 
6. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i 

kommuner, landstingskommuner och församlingar. 
7. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegera

de, 
8. lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade. 
9. lag om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617). 

De under 2 och 3 angivna förslagen har upprättats i samråd med chefen för 
justitiedepartementet. 

Förslagen hör fogas till regcringsprotokollet i detta ärende som bila

~a 41
• 

1 Bilagan har uteslutits här såvitt gäller de under 4 och 6-8 angivna 
lagförslagen. I dessa delar är bilagan. frånsett några redaktionella ändringar i 
förslagen under 7 och 8, likalydande med de förslag som ;ir fogade till 
propositionen. 
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4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om ändring i kommunallagen 

7 kap. I * 
På grund av att kammarrätt före5lås bli första besvLirsinstans for såväl de 
primiirkommunala som de landsLingskommunala målen har forsla stycket 
utformats så all del omfattar också de landstingskommunala målen och del 
nuvarande tredje stycket slopats. F. n. anges i första stycket att kommunal
besvär får grundas endast på alt beslutet inte har tillkommit i laga ordning 
osv. Det har nu föreskrivits alt besvären får grundas endast på omsliindig
heter som innebär t. ex. all beslutet inte har tillkommit i laga ordning. 
Härigenom klargörs att klaganden måste åberopa sådana felaktigheter hos 

beslutet som kan hänföras under någon av de uppriiknacle besviirsgrunderna. 
Den justering som nu har gjorts är all betrakta som provisorisk i avbidan på 
resultatet av kommittens fortsar.ta överväganden. 

I andra stycket linns bestiimmelser om besvärsförfarandet. Första 
meningen innehåller den i sak oföriindrade bestiimmelsen all besviirshand
lingcn skall ha kommit in till besvlirsmyndigheten inom tre veckor från 

anslagsdagen. En särskild fråga iir hur man skall bedöma de fall diir klaganden 
ger in sin besvärsinlaga till beslutsmyndighetcn i stiillet för kammarriitten. I 
7 ~ FPL linns en regel om all bcsviir skall tas upp till prövning iiven för det fall 
att besvärshandlingen i rätt tid har kommit in till beslutsmyndigheten i stället 
för bcsviirsmyndigheten. Denna bestiimmclse iir tilliimplig vid förvaltnings
bcsvär till en förvaltningsdomstol över en kommunal nämnds beslut. Redan 
av del skiilet att det i 7 * f PL mrutsiills att en domstol eller förvaltnings
myndighet har meddelat det överklagade beslutet är bestiimmelsen r. n. inte 
tillämplig när kommunalbesviir till regeringsrätten anförs över ett beslut av 
landsting. Av samma skiil blir bestiimmelsen inte utan vidare tilliimplig på 
kommunalbesvär som vid en iindring av instansordningen anförs över 
kommunfullmäktiges eller landstings beslut. Huruvida bestämmelst:n skulle 
bli omedelbart tillämplig vid kommunalbesvär över en kommunal eller 

landstingskommunal niimnds beslut beror på om reglerna i 7 kap. I *KL om 

att besvärshandling skall ha kommit in till kammarriillcn inom tre veckor 
skall tillsammans med 2 ~anses uttömmande reglera frågan. Kommitten har 

ansell att det med hiinsyn till bl. a. föreskrifterna i 2 kap. 15 * KL, som 
utesluter rätt för en enskild person att väcka iircnde hos kommunfullmäktige 
eller landsting, inte ter sig lämpligt all tillämpa regeln i 7 ~ FPL på beslut av 

dessa organ. Kommitten anser vidare att det inte är lämpligt att införa regeln 

endast i fråga om besviir över niimndbeslut. 
För egen del anser jag att regeln bör göras tillämplig också på beslut av 

kommunf·.1llmäktige eller landsting. Intresset av enhetlighet talar också för 

att samma regler i detta hiinscende kommer att gälla i fråga om beslut av olika 

kommunala organ. I 7 kap. I * andra stycket KL har därför tagits in en 
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siirskild föreskrift om att bcsviiren skall tas upp till prövning. nrn besviirs

handlingen i riitt tid har kommit in till kommunen eller landstingskommun

en. På grund av hiinvisningen i 7 kap. 2 ~till 7 kap. I ~blir motsvarandc rcgel 

tilliimplig också på bcslut av kommunala och landstingskommunala niimn

der. Regeln tar till följd att bcsviir över ett kommunalt bcslut .skall anses ha 

anförts i riitt tid.om besviirshandlingen före besviirstidens utgång har getts in 

till kommunfullmiiktige eller någon kommunal myndighet. 

I tredje stycket siigs att det beslut som överklagas skall anges i besviirs

handlingen. Denna föreskrift ersiitter den nuvarande bestiimmelsen om 

skyldighet mr klaganden att bifoga det överklagade beslutet och bevis om 

dagen för tillkiinnagivande av bcslutet på kommunens anslagstavla. Skyldig

heten för klaganden att ge in dessa handlingar har överlevt såviil förvalt

ningsriittsreformcn som den senaste kommunallagsrevisionen. Den nuva

rande bestiirnmelsen iir ålderdomlig och tar anses vara onödigt betungandc 

för den enskilde. Enbart den omstiindighetcn att beslutet och anslagsbeviset 

inte har fogats till besviirshandlingarna har i praxis inte ansetts utgöra skiil att 

avvisa besvii:en. I enlighet med kommittens förslag har i tredje stycket vidare 

föreskrivits att de omstiindigheter på vilka besviiren grundas skall anges i 

besviirshandlingen. De frågor som sålunda behandlas i tredje stycket regleras 

på samma siitt i 4 * FPL. Frågan om samordningen mellan KL:s regler om 

kommunalbesviirsprocessen och FPL hör till de frågor som kommitten skall 

överviiga i sitt fortsatta arbete. Jag har diirför inte funnit anledning att i detta 

sammanhang gå niirmare in på samordningsproblemen. I tredje stycket 

föreskrivs vidare att klaganden inte får anföra någon ny omstiindighet till 

grund får besviiren efter bcsviirstidens utgång. En sådan regel har sedan liinge 

iakttagits i praxis. De kommunala besluten iir i princip verkstiillbara 

oberoende av om besviir anförs. Kretsen besviirsberiittigade iir mycket stor. 
Den princip som nu lagfiists gör det avseviirt liittare för kommunerna och 

landstingskommunerna att på ett tidigt stadium bedöma om beslutet kan 

verkstiillas eller inte. Eftersom det for kommunen eller landstingskommuneh 

iir mycket svårt att på förhand veta från vilket håll eller på vilken grund 

eventuella anmiirkningar kan komma att framföras mot ett beslut, som kan 

vara av stor samhiillclig betydelse Ol:h fordra ett effektivt genomförande. bör 

det finnas en absolut tidsgriins för framförande av anmiirkningar. Till grund 

för regeln ligger också tanken att kommunmedlemmarna får anses ha 

godkiint ett fel som de inte har äberopat före besviirstidens utgång. Förbudet 

mot att anföra nya omstiindigheter skall iakttas ex officio av kammarriitten. 

För regeringsriittens del innebiir den nya bestiimmelsen att regeringsriitten 

skall bortse från sådana felaktigheter hos det kommunala beslutet som har 
åberopats först i rcgeringsriitten. 

7 kap. 2 ~ 

I denna paragraf görs endast redaktionella iindringar. Dessa iir en följd av 

iindringarna i 7 kap. I *· 
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7 kap. 4 ~ 

Paragrafen innehåller f. n. en föreskrift om hefogenhet t<ir liinsstyrelsen att 

hesluta om verkstiillighetsfi.irbud. Denna fiireskrift har slopats, eftersom 

bestiimmelsen i 28 ~ FPL om verkstiillighetsförhud och andra interimistiska 
åtgiirder hlir tilliimplig iiven på kammarrättens handliiggning av kommunal
besviirsmål. 

I forsla stycket har tagits in en hestiimmclsc om att kammarriitten utan 

dröjsmål hör avgöra mål i vilka det iir uppenhart att bcsviiren inte kan bifallas. 

Av kommittens undersökningar framgår att antalet mål av detta slag iir 

tiimligen stort. Med hiinsyn till att kommunalbesviir tar grunda~ endast på 

vissa omstiindighctersom anges i i' kap. I *kan dessa mål ofta skiljas ut utan 

svårighet. Av 10 ~ FPL !Oljeratt kommunikation inte behöveriiga rum i dessa 

mäl. Denna föreskrift och den nya bestiimmelsen i första stycket av 

förevarande paragraf hör kunna ge goda förutsättningar för en snabb 

handläggning i kammarriitten av t. ex. mål diir klaganden åheropar endast 

liimplighetsskiil eller där han inte anger i vilket hänseende det överklagade 

beslutet skulle vara felaktigt. 
Med hiinsyn till kravet på prövningstillstånd har det inte ansetts motiverat 

att låta den nya bestiimmclsen uttryckligen gälla också för handliiggningen i 

regeringsrätten. Eftersom det iiven utan en särskild bestämmelse diirom är 

tydligt att mål i vilka besviiren bör avvisas, t. ex. diirför att de har kommit in 

för sent, liksom frågor om verkstiillighetsförbud bör handläggas skyndsamt, 

ha det inte ansetts motiverat att införa en uttrycklig föreskrift om snabb 

handläggning för sådana fall. 
I andra stycket föreskrivs att kommunen eller lanclstingskommunen skall 

anses som part vid tilliimpning av FPL i kommunalbesviirsmål. Härigenom 

fastslås kommunernas partsstiillning. Kommunen har f. n. en oklar stiillning i 
kommunalbesviirsmålen. Den iir dels beslutsmyndighet,dels motpart till den 

som har besviirat sig över det kommunala beslutet. Kommunen får enligt 7 
kap. 5 s KL överklaga liinsstyrclsens beslut, om liinsstyrelsen har hifallit 
besviiren. Genom den nya bestämmelsen undanröjs den nuvarande oklar

heten i fråga om kommunernas ställning. Detta får betydelse bl. a. niir det 

gäller tilliimpningen av FPL:s bestiimmelser om skriftviixling. 

Att del är kommunen eller landstingskommunen som anges vara part i 

kommunalhesvärsprocessen innebär inte något stilllningstagande till frågan 

vilket kommunalt organ som skall förctriida kommunen eller landstingskom

muncn. Det följer av bestiimmclse1· i KL och olika specialförfattningar eller av 

fullmiiktiges beslut vilket organ som lir hehörigt att företräda kommunen på 

ett visst område (jfr 3 kap. I ~andra stycket 5 KL). Detta får så gott som alltid 

till följd att det iir den fullmiiktigel()rsamling eller niimnd som har meddelat 

det överklagade beslutet som har att företriida kommunen i en kommunal

besviirsprocess (jfr Regeringsrättens årsbok 1973 C 115). Yttrande med 

anledning av överklagande av en styrelses eller niimnds beslut tar enligt 3 
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kap. 12 *andra stycket och IJ *andra stycket beslutas endast av styrelsen 

eller niimnden samfällt. Av motiven till denna bestämmelse (prnp. 1975/ 
76: 187 s. 466) framgår all lagens krav på samfiilll yllrande giiller endast vid 
besviir över styrelsens eller n:inrndcns egna beslut. Den befogenhet.~fördel
ning som med stöd av dessa bcstiimmclser har gjorts mellan styrelsen eller 
niimnden och de personer som med stöd av delegation har foltat det 

överklagade beslutetiir avgörande för om yttrande över besvii ren måste avges 

av styrelsen eller nämnden samfallt. 
De principer som giiller för handliiggningen av kommunalbesviirsmål 

innebiir bl. a. att klaganden biir hela ansvaret för talans utformning, att 
besviirsmyndigheterna endast har en passiv roll och att klaganden måste 
framföra sina anmärkningar i fråga or.1 det kommunala beslutets laglighet 
före besviirstidens utgång. Den sistniimnda principen har kommit till uttryck 

genom en ny bcstiimmelse i 7 kap. I *tredje stycket KL. En viss motsiittning 
föreligger mellan de nyss angivna principerna och bestämmelsen i 5 ~ FPL 
om att riitten skall förelägga klaganden att avhjälpa bristerna i en bcsviirsin
laga som är så ofullstiindig att den inte kan läggas till grund fören prövning i 
sak. Med hänsyn till att klaganden måste före besviirstidens utgång ange de 

omständigheter som han vill liigga till grund för besvären skulle det vara 

meningslöst att förelägga honom att avhjälpa brister som består i att han inte 
har angett dessa omständigheter i besviirsinlagan. I 7 kap. 4 ~ tredje stycket 

har därför föreskrivits att ett föreliiggande enligt 5 * FPL inte får gälla sådan 
brist i besvärshandlingen som består i att denna inte anger den eller de 
omständigheter på vilka besvären grundas. 

I och för sig skulle det kunna hiivdas att den nya bestämmelsen är onödig, 
eftersom sakprövning enligt praxis i kommunalbesvärsmål sker, iiven om 

klaganden i besvärshandlingen inte alls eller på ett bristfälligt siitt har angett 
de omstiindigheter som ligger till grund tör besviiren. Detta hindrar dock inte 
att missförstånd skulle kunna uppstå i fråga om tilliimpningcn av 5 ~ FPL i 
kommunalbcsvärsmål. Med den nya bestämmelsen får 5 ~ ett bcgriinsat 
tilliimpningsområde. Den kan tänkas komma till användning t. t:x. om 
klaganden inte har tydligt angett det överklagade beslutet eller vid andra 
formella brister i besviirshandlingcn. 

Om det föreligger siirskilda skiil, lll.r rätten enligt 29 ~ FPL iiven utan 
yrkande besluta till det biittre för enskild, niir det kan ske utan men för ett 

motstående enskilt intresse (reformatio in melius). Bestämmclsc:n iir inte 
förenlig med principerna för prövningen i kommunalbesvärsmål. I 7 kap. 4 ~ 
tredje stycket KL har därför föreskrivits att denna bestiimmelse inte skall 
tillämpas i kommunalbesviirsmål. 

7 kap. 5 ~ 

Vid klagan över kammarrättens beslut blir de allmänna bestiimmelserna i 
FPL om besviirsinstans, bcsviirstid och skyldighet att meddela besvärshän-
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visning m. m. tilliimpliga. Bcstiimmclscrna i denna paragrafnm att hcsviirs

handlingen skall ha kommit in 1 ill regeringsriilten innm tre veckor från 

delgivningsdagen och om skyldighet alt meddela besviirshiinvisning har 
<farfor skipats. Bestämmelserna 11m \elll som har riitt att överklaga den l(irsta 

hcsviirsinstansens avgöramk har (t;iremot behällits. eftersom regeln i 33 ~ 
andra stycket FPL inte pas.sar 1(.ir kommunalbesviir. Bestiimmelserna har 

ändrats så att de omfattar iiven besviir över kammarriittens beslut med 

anledning av besviir över l<tndstingskommunala beslut. 

För att man skall fä en utgängspunkt for beriikning av besviirstiden måste 

kammarriittens beslut delges den S(lm har besviirsriitt. Om kammarriitten har 

upphävt det överklagade beslutet. har inte bara kommunen eller landstings

kommunen utan ocksä kommunmedlemmarna besviirsriitt. Delgivning kan 
då liimpligen ske genom kungöreisedelgivning. · 

lkrafi1rädande 

Omliiggningen av instansordningen bör som jag har anfört i avsnilt 2.5 

genomföras den I januari 1981. Övergångsbestiimmelsen iir så utformad att 

gamla mål inte skall överliimnas till kammarriitten utan skall handliiggas 

enligt den iildre ordningen. Genom att kammarrätterna på detta siitt kommer 

att successivt överta handliiggningen av kommunalbesviirsmålen blir det i 

inledningsskedet liittare för dem att bemästra den nya arbetsuppgiften. 

4.2 förslaget till lag om ändring i lagen om allmänna fönaltningsdomsto

lar 

Paragrafen anger kammarriitternas kompetensområde. F. n. anges i para

grafen att kammarriitt prövar bl. a. besviir över beslut i förvaltningsiirende 

som enligt lag eller annan forl'attning an rörs hos domstolen. Uttrycket beslut i 

förvaltningsärende kan knappast omfatta beslut som har fattats av en 

beslutande kommunal forsamling. Eftersom hiinvisningcn till vad som 

föreskrivs i lag eller annan forfattning synes fullt tillriicklig för att ange 

kompetensområdet. har orden ··i r<irvaltningsiirende" tagits bort. 

13aochl3b*~ 

I dessn paragrafer har tagits in bestiimmelser om siirskild sammansiittning 

av kammarrätt i kommunalbesviirsmål. Med kommunalbesviirsmal avses 

hiir mål diir besviir har an forts enligt 7 kap. KL. 20 S lagen om kommunal

förbund. 89-92 ~~lagen om försarnlingsstyrelse. I kap. 19~, 2 kap. 9 *och 3 

kap. 14 ~lagen om lindring i rikets indelning i kommuner. landstingskom

muner och församlingar, 23 * lagen om kommunala indelningsdelegerade 

samt 21 ~ lagen om kyrkliga indelningsdelegerade. 
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I 13 a ~har tagits in siirskilda domliirhetsregkr for kommunalbesviirsmå

lcn. Utöver de lagfarna ledamiiterna skall två siirskilda ledamiiter delta i 

handliiggningen av kommunalhes,·iirsmål. Enligt en undantagsregel behi·iver 

de siirskilda ledamöterna inte delta i handliiggningen hl. a. niir m{tlet inte 

avgörs slutligt, målet inte priiva~ i .sak eller besviiren uppenbarligen inte kan 

bifallas. Regeln tar till fiiljd att medverkan av de siirskilda ledamöterna ofta 

kan undvaras niir prövningen avser rent formella frågor eller niir den sakliga 

prövningen iir av enkel b(•skaffenhet. Betrii!Tande skiilen li".ir att nbligatnrisk 

medverkan av de siirskilda ledamiiterna inte har li.ireskrivih i fr[tga om 

prövningen av rrågor nm verkstiillighetsrörbud rnr .iag hiinvisa till den 

allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.5). 

Som kvalilikationskrav för de siirskilda ledamöterna anges i 13 b ~att dessa 

skall ha god kiinnedom 0111 knmmunal verksamhet. Denna ~akkunskap kan 

ha förviirvats genom verksamhet som fortroendevald eller kommunal 

tjänsteman eller på annat .siitt. Det iir av väsentlig betydelse att ledamöterna iir 

viil förtrogna med betingelserna för kommunalt beslutsfattande. Behovet av 

sakkunskap betriiffande inte bara kommunernas utan också land.stingskom

munernas och de kyrkliga kommunernas forhållanden biirsjiilvfallet beaktas. 

Bestämmelserna i 24 ~ om att ledamöter i allmiinna förvaltningsdomstolar 

skall vara svenska medborgare och att de inte får vara omyndiga eller i 

konkurstillstånd blir tilliirnpliga också på de siirskilda ledamöterna. I 13 b ~ 

föreskrivs vidare att regeringen hestiimmer antalet siirskilda ledamöter !lir 

varje kammarrätt och utser ledamöterna. Som jag har anfört i ckn allmiinna 

motiveringen bör det utses ett sådant antal siirskilda ledamöter att handliigg

ningen av kommunalbesviirsmål inte skall behöva fördröjas på grund av att 

några särskilda ledamöter inte linns tillgiingliga inom rimlig tid. Mandattiden 

har bestämts till tre år, eftersom en liingre mandattid skulle kunna tiinka.s 
försvåra rekryteringen. 

4.3 Förslaget till lag om ändring i fönaltningsprocesslagen 

I paragrafen anges i vilka fall prövningstillstånd kriivs vid bcsviir över 

kammarriittens beslut. Diir siigs f". n. att bcsviir iiver kamlllarriittens beslut i 

fråga som har fullföljts till eller undcrstiillts kammarriitten prövas av 

regeringsriitten endast on1 regeringsriittcn har meddelat prövningstillstånd. 

Detta uttryckssiitt passar inte niir kammarriitterna blir frirsta besviirsinstans i 

kommunalbesviirsmåL eftersom det i sådana mål inte :ir fråga om att fullfölja 

en talan som har viickts hos kommunen. Kommunalbesviirspriivningen iir av 

annat slag iin den prövning som den kommunala niimnden eller beslutande 

församlingen har gjort. Paragrafen iindras nu så all kravet på prövningstill

stånd, i enlighet med vad som har fiinmlats i den allmiinna motiveringen, 

kommer att olllfatta också kommunalbesviirslllålcn. 
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Den nuvarande bestiimmclsen innebiir enligt förarbetena att prövningstill
stilnll inte behövs, um kammarriinen har avgjort en fråga som forsla instans 
(prnp. 1971:30 s. 105). Kravet på prövningstillstånd omfattar alltså r. n. inte 

besviir över kammarriittens besiut under riittegången som kan överklagas 

siirskilt, t. ex. beslut om verkstiillighctsförbud. I detta hiinseende skiljer sig 

bestiimmelsen i 35 ~ FPL från vad som giiller enligt 54 kap. 13 ~ riittcgångs

balken. Resviir över beslut under riittegången antogs bli siillsynta för 

llirvaltningsdomstnlarnas del. I enlighet med principen att prövningstillstånd 

inte behövs, om kammarriittcn har avgjort en fråga som första instans, prövar 

rcgcringsriitt1.:n utan priiv ni ngstill.-;tånd besviir över en kam marriitts bes I ut att 

avvisa bcsviir eller skriva av ett mål. 
Erfarenheterna av 1illiimpningen av 35 ~ f PL ger enligt kommitten vid 

handen alt prövning på fullsuttcn avdelning förekommer i en utstriickning 

.som knappast synes sakligt m1Jtivcrad i mål som har fullföljts från en 

kammarriitt till rcg1.:ringsriitten. Kommitten syftar särskilt på mål i vilka 

besviirshandlingen har kommit in för sent till kammarriitten. Det förekom

mer enligt kommitten förhållandevis ofta att besviir i kommunalbesviirsmål 

anförs för sent. 
Enligt 54 kap. 9 ~ riillegångsbalken prövar högsta domstolen talan mot en 

hovrätts dom eller slutliga beslut i ett mål eller ärende som har viickts vid en 

underriitt endast om prövningstillstånd har meddelats. Målet eller iirendet 

behandlas alltså som en enhet och särskilda frågor som aktualiseras först i 
hovriitten kan inte prövas av högsta domstolen utan all prövningstillstånd 

har meddelats. Processuella frågor som har avgjorts genom siirskilda beslut 

behandlas på samma siitt som den egentliga sakfrågan. Det iir bara i det 
speciella fallet att målet eller iirendet har viickts först i hovriitten som 
undantag görs från kravet på prövningstillstånd. Enligt kommitten är 

kammarriitten aldrig den första myndigheten som meddelar beslut i ett mål 
utan kammarrätten tar upp saken bara efter överklagande eller underställ
ning. Detta gäller, anför kommitten, också i fråga om s. k. extraordinära 

besviir enligt 100 * taxeringslagen ( 1956:623) som anförs direkt hos kammar
riitten. Fråga är ju om iindring av taxeringen. Kommitten anser alt det inte 

linns några biirande skäl för de ~;killnader som alltså föreligger mellan 35 * 
FPL och reglerna i rättegångsbalken. Reglerna i 35 * FPL har medfört 

praktiska oliigenheter och tolkningsproblem. Kommitten föreslår diirför att 

bestiimmelsen iindras så att krav(:t på prövningstillstånd kommer att omfatta 

besvär över alla kammarriittsbeslut. 

Remissinstanserna har inte hal"l något att inviinda mot förslaget att krav på 

prövningstillstånd skall införas i !'råga om besvär över kammarrättens beslut 

under rättegången och i fråga om besviir över kammarriittens beslut att avvisa 

besvär eller all skriva av ett mål. Regeringsriitten tillstyrker uttryckligen 

förslaget. Jag delar kommittens och remissinstansernas uppfattning i denna 

del. 
Regeringsrätten framhåller att kommittens syn på de extraordiniira 
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taxeringsbesviiren inte stiimmer överens 111ed den som ko111111cr till uttryck i 

förarbetena till 35 ~ FPL (prop. 1471:30 s. 105). Som exempd på fall diir en 

ka111marriitt avgör en fråga .som i'iirsta instans niimns diir det fallet att 

karnmarriitten prövar extraordiniira besviir som har anförts direkt h11s 

domstolen efter det att prövningsniinrnden har avgjort ett 111ål om den 

ordinarie taxeringen. Regeringsriitten anser för sin del att övervägande skiil 

talar för att karnmarriitten hör anses handliigga målet so111 llirsta instans bl. a. 

niir kammarriitten hanclliigger ett 111ål om extraordiniira besviir som har 

väckts hos riitten. Undantag från kravet på prövningstillstånd bördiirfiir göras 

för besviir över kammarriittshcslut i sådana mål. Regeringsriitten föreslår all 

det i 35 * FPL föreskrivs att hesviir över en ka111marriitts beslut i ett mål som 

avser ett överklagat beslut prövas av rcgeringsriitten endast 0111 regeringsriit

ten har meddelat prövningstillståncl. Med en sådan skrivning ko111mcr, anför 

regeringsriitten, ingen till regcring.sriitten fullföljd talan i mål som har kommit 

till kammarrätten från en lägre instans att kunna prövas utan prövningstill

stånd. Det giiller vare sig kammarriitten genom sitt beslut har prövat målet i 

sak, avvisat besvären eller skrivit av målet. 
För egen del anser jag att det inte kan komma i fråga att i detta 

sammanhang iindra 35 * FPL på ett siitt som innebiir ett iindrat stiillnings

tagande i fråga om kravet på prövningstillstånd betriiffande de s. k. extraor

dinära taxeringsbcsvärcn. Regeringsrättens förslag i fråga om utformningen 

av 35 S synes emellertid innebiira att kravet på prövningstillstånd tas bort i 

fråga om besviir över kammarriittens beslut i mål som har understiillts 

kammarrätten. För att iindringen inte skall få en sådan effekt har i paragrafen 

nu föreskrivits att besviir över kammarrättens beslut i ett mål som har blivit 
anhängigt hos kamm'.trriitten genom överklagande eller understiillning 

prövas av regeringsriitten endast om regeringsriitten har meddelat prövnings
tillståncl. 

36 ~ 

Om regeringsriitten har meddelat prövningstillstånd för en viss fråga, får 

domstolen enligt vad som f. n. föreskrivs i paragrafens tredje stycke pröva 
även en annan fråga som hesviiren avser. I förarbetena (prop. 1971:30 s. 106) 

till bestiimmelsen anförde dcpartementschefcn att ett prövningstillstånd i 

princip borde begränsas till den eller de frågor som hade foran lett tillståndet. 

Ibland kunde dock praktiska skäl eller andra siirskilda omstiindigheter 

motivera att den förda talan prövades i vidare omfottning. Genom bestiim
melsen i tredje stycket gavs diirför regeringsriitten en uttrycklig befogenhet 

att till prövning ta upp också andra frågor som besviiren avsåg. Om 

bestiimmelsen i 35 ~ första stycket iindras så att ett prövningstillstånd inte 

liingre kommer att avse en viss fråga utan kammarriittens beslut i ett mäl som 
har överklagats till eller understiillts riitten, måste den nuvarande lydelsen av 

36 S tredje stycket iindras. Efter förebild av 54 kap. 11 ~ första stycket 
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riittegängshaik.:n har d:irfor llil"L'Skf"ivits att ett prÖvningstili,tånd rnr begriin

SaS till att giilla en viss del av Lkt beslut som den fullföljda talan avser. 

I forsla stycket har mdct "l"ri1gan" hytts ut mnt "talan'". 

JH 

I det nya andra styL·k.:t h:invi'<IS till de nya föreskrifterna i 7 kap. I *KL och 

89 ~ I mom. lagen om fiirsamlingsstyrcl~e um förhud mot att anföra nya 

nmstiindigheter efter utg:ingen av besviirsfristen i första besviirsinstans. 

Härmed avses att llirehygga det missl'iirståndet att regeln i 37 *första .stycket 

FPL innebiir att en klagande \"id fulli'iiljd till högsta instans skulle kunna ges 

r:itt att framfiira nya anmiirkningar i fr[1ga 0111 lagligheten av ett kommunalt 

hes I ut. 

4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen om kommunalförbund 

Ändringen i 20 * föranled., av att de siirskilda reglerna om hesviir i.iver 

landstingskommunala he.,lut föreslås utgå ur KL. 

4.5 Förslaget till lag om ändring i lagen om församlingsstyrelse 

,\ndringarna i 89 * 1 mom .. 90 och 91 *~ lagen om llirsamlingsstyrelse 

motsvaras av iindringarna i 7 kap. 1,4 och 5 **KL. Den särskilda regeln i 90 ~ 

andra stycket om riittsverkningarna av att hesviir har bifallits på den grund att 

enskild riitt har kriinkts har slopats med hiinsyn till att motsvarande regel i 
1953 års kommunallag inte har överförts till KL. Restiimmelsen om 

inhiinllande av domkapitlets yttrande har nyttats från 89 * 1 mom. till 90 *· 
där andra hand\äggningsreg\er h;n förts in. l övrigt har endast en anpassning 

skett till KL:s språkbruk. 

4.6 Öniga författningsförslag 

Ändringarna i 1kap.19 ~och 2 kap. 9 *lagen om ändring i rikets indelning i 

kommuner. la ndstingskorn mu nn och församlingar föranleds av att kammar

riit terna ersiitter liinsstyrelserna ';<)111 första besviirsinstans. I 3 kap. 14 ~har 

tagits in hestiimmelser som klargör besviirsriittens omfattning i de fall då 

kammarriitten har bifallit hesviir över ett kyrkokommunalt beslut. Även 

iindringarna i 23 *lagen om kommunala indelningsdelegerade och 27 ~andra 

stycket allmiinna ordningsstadgan foranleds av att kammarriittcrna ersiitter 

liinsstyrelserna som första bcwiirsinstans. Ändringarna i 21 ~ lagen om 

kyrkliga indelningsdelcgeradc har utformats efter forebild av iindringarna i 

23 *lagen om kommunala indclningsdelegerade. Ändringar i 27 ~allmänna 

ordningsstadgan har föreslagits iiven i prop. 1979/80: 17 om ordningshållning 

vid offentliga tillstiillningar m. m. 
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5 Hemställan 

Jag hemställer all lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. lag om ändring i kommunallagen (1977: 179), 

6 Beslut 

2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-
domstolar, 

3. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 

4. lag om iindring i lagen (1957:281) om kommunalförbund, 
5. lag om iindring i lagen (1961:436) om mrsamlingsstyrelse, 
6. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i 

kommuner, landstingskommuner och församlingar, 
7. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelnings

delegerade, 
8. lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdele

gerade, 
9. lag om ändring i allmiinna ordningsstadgan (1956:617). 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

4 Riksdagen /979iHO. I sam/. Nr 105 
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Bilaga 1 

Sammanfattning av kommunalbesvärskommittens förslag 

1 Sammanfattning 

Genom 1971 [irs förvaltningsr:ittsreform fick kammarr:iucrna st;illning som 
al lm:in för\'alt ni ngsdomstol niirmast u ndcr rcgeri ngsr:ittcn. Riitten ~1t1 ful!
följa talan rrtm kammarrätt till regeringsr:itten hcgräns<tdcs genom kra\' pii 
prövningstillst<'incl. Grunderna för prövningstillståncl :ir desamma som enligt 
r:ittegångshalken g:iller för fullfol_icl av talan från hovriitt till högsta dom
stolen. Sä kallad ;indringsclispens ;ir inte medgiven. vilket innch:ir att den 
högsta instansens uppgift som prejudikatbildare betona<;. I organisatoriskt 
h;insecncle innebar reformen i allmänhet en förl;ingning av instanskedjan 
genom att kammarriitten sköts in mellan första hesv:irsinstansen (1ch re
geri ngsr;it ten. 

För kommunalbcsv;irsmålens del IOretogs ingen :indring i instansordning
en. Förslag om sådan ändring hade framlagts av förvaltningsdomstolskom
mittcn i dess betiinkande (SOU 1966:70) Förvaltningsr;ittskipning. För\'alt
ningsdomstolskommillen utgit:k från att kommunalhesviirsmälen borde 
överföras till kammarr:ittcrna på samma sätt som förvaltningsbesvärsmålen 
med kommunal anknytning. Med hänsyn till kommunalbesv:irsprövningens 
karaktär av ren legalitetsprövning ansåg kommitlcn att Hin~styrelserna kunde 
utgå ur instanskedjan. Den legalitetsprövning. som skall ske i kommunal
besvärsmålen, borde enligt kommitten redan i första bcsv:irsinstans lämp
ligen kunna göras av en administrativ domstol. Kommitten framhöll dess
utom att vid ett genomförande av kommittens organisationsflirslag kam
marrätterna och regeringsdtten skulle erhålla sådana resurser for en snabb 
handliiggning. att man kunde undvika en befarad cfterslUpning beträffande 
kom mu nalbcsvärsmålens avgörande. 

Förslaf!et att ändra instansordningen för kommunalbesvären väckte åt
skillig rer.1isskritik. Flertalet rcmissinstanser ansåg att länsstyrelsen hordc 
behållas som första bcsvärsinstans. Kritiken riktade sig framför allt mot 
förvaltningsdomstolskommittens uppfattning att prövningens karakt~ir skul
le göra det mindre nödvändigt att Hinsstyrelsen stod kvar i instansked,ian. 
Föredragande departementschelen förklarade att han för sin del var ense 
med kritikerna tfäri att det inte var lämpligt att ta bort l~insstyrelserna ur 
instanskedjan när det gällde kommunalbesvärsmål. Samtidigt betonade han 
att det var angeläget att snabbt nå definitiva avgöranden i dessa mål. De
partementschefen ansåg det därför Himpligast att behålla elen g;iJJande ord
ningen att besvär anförs först hos länsstyrelsen och sedan hos regeringsr:ittcn. 

Sedan tiden före förvaltningsr;ittsreformen har tillströmningen av kom
munalbcsvärsmål till regerings6itten mer än tredubblats. Vid tiden för re-
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formen rälrnade man med 200 mttl per jr som ett normalt antal. Ar 1977 
inkom och avgjurdes mer iin 700 k1J111munalbesdrsmCtl i regeringsrätten. 
Målgruppen iir den oj:imf(}rligt sti>rs1;1 i vilken rcgeringsr:i11cn pri)\·:11" m:'1lcn 
i sak utan att desstl.irinnan h:1 meddelat prö\'ningstillsttmd. Lt\·ccklingen 
har lett till alt kommunalhesviirsrrn'\lcn iar i anspråk en opropnrlionerligt 
stor andel a\ regeringsr:iucns sessi1rnstid uch arhehkralt. Det har her:iknats 
al! inemot h:ilften a\· alla mål snm priiva~ i sak a\· rL'geringsr:itten utgiirs 
av kornrnunalhcs\'iirsmiil. 

I kommunalbesviirskommittcns uppdrag. so111 innefattar en allm:in Ö\'er
syn av komrnunalhes\'iirspmcesscn. ingår fri'1gan om instansordningen .-;om 
en huvuduppgift. Enligt direktiven ankommer det 11:1 kommitten att sj:\I\' 
avgöra om det :ir J:impligt att red1l\·isa ii\·crdgantkna i denna del i cl! 
dclbctiinkande. I direktiven har det betecknats som nf"rån~omligt att ko111-
mittcn övcrviiger frt1gan om hegriinsning av riitten att fullfölja kommu
nalhesv:ir till regeringsriitten. Niir det g::illcr bcsdrspriivningcn ncdanfor 
reg:cringsriitten har. 1(1rutom liinsstyrelse. kammarriitt och liinsriitt angetts 
vara de alternativ som ligger niirm:1s1 till hands. Kommitlcn har hiirvid 
all pröva även möjligheten att skjuta in kammarriitten som en mellaninstans 
mellan länsinstansen OL'h rcgeringsriitten. BetrMfande de landstingskom
munala besviirsmälen har i Jirektiven uttal~lls att instansordningen om möj
ligt hör vara densamma i alla typer av komrnunalhesviirsm;il. 

I föreliggande delhetiinkancle liigger kommunalhesdrskommil!en fram 
förslag till ändrad instansordning i kommunalhesdrsmi1I. I betiinkanclet 
framläggs också förslag hetrMfande vissa processuella spörsmål som framstår 
som särskilt angelägna att behandla i samband med en iindring av instans
ordningen. 

Den åtgiird som ligger niirmast till hands fcir al! skapa biittre hal ans mellan 
olika måltyper i regeringsriillens arbete anser kommunalbesviirskornmittcn 
vara att införa fullfiiljdsbegriinsning iiven i kommunalbesviirsmålcn genom 
krav på prövningstillståncl. 

Kommitten har funnit all de nuvarande clispcnsgrunclcrna med forclel 
bör kunna tilliimpas i kommunalbesvärsm;'\lcn. !kl hetyder att regcrings
rällens karaktiir av prejudikatinstans 1"1irst~irks. 

De nu angivna åtgärderna kan inte vidtas isolerat, eftersom krav pli pri.iv
ningstillstånd medfor att ansvaret kommer att ligga tyngre på hesviirsin
stansen under regeringsriillen. Ju striingare krav som uppstiills för pröv
ningstillstånd desto större fordringar må<>te kunna st:illas på denna instans. 

Vid fcirvaltningsrä!lsreformen angavs en kärnpunkt vara all man delade 
de två huvudfunktionerna för förvaltningsriittskipningen - att åstadkomma 
materiellt riktiga avgöranden och all svara för prejuclikatbildningen - på 
två domstolsinstanser, vilka sålunda tiinktes komplellera varandra. Kam
marriillcrnas uppgift hlev att b:ira huvudansvaret för att materiell r:iuvisa 
skipas i de enskilda fallen medan den högsta instansen skulle svara för 
vligleclande avgöranden i oklara eller tveksamma rällsfrågor. 

Sedan förvaltningsriillsreformens genomförande 1972 har kammarriitts
organisationcn byggts ut. Den omfattar nu f~Ta kammarriitter. Kammar
rätterna har vuxit in i sin nya roll som allmän förvaltningsdomstol orh 
förvärvat kunskaper och hanclliiggningsvana hetriiffande de nya målgrupper 
som tillfördes kammarrät1erna vid reformen. Till cle nya grupperna hör mal 
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111ed kon1tllun.1I anknytning 'a•;,,rn 1l;ih11\·iirds111i'rl •lch hyggn:1d.-,111:11. Under 
de .~e11aste t\t1 ~1ren har tidigare k'i\:i1·:111lk 111:rlhal:111ser hos b111111:11Tiittcrna 
kunnat nedbringas. Il-danserna \ i'iar allt.iiimt en nediitgaende tendens. 

:'vhit den angi\·na bakgrunden h:1r ko111111un;rlhes\·jrskun1lllittc11 l'unnit 
naturligt att \·:ilj:1 ka:11111:1r(itt 'iun1 hewjr,i11st:111s under regeringsrjtten. 
N:'tgot a1111:1t sl;ig' organ :in en kollegi;rl do111stnl kan enligt k1J111111ittcns 
bedömning inte komma i 1'r[1ga. N:ir det giillcr instanskedjans liingd har 
ko111rnunalhesv:irskn111111ittcn runnit att sk:il kan anlliras till stl.id !lir -;r1viil 
en ordning med tv:1 i1htan.ser -:11111 en ordning med tre instanser. i \'ilket 
senare !'all en Einsinst:uv; ;rllh:1 skulle hihcht11las. Kommitten har bedömt 
saken st1 :1tt h[1da ordning:1rna ;ir prakti,kt ge11omllirbara men att den kortare 
instanskedja11 J'r[1n alln1:in11a .synpunkter iir att ltiredra. Betr:ilfande rn[tl i 
vilka prövningstillst~1nd be\ iljas synes det "l'r:1nkomligt alt en ornbgg11ing 
till tre bcsdrsinsw11ser kommer :1tt rnedl(ir:1 en ltirl:ing11ing av h:1ndliigg
ningstiderna. Kornmitten dcl:tr den oi'u fr:1rnJ'iirda uppfottningen att det 
~ir S:irskilt ;mgeUget all slutliga a\·giir;1mlen i knmmun;tlhesv;irsmäl - som 
kan giilla samhiills\·iktiga beslut ol'11 principiella r;ittsl'ri\gor - erh[tlles så 
snahht so111 tlliijligt. \'id i.\verviigande av sarntliga synpunkter har knmmitten 
stannat för att föresl~t ett t dinste111~.systelll med kamlll<trdttcrna som första 
bcs\':irsi nstans. 

Kornmunalhesv:irskomrnitten t-1nner i princip l'iirvaltningsdomstolskom
mittcns mening att knm111unaihesviirsmi1kn Limpar sig mr en renodlad 
domstolsprövning var:1 \·:ilgrundacl. Knrnmunalhcsviirskommittcn har dock 
funnit viigam\c sk:il tala till fi.irmc\n fiir ;111 S:irskild s.1kkunskap - vid siuan 
av v:1nlig juristknrnpetens - skulle vara :1\ drde för hewiirsprövningen. 
Inte minst i rn;'tl so111 g:iller den ko111111unala kn111petcnsen .;kulle det vara 
vlirdcfullt om i lnndUggningcn dclwg en person med god kunskap om 
od1 erfarenheter av kpmmun:rl \·erk~amhet. .\ven i n1i1I d:ir kommunala 
procedurfrågor aktualiseras kan det vara a\ v:irde ;1tt ni1gon som delt:tr i 
besv:irspriivningen :ir förtrogen med de praktisk;1 betingelserna för kom
munalt heslutsfattande och h:ir vana vid ledning :t\· arhL'te pd k\·alificcrad 
kommunal nivå. Kommunalbcsvärskommittcn anser inte att vanlig 
nämndemannamedverkan kan fylla denna uppgift. Vad som hchövs är i 
stället speciell sakkunskap. Kommunalhcsvärskommittcn erinrar om den 
ordning för medverkan av särskilda ledamöter som är föreskriven för 
handläggningen i kammarrätt av mål rörande allmän fastighetstaxering. 
Kommittens förslag innebär att kammarrättsavdclning vid handläggning av 
kommunalbesvärsmål i princip utökas med en särskild ledamot. Hehövligt 
antal ledamöter skall utses av regeringen för varje kammarrätt. Till särskilda 
ledamöter skall utses personer som har god kännedom om kommunal 
verksamhet och betydande praktisk erfarenhet på kvalificerad nivå av det 
kommunala bcslutsförfarandet. Av praktiska skäl fordras vissa undantag från 
kravet på medverkan av särskild ledamot. Den huvudsakliga innebörden av 
förslaget är att medverkan av särskild ledamot skall vara obligatorisk i mål 
som prövas i sak och där besvären inte är utsiktslösa. 

Betr:iffarnk de landstingsk(1rn111un<tl:1 bcsv:irsmälen. som enligt g:illandc 
ordning pröv;1s a\· rcgeringsriitte:1 som försu och sista instans. föresl<'tr kom
munalbesviirsl\ommittcn att l\arnmarriill sl\all bli första bew:irsinstans och 
att för fullföljd till regcringsriitt1~n samma regler skall giilla som för övriga 
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h.1>111mt111<1lhc:.-,1 :ir..;m;il 
Under ett ;1r anh:111giggiirs i det n:irmaste 2 O()() kommun.tlhcsv:1rsmiil 

1 1·1ir,L1 hes1 :ir,instans IL!ndsting.-;miilcn inr:iknadcl. hirdelningc11 ;1\ dessa 
mitl p;1 de 11lik:1 kammarr:ittern<i kan ber:iknas bli ungc:t:ir f\ilj,111de Kam-
111;11-r~-1tten i SW(kholm f;\r omkring 500 m~tl. bmm:1rr:ittcn i (i(\tchorg om
kring (i51J m:tl, kammarr:itten i Sundsvall omkring 450 m[Ii och kammarr:ittcn 
i J iin kiip111g n111k ring 350 n1iil. Om man antar att full flil_idsprnccntcn kum mer 
dit sjunka ni1µn1 efter införandet :tv kammarr:ittspri.ivning och krav pi\ pröv
ning_..;1Jibt;1nd - r. n fullfoljs n:irmarl' 25 '\, av kommunalhes\·:irsmälen frim 
1:i11ss1yrclse till regeringsr:itten - kan tillstriimningen till regeringsriitten be
r:i1'n:1' uppg:1 till 400-4'i0 mitl per ;\r. 

Kc11nmi1tC:n h:1r ii1..::rdgt 1>111 J:insstyrelserna bör hihehi1ll:1s sum fiirst<i 
bes\<ir-;insuns under en i_ivcrgungsperiod. Kammarr:itterna skulle h:irigenom 
kun11<1 i'i't rni'i_iJighet <tll Slll'Ct:Ssivt bereda sig fi.ir den nya Uppgiften ~amtidigl 
s<Jrn man "kulle: kunna dr;i nytl<t <l\ det kunnande pil omr<'1dd som i d;ig 
li11ns hns J:in.,,;tyrelscrna. Kommitten framl:igger dock inte nägot si\dant 
filrsl;,g ut;1n liireslitr ;indra (1tg:irder for att underl:itta ii\ erg[mgen. För n:ir
\·aranlle linns red:1n \·id de olika kammarr:ilterna ett mindre antal jurister 
med erfarenhet a\· k1immunalhesv:irsmäl. l.inder senare tid har kammar
r:i1t~_iuristcr i d;;1ndt.: ut,tr:ickning anlit<tts f<.ir foredragning av kommunal
bes\<irsm;ll i regt.:ringsr:itten. Dt.:t kan antagas all m;\ng:t ur denna grupp 
efter <!\·~lutad t_i:in~tgiiring i regcringsr:itten kommer att t_i:instgiira i kam
m;irr:111. i'h·~·rllyttningen av kommunalbcsv:irsm[1le11 kan :iven 1:inkas leda 
till iiktt intrc'ise bland de pit umrädet kunniga J:insstyrelsejuristerna att söka 
sig ii\'Cr till den enhetliga karri:ir som h~1llcr p[1 att uthilda sig inom de 
allm~inn<t 1<if'\ al1n1ngsdomstolarna. Kummitten förordar att kammarr;\tts
_iu:·ister under tiden n:irn1ast fore ikrafttr:idandet av de n\'a hest:immclscrna 
tiir 111i1Jlit>het .111 genom t_i:in~tgijring i l:insstyrelsc uch säsom föredragande 
i regeringsr:itten tlirhercd:t sig l'ör den nya uppgiften. Utbildning i form 
a\' kursc1- f<ircslt1s ocksa. 

Sasqm antytts har kommunalhesv:irskommittcn funnit att vissa rroces
-;uL'il:1 frt1gor hiir siir--;1'ill uppmiirksarnmas i samband med reformeringen 
<!V instan~urdningcn. Dessa g:iller samordningen av de s:irskilda lörfaran
dereglcrna i(ir kommunalhesv:irsprocessen med de allm:inna regif:rna for 
t<in .tltning,processen och i.ivrig frirfarandelagstiftning_ En fullst~indig över
syn h.ir inte varit möjlig i detta sammanhang. De övcrv:igandcn som re
dm isas i heUnbndet tar endast sikte pi\ de centrala frågorna och utg[1r 
i princip friin g;iiJande r:itt. Fn del av dessa frägnr berördes av kommu
n:tllagsutredningen i dess bet:inkande(SOU 1974:99) Fnhetlig kommunallag. 

Tidigare \ ;ir li'1rhällande1 att handl:iggningen av fi.irvaltningsbesv:irsmill 
i s:nn llil_idc en pra\is som utbildats inom det omri\det medan hamfögg
ningcn av kummun<tlbcsdrsmäl fölide en s:irskild pra\is. Genom till
lw111s1en <I\- rPL har cn l\ndificring och detaljreglering genomflirts för lör
\<tltningsprncessen_ FPL :ir :ivcn tifömplig pä handl:iggningcn a\· kommu
n:dht.:sdrsm::il i rcgeringsr:itten. Detsamma blir fallet i kammarr:itterna. om 
ko111111unalbes\·~ir~mälcn llyttas Ö\'cr dit fr[111 bnsstyrclserna_ l\iägon kodi
fiering a\· prinL·1pcrna för kommunalhesv:irsproressen har t.:mellertid inte 
~igt rum. \-Ian har :tlltså <tll till:impa ett författningsbundet regelsystem for 
fi_irlar<tndet i Fir\ altningsdomsllliarna vilket samtidigt skall _i:imforas med 
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!lL·h mndilicras a\· \·iss•1 osi-;ri1 na regler kir hanctl:iggningcn '11· 1-;ommu
nalhesvärsmål. Denna formella obalans iir olycklig. KommunalbesvUrs
k!lmmitt0n anser det chirför angel:igel att kommunalhcsviirsprocessens <ir
drag i iii-;ad ubtr;idrning kommer till uttryck i lagtext. 

Den kanske \·i!-;tig,1sle regeln i detta sammanhang g;iJler hcst:imm<rndct 
•tv l•tlan. Enligt fast r;ittspraxi~ gäller regeln att besdrsfakta sbll <tnforas 
in!lm tiden for överklagande av det kommunala heslutet lör att kunna upp
tagas till priivning. Kommunalbesv;irskommittcn foreslar att regeln lagfästs 
och tas in i KL. Fiir att best:immelscn i 5 \ FPL om före!;iggamlc att l-;om
pletter<1 besdrsinlaga. som fa otj:inlig för sakprövning, inte skall leda till 
den lelaktig•t sluts;1tsen att hiirvid Uven avses fi.irel:iggande om komplettering 
med hesv:irs!'al-;ta. foresli1s att i KL görs en precisering av tilU111pni11gs
nmr~1dct för 5 ~ 1:PL inom kommunalbesv:irspmcessen. 

Vidare föresläs att i KL tas in •?n hest:immelse av innebörd att kommunens 
st:illning snm part f<1stsl[Ls vid till:impningen a1· FPL i kommunalbesv:irs
prncessen. 1-Lirigenom klargörs att n:ir yttrande inh:imtas från kommun 
FPL:s best:immelser om si-;riftv:i\ling mellan parter skall till:impas och inte 
besUimmelsc:n om inh:imtande av yttrande från myndighet. 

Genom kodifieringen av klagandens skyldighet att best:imma sin talan 
tlire besv:irsfristens utg(mg och betoningen av tvåpartsförh[11la11clet i kom
munalbesvärsprocesscn ges visst positivt stöd for fullföljande av g~illande 

handl:iggningspraxis i kommunalbcsv:irsm~1l. vilken sedan gammalt ansetts 
huvudsakligen vil~i p(1 dispositionsprincipc:n. l l:irigenom ges också stöd t\_ir 
en återhållsam till:impning av bcst:immelserna i 8 ~ Fl'L om förvaltnings
dumstols utredningsansvar såvitt g:iller kommunalhesdrsm~ilen. 

I sammanhanget fbresl(1s att den älderdomliga bestämmelsen i KL om 
skyldighet för klaganden att bifoga avskrift av protokollet över det klandrade 
beslutet iivensom anslagshevis rörande protokollsjusteringen er<itts med 
en regel motsvarande den som allm;int g;iller för förvaltningshesvärsomri\det, 
n~imligen att kh1g~111den ~ir skyldig att i besdrshancllingen ange det över
klagade beslutet. Dessutom föresläs att i KL införs rn best~immelse som 
ifögger besv:irsmyndighcten att utan driijsm<ll avgöra deserta OL"h utsiktslösa 
besvärsmål. 

I fi.irsamlingsstyrelselagen li.irc:slib :inclring motsvarande den i KL. 
Bland de författnings~indringar i (ivrigt som fi.iranleds av kommunalbe

sdrskommittcns försiag kan n~imnas en :indring av regeln i 35 ~ första 
stycket FPL. som innehaller au besdr över kammarr:itts beslut '"i fråga 
som fullföljts till eller undcrst;illts'" kammarrätten priivas av regcringsriitten 
endast om rtgeringsr;itten meddelat prövningstillsUind. Uttryckss;ittet passar 
inte s;irskilt v:il n:ir kammarr:itl blir första besv~irsinstans i kommunalbe
sdrsmf1l. enersom clet inte ;ir frt1ga om fullföljd av en hos kommunen 
anh~ingiggjord talan. Kommun~;lbesdrsprövningen ;ir av annat slag iin den 
pri\1·ni11g som den kommunala myndigheten gjort. En :indring av lydelsen 
:ir därf(ir nödv:indig. Kommunalbesv~irskommittcn. som i övrigt konstate
rar att regeln skiljer sig frän motsvarande regel i rättegangsb:.1lkcn på 
ett fr{111 saklig synpunkt sett 1rn10ti\'t~rat siitt. löreslär att bestiimmelsen iindra~ 
stl att kravet p:i prörningstillst~iml blir gencr.::llt i fråga om bcsv~ir över kam
marr:itts be~! ut. 

Kornmitten lörcsl:lr att rdormen genomfors den I juli 1980. 
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Bilaga 2 

)08 Kommunalbesvärskommittens lagförslag 

I Förslag till 

Lag om ändring i kommunallagen (1977: 179) 

~Hirigenom foreskrivs att 7 kap. l, 2. 4 ol:h 5 ~~kommunallagen ( 1977: 179) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

:'1111·ara11il<' ~rddsc Fiires/age11 ~\'de/se 

7 kap 

Över heslut av ko11111111n/id/111äkrige 
får. om ej annat ~ir särskilt föreskri
vet, medlem av kommunen anföra 
hesvär hos liinsstyr<'lsen. Sådan talan 
får grundas endast på att beslutet 
I. ej har 1illkummi1 i laga ordning 
2. s1år i si rid mol lag eller annan för

fauning 
3. på annal slitt överskrider kom

m1111/i1ll111iiktiges hefogenhel 
4. krlinkcr klagandens enskilda rutt 

eller 
5. annars vilar på orU11vis grund. 

Besvärshanclling skall ha kommit 
in till lä11sstyrdsen inom tre veckor 
från den dag då justering av det över 
heslulet förda proiokollel har 1illklin
nagetts på kommunens anslagstavla. 
Till bewiirslw11dli11ge11 skall /iJgas det 
Öl'erklagw/e beslutet och be1·is 0111 
dagrn fiir amlagcr. BeS\'är som ej har 
a1!fbrrs i rätt tid upptages C'.i till pröv
ning. 

l ~ 
Över beslut av/iillmäkti{!.e får. om 

ej annat är slirskill föreskrivet, med
lem av kommunen eller lands
ringskommunen anföra besvär hos 
kammarrätten. Sådan talan får grun
das endast på all heslulet 
l. ej har tillkommit i laga ordning 
2. står i strid mot lag eller ann<m för

fallning 
3. på annat sUll överskrider.fi1//mäk

riges befogenhet 
4. kri.inker klagandens enskilda riitt 

eller 
5. annars vilar på oriitt vis grund. 

BesvUrshandling skall ha kommit 
in till kammarrätten inom tre veckor 
från den dag då justering av det över 
beslulel förda prolokollel hartillkän
nagelts på kommunens eller /a11ds
ri11gsko111m1111em anslagstavla. I he
wiinlw11d/i11.-.:e11 .1ka// a11gcs det hes/ur 
som överklagas och de omständigheter 
på rilka talan gm11das. Kla!(andenfår 
Pj wi/ura ny omsriincliglwr till gmnd.fiir 
sin talan e/ier hewärsridens utgång. 
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(j\'I'/" fw.\1111 al' lands1ing .fi/r. 1m1 ej 

w11w1 är '1inkil1 fiirnk1frc1. 111ec!!t'111 
al' la11ds1ingskn1111111111c·n an/fira bc·11iir 

luis reg,•ringsrii11cn. Bc·11iirshaJl{/ling 

1il/sriillc.1 rcgNingsrii{{c'11. I iirngt ri/1-

lämpas hcstä11111ll'lwr11a i /iir.1ra och 

andra s(rck('//a /Hl 11101.1w1ra11dl' säll 

11å hc.wiir iil'cr sådcmr hc.11111. 

I fr~1ga om hesv~ir ö\-cr heslut av 
ko11111111mryrl'lsc11 eller annan kom

munal niimnd skall bcstiimmclscrna 
i l ~ om besviir ~iver beslut av kom
m1111/i1/lmii/.,1ig1· tilliimpas p[1 mot>va
randc siitt, 0111 ej annat siigs i 3 ~ 
el kr iir siirskilt fi.\reskrivet. /!i-aga om 

bcwär iirer hesl111 av .fiirvalflli11gs111-

skot1ct cllN a111w11 la11d11i11gskom11111-

11al 11ämnd .1kall bestämmelserna i I .~ 

om he\'\'iir river beslut m· landsting ri/1-

liimpas på m11ts1·ara11dc säll, om('/ an

nat sägs i J .~ cllN är särskilt /breskri-

1'1'1. Bcsviir får ej anföras över beslut 
av rent förberedande eller rent verk
ställande art. 

I frt1ga om bcsviir över beslut av 
stl'l'clsen eller annan niimnd skall be
stämmelserna i I ~ 0111 besvär över 
beslut av .fi1//111iiktige tilliimpas pä 
motsvarande siit t. om ej annat <igs 
i 3 ~ eller iir siirskilt fl.ireskrivet. Be
sviir får ej anfi.iras över beslut av rent 
forberedande eller rent verkstiillande 
an. 

Bestämmelserna i första stycket giiller iiven beslut som har fattats med stöd 
av uppdrag enligt 3 kap. 12 ~. I fräga om beslut som ej har protokollli.irts 
siirskilt räknas besvLirstiden fr{m den dag då justering av protokoll, som 
har förts vill det samnuntrLide m~d styrelsen eller nLimnden varvid beslutet 
har anmiilts. har tillkiinnagetts p{1 anslagstavlan. 

Bestämmelserna i första stycket giiller också i fråga om hesviir över sådant 
beslut av revisorerna som avses i 5 kap. 4 ~. 

4 " ' 
Om besriir har an/i>rts hos liinssty- Om bc.wär har ko111111i1 in/iir sent till 

rclscn, kan denna .fiirhjuda aff det ka111111arrätten eller det iir llflflCllhart 

iil'erklagade heslutN l'erkställes. aff hcwiirl'tl skall al'virns m· annan a11-

lcclni11g cllcr /ii111nas utan bifall. hiir 

ka111111arräffc11 jiiretaga målet till av

giirande utan dröjsmål. 

Vid tillämpning ar/ii11·altni11gsproccss

Jage11 ( 197 I :]9}) amcs ko111111111w11 C'l
lcr lands1ingsko1111111111e11 som parr. Fö

reläggande enlig! 5 11 .förrnl111ingspro

ffSslagc11 får l'.i gälla m"1;ä/pandc m· 
hris1 i hesriinhandling, som hestclr i alf 

denna <'.i angN någon omstiindiglwr pd 



Prop. 1979/80:105 

Öl'cr /iinsst_rrcl\cns hesl111/iir. 0111 c'i 

annal är siirskill ,liirl'\krirl'I. /)('s1·är 

an/öra.1 hos regl'ring.1rii11en. lksviir 
över beslut av läms1_1rds('/I vilket har 
gått klaganden emot rnr anmras en
dast av dt:nne. Besviir i.iver heslut. 
varigenom liin1s1rrl'lsc11 har hifallit 
besvär eller förbjudit att det överkla
gade beslutet verkstiilles. får anföras 
av kommunen och medlem av /.:0111-

mwwn. 

Bcwärshandlingen skall hu kommil in 

fil/ regeringsriillen inom lre 1·c·ckor/i-dn 

den dag då den som l'il! c111/iiru hl'wiir 

.fick del m· hesl1111•1. Om liims1yrels1•m 

besl111 har gåll klaganden cmnl skall 

han underrällas 0111 rncl han har all 

iak11aga rid hcsl'iir iirl'r he.1!111c1. 

57 

rilk('// 1ci/a11 gm11das. /fr.11ä111111elwn i 

]<J ,1 andra 111e11i11g1•11.fiirrnl1nings1im

' l's.1lagen 1i//ii111pa.1 C'j. 

Besv~ir iiver heslut av kam111arrä1-

fl'n 1·ilket har g<~llt klaganden emot 
fär anforns endast ;1v denne. Besdr 
över beslut, varigenom ka111111arrä11en 

har bifallit besviir eller forbjudit att 
det iiverk lagade beslutet verkst:il les. 

far anföras av kommunen od1 med
lem av denna eller, när ,li"dga iir om 

lands1ingskom111111wl1 hesl111. m· la11.!s-

1i11gsko1111111111i'll och 111ec!IC'111 cl\" dt'n

na. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1980. 
;\Idre bestiimmelser tilliimpas pä besviir avseende kommunalt eller lands

tingskommunalt beslut. i fräga om vilket justering av det över heslutet 
förda protokollet tillldinnagetts p[1 kommunens eller landstingskommunens 
anslagstavla senast den 30 juni 1980. 
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2 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna fönaltningsdom
stolar 

1-Hirigenom föreskrivs all 8, 11 och 12 ~~ lagen ( 1971 :289) om a!lm;inna 
förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lrd('lsr 

Kammarriitt prövar 
I. besviir (iver beslut i .f(irl'(l/111i11g~

iirc11de som enligt lag eller annan 
förfall ni ng anl<ires hos domsto
len, 

2. mål som understiilies domstolen 
enlig\ folkbok föringsforon.lning
en <1967:198). 

Fiireslagen lnlclse 

Kammarrföt prövar 
I. besviir över beslu1 som enligt lag 

eller annan förfanning anföres 
hos domstolen, 

2. mål som underställes domstolen 
enligt folkbokll.1ringsförorclning
cn (1967:198). 

Regeringen forordnar om kammarriit1ernas domkre1sar. 

Kammarriill iirdelad i a\'(.lelningar. Regeringen får bestämma att avdelning 
skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt säte. 

Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande samt 
av mins\ två kammarriit1srt1d, av vilka en ;ir vice ordförande. 

För behandling m· ko111m11nalbe
wärs111dl skall i avdelning dessutom 
ingå särskild ledamot med god kän
nedom om och berydande erfi:Jre11her 
ar ko111111u11al verksamher. Regeringen 
./iirordnarjiir 1•a1,ie kammarrärt ell er
.fimlcr!igt antal sådana leda111örer. 
Förordnande.får arse högst tre år. Le
damot som här .~ägs skall rnra srensk 
111cdbo1~~an'. Den som är omyndig el
lcrjhrsatt i konkurstillstånd/år ej urö-
1·a sådant 11ppdrag. 

Om siirskild sammansiittning av kammarriitt vid behandling av mål 0111 

fastighetstaxering linns bcst~immelser i taxeringslagen (I 956:623J. 

1 Scn;p;\c lydd~c 
1974 ~77. 
2 Senaste I' del se 
I lJ74 ~7/. 
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11 ,_, 
~ \ 

Kammarriitt iir domför med tre lagfarna letiamiiter. Fler iin fyra lagfarna 
lec.lamöter får ej sitta i riitten. 

Niir det är särskilt föreskrivet att 11iimnJcn1iin ~bil ing•1 i riitten. iir kam
marriitt domför med tre lagfarna ledamöter och t\'å niimndemiin. Fler iin 
fyra lagfarna ledamöter och tre niimnclemiin får i sf!dant fall ej ~itta i riitten. 
Karnmarriitt iir dock domför utan niimndemiin 

I. vid prövning av beS\'iir över beslut som ej innehiir att rni\lel avgöres. 
2. vid förordnande rörande Silken i a\ vaktan p~ måiets avgiirande samt 

vid annan åtgiird som avser endast måls beredande. 
3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig fr;'m målet utan att ddta 

prövats i sak. 
Handliigges mål som avses i andra stycket gemen~amt med annat mål. 

får nämndemiin deltaga vid handliiggningen iiven av det senare målet. 

I 'id hrlw11dli11g ar l-;r1111m111wlhe

wän111ål är ka111111arrä11 do111/ör med 
lr<' lag/am11 ledamij/er och en såc/1111 

~iirskilcl lcda11101 som m•ws i 11 ·'' lred
JC st.rckN. FIN iin fi'/'C1 lag/ärna Jeda
mö1rr och en särskild ledamo/ tär ej 

.~illa i rälll'll i såclanl mål. K ammarräll 
är dock do111/iir //Ian .1ärskild lcda11101 

i .fäll \'0111 anges i andm s1,vcke1 J-3 
~aml 11c/ priil'lling a1' bewär som 

uppenbarligen skall lämnas utan bifall. 

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns be
stämmelser i taxeringslagen (1956:6231. 

Regeringen bestämmer i \'ilkcn omfat1ning åtgiird som avser endast måls 
beredande rnr vidtagas av lagfaren led:imot i kamm:irriittcn eller annan tjäns
teman vid denna. 

Denna lag triider krafi den I juli 1980. 

-'Senaste lyd~b<: 
197(>:562 
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3 Fiirslai: till 
Lag om ändring i fönaltningsprocesslagrn (1971 :291) 

H;irigern1m föreskrivs att 35 och 37 ~' förvaltningsproi.:esslagen ( 1971 :291) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (1·de/1(' 

Bcsv:ir över kammarrättens beslut 

ifrdga omfi11!/vljrs rill cl!N 1111dersrällrs 
kammarriiffl'n prövas a1· regerings

riitten endast om regeringsriitten 

meddelat prövningstillstånd. 

FiirC'slagc11 (vdclsc 

Besvär över kamnwrriittens beslut 

prövas av regeringsriitten endast om 

regeringsriitten meddelat prövnings

tillstånd. 

Meddelas ej prövningstillstiind, står kammarriittcns hc~lut fast. Erinran 

diirom skall intagas i regeringsrä1 tens beslut. 

Vad som sägs i första stycket gäller ej mål om utlämnande av allmän 

handling. 

3H 
I mål, vari prövningstillstfmd kräves, får omständighet eller bevis, som 

klaganden åberopar forst i regeringsr;itten, beaktas endast om det föreligger 

slirskilda skäl. 

Om .f(irhud mol ändri11{!. m• talan i 
kommunalbewärsmål .finns bcsräm
mel.ser i 7 kap. l .11 knmmunallar!,Cn 
(1977:179) uch R9.1' l mom. lagen 
( 19() l :43()) 11111 .församlingsstvrclsc. 

Klag:rnden hör i hesvärshandlingen ange de skäl som han åberopar till 

stöd för sin begäran om prövningstillstånd. 

Denna lag träder kraft den 1 juli 1980. 

1 Sen<1ste lydelse 
197i: 1034. 
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4 För~lag till 
Lag om ändring i lagen (1957:2XI) om kommumtlförhund 

lfarigenom ilm:skri\~ att~!!\ lagen (1957:2811 om ko111111u11:t!!iirhu11tl 
skall ha nedan angivna lnkl'ie . 

. V11r111w1d1· lrtll'l\1' 

2() ~I 

lkst;i111111clsern:1 i 7 kap. kornrnu
nall.1gen ! 1977: l 7<ll till:impas p:"1 
mnh\ :1rande <ill i fr:iga om kom
munalllirbund. Ingår /a11dsti11g\ko111-
1111111 i tiirh1111dcr. skall t!tlrrid tillämpa.1· 
de hcs1ä111111!'ise'r, som ars1·r /1111i/1-

ti11gskn1111111111. BeS\'iirsriitl tillkom
mer siiviil medlem a\' förbundet som 
medlem av kommun som ing<\r i J'ör
humlet. 

Bestiimnwlscrn:1 i 7 k.1p. k,>11;:1111-
nallagen I I 1l'77: I 7lll tiil:imp:h p:'1 
nwts\ ;1randc S:it t i fr:'ig:1 om kom· 
rnun:lifi.,rhund lk,1·:irsr:iu tilll--l1rn. 
mer s[1dl medlem av fiirhundet som 

medlem m· k1)fllfl111n l'lli'r !011tls

ri11gskn111m1111 som ing[1r i förbun
det. 

Denna lag 1riicler i kraft den I juli 1 ll80. 
\Idre bestiirnmelscr ti!Himpas p;\ bcsviir a,·~ecnclc sadant heslut inom knm

munalfiirhuml. i fr:.'iga om 1·ilke1 justering av det Ö\'Cr beslutet förda pro-
1okollct har 1illkiinnagetls på anslagsta\·lan for vederbörlig kommun senast 
den 30 juni 1980. 

I Senaste i rdclse 
1977: 181. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1961:436) om församlin~sstyrelse 

ILirigcnom föreskrivs al! 89 ~ l 1110111., YO orh l>J ~~ l<1gen r 1%1 :436)1 

om fiirsamlingsstyrel~e skall ha nedan <mgivna lyddse. 

,'\'111·a1w1dc l\'tldsc 

I 1110111. Över beslm a\' kyrkof11ll
mliktige eller kyrkostt\111m' må, dlir 
ej annat ~ir siirskilt foreskrivet, hc
svlir anförns hos lä11m.1Td.\1'11. Sådan 
klagan må grundas endast cliirå, att 
bes! uwt 

icke tillkommit i laga ordning, 
står i strid mot allmfo lag eller för

fattning eller annorledes ö\·crskrider 
ekras befogenhet, som fattat beslu
tet, eller 

kr~inker klagandens enskilda riitt 
eller eljest vilar på orlittvis grund. 

Besviiren skola han1 inkommit till 
länsstyrelsrn inom tre veckor från 
den dag, då verkställd justering av 
det över beslutet förda protokollet 
tillldinnagivits å församlingens an
slagstavla. Bes1·äre11 skola mra årM(i
da ai· örcrklagade beslurer_iämrc heris 
om dagen för_iusteringens 1illkännagi-
1·ande. 

Länss~1·rclsen skall inhämra domka
pirlets _1·rrrande ö1·er hesrärrn, sårida 
det icke är uppenbart, mr såda11 åtgärd 
är obehö1•/ig. 

H al'a bes1·är anfii/'/s hos länss(1•rel
scn, äger länss1yrelsen. om skäl dörtill 
äro, förbjuda örerklagade beslutets 
rerkställighet. 

1 Lagen omtryckt 
1976:500. 

Fiirc.1lage11 ~ri/e/.1c 

/ 1110111. tlwr besluta\· k)rkofull
miiktige eller kyrknst~illlllla ma, dlir 
ej ~11rnat :ir siirskilt llircskri\'CL be
svjr anfriras hos kammanii11c11. Så

dan klag.1n må grumlas endast d~iri\, 
att heslutet 

il·ke tillkommit i laga ordning, 
står i strid mot ttllmiin lag eller flir

fattning eller annnrkdes överskrider 
deras befogenhet. som fattat beslu
tet, eller 

kränker klagandens enskilda r~itt 

eller eljest vilar på oriitt\"is grund. 

Besvären skola hava inkommit till 
kammarrätten inom tre veckor från 
den dag. då verkställd justering av 
det över beslutet förda protokollet 
tillkännagivits å församlingens an
slagstavla. I hewärshandlingcn skola 
angi\'iJS der hes/ut som Ö\'Nklagas od1 
de omständigherer på rilka talan gnm
das. Klaganden får ej an/(ira ny om
ständighet rill gnmd.tlir sin talan e_tier 
bewärsridens urgång. 

90 ~ 

Hm•a besl'är inkommit för sent ril/ 
kammarrärten eller är det 11ppc11bart 
att bes1·ären skola an·isas ar annan 
anledning eller lämnas utan bifill/. bör 
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N111'{1runde (rdelse 

Gnmtlas b1•wäre11 därpå. all J..Ja

gandem enskilda riirr hlirit kränk! 

gl'/111111 hnlurer. och bliva besrären 
goclkäncla. gäller rättelsen till.fiirmån 

.fiir cl1•n som klagat. mrn slår hesl111C1 

i iirni:r tä.<t, uran så är. all del .finnrs 
micla 11101 allmän lag ellcrfiitfa1111ing 
cl/1•r e(jcsr l'ila på orät/\'is gruncl. då 

/ii111.11yrel.\e11 md{rirordna om llflflhä-
1·1111dl' a1· he\l111c1 i dess hclhel. 

63 

Förl!slagen (rdef5e 

kc1111111arrä11en .fiirewg11 111dlc1 till cff

gurantlc 1111111 clriijmuil. 

Vid 1illiimp11i11g m· /iirm/111ing1J1m

c ess/11ge11 ( J 971 :JCJ /) a11se.1 .fiir.1a111-

li11ge11 som parr. Fiireläggande enlig! 

5 1' .fiirralfl1i11gsprocesslagen.fär ej gäl

la m·f1jälpa11dc ar brist i bcwiirslwnd

ling, som består i all denna ej anger 

någon 11111stii11dighe1 på 1•i/ke11 ralan 

grunda.~. Bes1ä111111clsl!11 i :!9 .1' 1111dra 
111c11 ingen/lin ·air 11i11gsfll'I >< ·css/age 11 r ill
lii m{Jas ej, 

K a111111arrä11c11 skall inhämra do111ka
t>it/c1s .1·11ra11de iil'er besvären, Slfrida 

dC't icke är llflfl<'llbart, all sådan å1gärd 
är ohehiirlig. 

91 ~ 

I lä11sstrrl'l.\r11s beslw må. där icke 
tiir 1·issafi·ågor an11orl1111da är särski/1 

srwlgal. ändring siikas hos rcgcrings
rii11e11 .1c11as1 inom lre t·cckor/i"ån den 
dag. då klaganden erhöll del m· hcsl11-

1c1. 

Bcsrär ä1•er hes/111 m· kammarrä11c11 
1•ilke1 har gått klaganden emot .fä an

.föras endast m• denne. BeS\'är över he
.1lu1 rar(l{e1111111 kammarrätten har hi

falli1 hewär eller/iirN11di1 art del ii1·er

k/aga11de beslutet 1·erkställes, få m1fo
rns Dl' .f iirsamlingen och envar som i 
89 ,1 3 mom. sägs. 

Ocnna lag triidcr i kraft den 1 juli 1980 . 
.\Idre bestiimmelser tilllimpas på besvär avseende kyrkokommunalt he

~lut, i fråga om vilket justering av det över beslutet förda protokollet till
bnnagivits på församlingens eller den kyrkliga samfollighetens anslagstavla 
senast den 30 juni 1980. 
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Bilaga 3 

Sanunanställnin~ a,· remiss~·ttrandena 

Remissutfallet i stort 

De llesta n.:missinstanserna öir positivt insliillda till all instansordningen i 
kom111unalhesdrsmf1len iindras. Endast ett fåtal, hl. a . ./(•111 länss1_1·n•ls1•r nch 
l'I\'{/ /.;.011111111111'1', förordar att den nuvarande ordningen behålls. Däremot delar 
sig meningarna i frågan hur instanskedjan hiir byggas upp. 

Fn massiv remissopinion tillstyrker Rirslaget om en fullföljdsbegriinsning 
för besviirsprövningen i regeringsriitten. Förslaget tillstyrks av hl. a. rege

ri11gsrii111•11, ka111111111Tii11cma. flertalet länsstrrcf\l'r. niistan alla ko111111111wr, 19 

la11cls1i11gskn1111111111l'r. Srl'/ISka ko1111111111/iirh1111cll'I och La11cls1i11gs/i'irh11lllll'l. 

Niir det giillcr hesviirsprövningcn i instanserna under rcgeringsrätten är 
bilden mer splittrad. 63 rcmissinstanscr tillstyrker eller liimnar utan erinran 

förslaget om ett t våinstanssystern med kammarrätt och regeringsrätten som 
besviirsinstanser. lfor miirks JO, rcgeringsrä11e11, 11\, ka111111arrii11erna i 

S1ock/10l111, S1111clsrnll och .liinkiiping. c/0111stolsl'erke1, stmsko111ore1, RR I', 
länss1vrl'lsema i Siiclemwnlancls. Malmöhus och Örl:'bro /iin, 24 ko11111111ner. 17 
lanclstingsko11111111rwr, La11cls1ings/iirb1111cle1 och TCO. I yttrandena från 
kammarriitten i Sundsvall, Wnsstyrelserna och ett par kommuner framförs 
reservationer till förmån för att en länsinstans skall behållas. 

43 remissinstanser förordar ett treinstanssystem, dvs. att en liinsinstans 
hehålls under kammarrätten och regeringsrätten. Här miirks ka111marrii11e11 i 

Gti1cborg, 16 läns1·1yrelwr, 19 kom1111111l'I', två lands1ingsko111m111u'r. SA COI ,\R 

och S1•eriges do11wre/i.irb11ncl. Res·~rvationer till förmån för kommittens förslag 
redovisas i yttrandena från karnmarriitten i Göteborg och liinsstyrelsen i 

Stockholms län. 
Hiirtill kommer Sl'cnska komn11111/iirb1111de1 som ger några allmänna 

synpunkter på för- och nackdelar med de olika instansordningarna. Förbun

det betonar bl. a. starkt värdet av en fortsatt anknytning mellan kommunerna 

lll'h den första bcsviirsinstansen. 
En majoritet av de remissinstanser som förordar ett tvilinstanssystem 

tillstyrker kommittens förslag orn att kammarriitterna skall förstiirkas genom 
att tillföras kommunal sakkunskap vid prövningen av kommunalbesviirs
mäl. Olika synpunkter framförs dock på frågan i vilken form denna 

sakkunskap bör tillföras kammarriitterna. Svenska komm1111/örb1111de1 och 
några kom11111111•r förespråkar sålunda att kammarrätten hör bitriidas av en 

särskild niimnd fiir dessa mål. 
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Allmänna synpunkter 

Regeri11gsrii111•11 instämmer med kommitten i alt en reformering av 

instansordningen är en angelägen åtgärd och alt den mycket väl kan 

genomföras. innan en fullstiimfig översyn av kommunalbesvärsinstitutet har 

genomförts. Samma uppfattning redovisar kammarriittema i Giitcborg och 

Jii11kiipi11g. Enligt ka111marrälfe11 i G,11cbmg är det önskviirt att en kodifiering 

av kommunalbesvärsprocessens siirdrag kommer till stånd. Inte minst 

betydelsefullt är detta niir det gäller hcstämmelser som reglerar den enskildes 

handlande i besvärsförfaranden av olika slag. Kammarätten anser tiden nu 

vara mogen för att erfarenheterna av J 971 års förvaltningsriittsreform i möjlig 

utsträckning kommer också kommunalbesvärsförfarandet till godo. 

Uppsala kommun framhåller att kommunalbesvären iirett speciellt besvärs

instrument vars syfte är att utöva laglighetskontroll över kommunerna. 

Eftersom denna kontroll kan utövas av kommunmedlemmarna, framstår 

besvären som ett viktigt kommunaldemokratiskt instrument. Den enskildes 

rättssäkerhetsintresse står inte här i blickpunkten på samma sätt som när det 

gäller partsärenden som rör enskild person. Mot denna bakgrund anser 

kommunen att något hinder inte föreligger för att tillskapa de särregler som 

behövs för en besviirsprocess med sådana kiinnetecken. Liknande synpunk

ter framförs av statskontrollkommitlen. 

Enligt Norrköpings kommun och SACOISR är det värdefullt att processen i 

kommunala besvärsrnål utformas i möjligaste mån enligt samma mönster 

som gäller för förvaltningsbesvärsmål. Man bör därför utnyttja kammarrät

terna som besvärsinstanser. De båda rernissinstanserna är positiva till 

grundtanken i förslaget men har vissa invändningar mot att besvärspröv

ningen på länsnivå slopas. 

Atvidabergs kommun anser det angeläget med en översyn av nu gällande 

instansordning. Kommunen har kunnat konstatera betydande svårigheter 

och nackdelar med den nuvarande instansordningen. Antalet besvär har ökat 

kraftigt och handläggningstiden i länsstyrelsen och i regeringsrätten är 

mycket lång. Kristianstads kommun pekar på att de långa handläggningsti

derna medfår onödiga kostnader för såväl de enskilda som kommunerna. 

Utredningen .för ifrersyn av lagen om jiirsamlingsstsyrelse finner förslagen 

vara väl underbyggda och tillstyrker att de läggs till grund för en första 

reformering av kommunalbesvärsprocessen. Enligt utredningen känneteck

nas Svenska kyrkans verksamhet av en långt gående decentralisering. 

Antalet församlingar uppgick vid årsskiftet 1978179 till 2 575. Utredningen 

konstaterar att församlingarna varierar mycket i storlek och att de har skilda 

ekonomiska förutsättningar, trots ett fungerande skatteutjämningssystern. 

Mot bakgrund av dessa förhållanden slår utredningen fast att en viss offentlig 

kontroll över den kyrkokommunala verksamheten alltjämt framstår som 

oundviklig, även om de allmänna utvccklingstendenserna innebär att 

statskontrollen inskränks alltmer. Besvärsprocessen trlider därmed enligt 

5 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 105 
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utredningen i förgrunden. Prejudikatbildningen iir enligt utredningen en 
utomordentligt viktig riittskiilb.1 och ett myäet betydelsefullt kumplement 
till kompetensreglerna i forsamlingsstyrelsclagen. Utredningen anser det inte 
vara någon överdrift att påstå att det egentliga innehållet i den kyrkokom
munala kompetensen niir det gfjller t. ex. hegravningsviisendet har faststiillts 
genom utslag i kommunalbesvi.irsmål. Mot denna bakgrund anser utredning
en att en reform som syftar till att stiirka prejudikathildningen och förkorta 
handHiggningstiderna i de vikti:~aste målen är synnerligen angelägen. ,'frrnska 

kyrkans/(irsa111li11gs- och pastorat.~/i"irlmnd anför liknande synpunkter. 

Några remissinstanser är mera kritiska. 
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att det hade varit mer logiskt om 

kommitten utarbetat principerna för uppdelningen mellan förvaltningsbe
svär och kommunalhesvär, innan flirslag lagts fram om instansordningen. 
Eftersom belastningen på regeringsrätten synes ha varit huvudanledningen 
till reformförslaget, hade det enligt länsstyrelsen varit bättre att undersöka 

möjligheten av att utesluta möjligheten till kommunalbesvär i stora målgrup
per. En krafiig reducering av besvärsmålen skulle man också få, om 
allmänheten fick bättre information om hegriinsningarna i kommu
nalbesvärsinstitutet, t. ex. genom att på lämpligt sätt underrättas om att 
besvärsprövningen endast avser laglighets- och inte lämplighetsfrågor. 

Enligt länsstyrelsen i Jönköpings län är det direkt olämpligt att ta upp 
frågorna om instansordningen och om rätten att fullfölja talan till högsta 
instans utan samband med frågan om kommunalbesvärsmålens karaktiir. 
Kommitten har inte tagit ställning till om nuvarande besvärsgrundcr bör stå 
kvar eller om de skall förändras. Ställningstagandena i dessa frågor har enligt 
länsstyrelsen stor betydelse för vilken grad av domstolsinslag som bör finnas i 
instansordningen. En allsidig eoch samlad översyn av besvärsinstitutet måste 
enligt länsstyrelsen prioriteras framför åtgärder för att komma till rätta med 
de olägenheter som regeringsrättens arbetsbelastning utgör. Länsstyrelsen 
avstyrker därför förslaget att v:isentliga förändringar betriilTande instansord
ningen skall genomföras. innan övriga frågor tas upp. I detta instämmer 

Jönköpings och Vä.\iö kommuner. 

Besvärsprövningen i regeringsrätten 

I stort sett samtliga remissinstanser som har yttrat sig över kommittens 

förslag om att krav på prövningstillstånd för besvärsprövningen i regerings

rätten skall införas tillstyrker förslaget. Till dessa remissinstanser hör JO. 

rcgcringsrätten, JK, kammarrällcrna, domsto/.w('rkct, statskontoret, RR V, 18 

länsstyrelser. statskontrol/kommillen, 53 kommuner. 19 landsringskommuner. 

Svenska kommunförbunder. Landsting.~/orhundet, SACO!SR. TCO. S1•criges 

admkatsan1f1111d, S1·eriges domarcförbund och Sveriges kommunaljuridiska 

.förening. 
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Länssryrdserna i Swckhol111.1. IJ/t'ki11gc, l\ri.11iansracls och VäsrNhorrens län 

samt Borkyrka ko111111un avstyrker förslaget. 
Flertalet remissinstanser delar kommittens uppfattning all kom

munalbesvärsmålen i dagens Wge tar i anspråk en oproportionerligt stor andel 

av regeringsrättens sessionstid. 
Regcringsriilll'n understryker angel[igenheten av att regeringsrältens 

befattning med kommunalbesv[irsmål begriinsas. Regeringsriillen uppger all 
den har vidtagit olika åtgärder mr all målens avgörande inte skall fördröjas till 
följd av den stora ökningen av antalet mål. Del iir n[imligen s[irskilt angcliiget 

alt enskilda och kommuner inte får viinta alltför ![inge på avgörandet i 
kommunalbesvärsmål. Med den behandling dessa mål - oavsett prejudikat
viirde - får, tar de i anspråk en tredjedel av hela den sessionstid som 
regeringsriitten anviinder för prövning av mål på fullsuttcn avdelning. Om 
man betänker att kommunalbesvärsmålcn inte utgör mer iin drygt 10 ;' .. av 

samtliga till regeringsriitten fullföljda mål, står det enligt regeringsrätten klart 
att de tar en oproportionerligt stor del av regeringsrättens sessionstid i 
anspråk. Detta leder till förfång för domstolens prejudikatbildande uppgift. 
Det måste konstateras att regeringsrättcn härigenom inte kan fungera i full 
utsträckning på det sätt som avsågs vid förvaltningsrättsreformens genom

förande. Det är med nuvarande ordning inte heller möjligt att nedbringa 
antalet ledamöter i regeringsrätten, vilket enligt uttalanden i samband med 
reformen borde ske för att underlätta strävandena att upprätthålla enhetlighet 
och sammanhang i rättstilliimpningen. 

Enligt kammarrärren Jönkiiping utgör tillströmningen av 
kommunalbesvärsmål till regeringsrlitten ett allvarligt problem genom den 
snedvridning av regeringsriittens arbetsbörda som diirigenom uppkommit. 
Regeringsrätten avsågs vid fcirvaltningsrättsreformen hli en prejudikatin
stans. Detta bör enligt kammarrätten inte f1\ hindras genom att den nästan 
blockeras av kommunalbesviirsmål. En begränsning av riitten till fri fullföljd 
av kommunalbesvär till regeringsrätten är därför nödvändig. Liknande 
synpunkter framförs av kammarrärrerna i Srockholm och Sundsvall. 

Halmstads kommun noterar med tillfredsställelse att det framlagda förslaget 
syftar till snabbare avgöranden genom fullföljdsbegränsning för besvär till 
regeringsrätten. Kommunen anför bl. a. följande. 

Det är inte okänt ·- och bekräfias av den i betänkandet redovisade 
målutvecklingen - att väntetiden för regeringsrättens avgöranden i kommu
nala besvärsmål alltför ofta måste räknas i år från tidpunkten för det 
kommunala beslutet. I avvaktan på regeringsrällens avgörande har 
kommunen att välja mellan två ting: antingen fär det överklagade ärendet 
vila, med den faran för ekonomiska förluster, försämrad kommunal service 
m. m., som detta innebär~ eller ock verkställes det icke lagakraftvunna 
beslutet, med de risker for skadeståndskrav och ansvarstalan som är därmed 
förenade. Den nödvändiga avvägningen mellan effektivitet och rättsskydd 
har varit många kommuners dilemma. 

Fall kan emellertid inträffa, då inte ens en dylik valmöjlighet står 
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kommunen till buds. Sålunda blir ju ett kommunalt beslut, som statliga 
myndigheter ej kan handlligga och avgöra, fiirrlin det vunnit laga kraft. 
paralyserat genom kommunalbesvär. 

Det rättsskyddsbehov, som de i kommunallagen inskrivna besviirsregkrna 
iir avsedda att tillgodose, skall inte bestridas. Varje kommunal myndighet 
torde med jiimnmod finna sig i alt dess beslut blir angripna besviirsviigen upp 
till högsta instans-. också diir angreppen iir på förhand dömda alt misslyckas -
om blott besvärsmyndighetens avgörande kunde förviintas inom rimlig tid. 
Likaså skulle kommunmyndigheterna kunna godtaga, att en liingre tid 
flirtlyter innan avgörandet faller - om detta hlott giillde komplicerade och 
ovissa besvärsmål. 

Ett system som det nuvarande, som innebiir att viktiga och hrådskande 
kommunbeslut under år kan fördröjas, måste givetvis inge betänkligheter. 

/\almar läns la11dsti11gskomm1111 tillstyrker förslaget om att krav på pröv
ningstillstånd skall införas. Denna ändring iir enligt landstingskommunen 
iignad att lfastärka regeringsriittens roll som en ren prejudikatinstans. För att 
tillgodose kravet på en så snahb handläggning som möjligt av de till 
regeringsrätten fullföljda målen föreslår landstingskommunen att regerings
riitten i särskild ordning behandlar frågan om prövningstillstånd kan lämnas 

eller ej. Denna bedömning borde kunna göras relativt snabbt. På så siitt kan de 
mål där priivningstillstånd inte meddelas avslutas förhållandevis snabbt. 

Ösrcrgör/ands lär1savdc/11ing m· Svenska ko1111111111fbrh1111dc1 understryker 
behovet av en besvärsprocess som innebär snabba och definitiva avgöranden i 
kommunalbesvärsmålen. Läget kan f. n. inte anses tillfredsställande med 
upp till treåriga viintetider innan ett kommunalt beslut vinner laga kraft. 
Liinsavdelningen tillstyrker införandet av fullföljdsbegränsning genom krav 
på prövningstillstånd. Diirigenom betonas regeringsriittens stiillning som 
prejudikatinstans på ett mer markerat sätt än i dag. Detta kan enligt 
länsavdelningen vara en fördel ur rent praktisk synpunkt, bl. a. med hänsyn 
till varje kommuns behov av att lättare kunna följa utvecklingen i rättspraxis 
t. ex. när det gäller den kommunala kompetensen. Liknande synpunkter 
framförs av Jönkiipings länsavdelning av S1·cnska kommunförbundrt. 

SACO!SR finner de motiv som kommitten har lagt fram för förslaget om 
fullföljdsbegränsning för kommunalbesvärsmål helt övertygande. Det iir 

enligt SACO/SR angeläget att regeringsrättens ställning som prejudikatin
stans får den klara markering som förslaget innebär. Enligt S1·crigcs 

domare.fiirbund föreligger med nuvarande ordning och mål ut veckling risk för 

att regeringsrättens uppgift att svara för prejudikatbildningen inom förvalt

ningsrättskipningen försväras. Den föreslagna reformen är diirför enligt 

förbundets mening angelägen. 
Några remissinstanser är kritiska mot kommittens förslag. 
Länsstyrelsen i Swckholms län har 11 ena sidan förståelse för att den 

omständigheten att kommunalbesvärsmålen kräver en oproportionerligt stor 

andel av regeringsränens tid är ett skiil att överviiga en avlastning genom krav 
på prövningstillstånd. Å andra sidan, framhåller länsstyrelsen, finns det en 
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grundläggande skillnad mellan kommunalhesvärsprövningen och prövning 
av vanliga förvaltningshesvär. I de sistniimnda blir det i stor utstriickning 

fråga om en förnyad bevisprövning och det föreligger goda skäl att begränsa 
fullföljdsrätten i mål av sådant slag. Kommunalbesviirsprövningen innefattar 

sällan bevisfrågor beträffande sakförhållanden utan avser i stället utövning av 
en statlig kontrollfunktion över att den kommunala hefogenhetsutövningcn 
håller sig inom vad som bedöms vara de lagliga gränserna härför. Det synes 

länsstyrelsen rimligt att regeringsrätten ägnar en förhållandevis stor del av sin 
tid åt denna viktiga uppgift. Uinsstyrelsen iir vidare tveksam till dels om 
ökningen av antalet kommunalbesvärsmål är en bestående fOreteelse, dels 
om förslaget ger arbetsmässiga effekter som uppväger olägenheterna av en 
omläggning. Länsstyrelsen anmärker sålunda att den ökning av till regerings
rätten inkomna mål som kommitten redovisar för åren 1975-1977 I från 461 
till 758 mål) synes ha avstannat år 1978, då enligt uppgift 678 mål kommit in. 
Med hänsyn till vad som sagts om betydelsen av regeringsrättens verksamhet 
på kommunalhesvärsområdet och osäkerheten om arbetsbelastningen gör 
det nödvändigt att drastiskt beskära besvärsrätten anser länsstyrelsen att 
tillräckliga skäl inte finns att nu vidta en sådan åtgärd. Om tendensen till 

nedgång i antalet kommunalbesvärsmål inte blir bestående, förefaller det 
länsstyrelsen befogat att pröva andra utvägar. Om det av principiella skäl 
anses möta hinder mot att i regeringsrätten införa enklare handläggningsfor

mer i mål där saken är uppenbar, bör det enligt !Hnsstyrelsen överviigas att 
begränsa kravet på prejudikatdispens till fall där fråga är om annan 
besvärsgrund än att en kommun har överskridit sin befogenhet. 

Också länsstyrelsen i Blekinge län har förståelse för kommittens önskan att 

tillskapa en fullfoljdsbegränsning till regeringsrätten. Länsstyrelsen anser 
emellertid att man kan minska regeringsrättens arbetsbörda utan att införa 
krav på prövningstillstånd för kommunalbesvärsmålen. I många av dessa mål 
är besvären helt utsiktslösa och de bör därför kunna underkastas endast en 
summarisk prövning. Länsstyrelsen föreslår att nuvarande ordning med 
prövning av samtliga mål som överklagas till regeringsrätten behålls. I 
samma riktning uttalar sig länsstyrelserna i Kristianstads och Västerbo11ens 

län. 

Bot/..yrka kommun anser att problemet med den växande balansen av 
besvärsmål hos regeringsrätten inte bör lösas genom att rätten att fullfölja 

talan begränsas. I stället bör regeringsrätten ges större resurser. 

Kammarräl/en i Jiinkiiping delar kommittens uppfattning att prövningstill
stånd bör krävas för flertalet av de mål mr vilka sådant tillstånd nu inte krävs. 

Kommitten har emellertid inte systematiskt gått igenom olika målgrupper 
och angett följderna av ett införande av krav på prövningstillstånd. Även om 
kammarrätten hyser stor förståelse för förslaget, torde dess genomförande 
enligt kammarrätten böra föregås av en grundligare analys än den som 
kommillen har företagit. För del fall en sådan analys inte kan verkställas nu 
förordar kammarrätten att frågan om fullföljdsbegränsningar for kom-
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munalhesvärsmålen löses genom en siirskild reglering i kommunallagen. 
Flera remissinstanser uppehallcr sig vid frågan om u\formningen av dis

pensreglerna. Flenalet ins\anser 1ills1yrker därvid eller l;imnar u\an erinran 
kommittens förslag att andra dispcn~grunder för kommunalbesviirsmål iin 
för förvaltningshesvärsmål inte skall införas. Hit hör rcgeringsrätten som 
anför fbljande. 

Regeringsrätten ser inga svårigheter i att de allmänna grunderna för 
prövningstillstånd blir tillämpliga på sådana kommunalbesviir som avser rena 
laglighetsfrågor. En motsvarande prövning förekommer inte sällan i förvalt
ningsbesvärsmål. Som har påpekats tidigare intar vissa kompetensmål en 
särställning. Det ankommer i dessa på rättstillämpningen att möjliggöra en 
anpassning av de kommunala befogenheterna till samh;illsutvecklingen. 
Dessa mål hör samtidigt till de betydelsefullaste och svåraste målen. Med de 
uttalanden som gjorts i förarbetena till reglerna om prövningstillstånd anser 
regeringsrätten tillräckliga möjligheter tinnas att även i dessa fall bevilja 
tillstånd i den utsträckning som behövs till ledning för rättstillämpningen. 
Vidare kan regeringsrätten med stöd av punkten 2 i 36 ~ första stycket FPL 
efter beviljande av prövningstillstånd åstadkomma rättelse exempelvis om 
kammarrätt i något fall skulle göra intrång i den kommunala självstyrelsen 
genom att inte endast undanröja det kommunala beslutet utan även förordna 
om viss åtgärd. 

Enligt kommittens förslag till ny lydelse av 7 kap. 5 s kommunallagen får 
besvär över beslut, varigenom kammarrätten har bifallit besvär, anföras av 
kommunen eller medlem av denna. Kommunen har fått sina synpunkter på 
lagligheten av det kommunala beslutet prövade under processen i 
kammarrätten. Det är då inte anmärkningsvärt, att det krävs tillstånd för att 
kommunen skall få till stånd en överprövning av kammarrättens beslut. Mera 
tveksamt kan det däremot förefalla att kommunmedlem som inte tidigare 
deltagit i processen skall behöva tillstånd för att få sin bcsviirstalan prövad. 
Emellertid avser även denna talan att åstadkomma en omprövning. I sådana 
fall anföres ofta besvär även av det kommunala organ, vars beslut blivit 
upphävt. Det kan inte gärna komma ifråga att i samma mål kräva 
prövningstillstånd för de besvär, som anförts av det kommunala organet, 
men låta kommunmedlemmens besvär, som innefattar samma yrkande som 
de andra besvären, prövas utan sådant tillstånd. Härtill kommer att en av 
kommunmedlem förd talan närmast ter sig som ett fullföljande av den talan, 
som kommunen fört i kammarrätten. Med hänsyn till det anförda anser 
regeringsrätten att någon specialregel inte bör stipuleras tor kommun
medlems besvär. 

Regeringsråden /fiem, Petren, Hel/ner och Brocii>n framhåller i en gemen

sam skiljaktig mening att regeringsrättens särskilda ansvar för kommunal
rättens utveckling måste beaktas. Regeringsråden anför hiirvid följande. 

Regeringsrätten har genom sina avgöranden i ett mycket stort antal 
kommunalbesvärsmål alltsedan sin tillkomst 1909 kommit att utforma stora 
delar av den kommunalrätt som gäller i dag. Genom att i den strida ström av 
kommunalbesvärsmål som passerat genom regeringsrätten konsekvent 
tillämpa en rad principer har vissa huvudlinjer i vår kommunalrätt efter hand 
slagits fast. Detta hade knappast varit möjligt. om regeringsrätten blott 
avgjort ett mindre antal särskilt utvalda prejudikatmål. Det är enligt vår 
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mening av vikt att regeringsrällcns medverkan vid utformning av kommu
nalrätten kan fortsatt ske på grundval av elt icke alltför sniivt begriinsat antal 
kommunalhesviirsmål. 

Enligt regeringsrådens mening måste i fråga om kommunalhesvärsmål av 

verklig kvalitet möjlighet finnas till en prövning i två instanser. Enligt 

regeringsråden skulle följande ordning kunna tilliimpas. Mål i vilka 

kammarrätten har upphävt det klandrade kommunala beslutet får överklagas 

till regeringsrätten utan prövningstillstånd. Kommunen hör således enligt 

regeringsråden tillerkännas en ovillkorlig riitt all få ett upphävt beslut 

omprövat. Beträffande övriga kommunulbesvärsmål, i vilka den ursprungliga 

klaganden överklagar kammarriittens beslut, tillämpas regler om prövnings

tillstånd men med vidare möjligheter till prövningstillstånd än annars. 

Reglerna bör därvid vidgas till att medge även ändringsdispcns. 

Kammarrärren i Gäreborg. som anser att några särskilda regler om 

tillståndsprövning för kommunalhesvärsmålen inte behövs. framhåller att 

det är önskvärt att tillståndsprövningen utövas på ett sådant sätt att det 

verkligen kommer fram en viigledande rättsbildning på den kommunala 

kompetensens område. 

Också andra remissinstanser, som i och för sig anser att några särskilda 

dispensregler inte behövs för kommunalhesvärsmålen, betonar det angelägna 

i att mål som rör den kommunala kompetensen släpps fram till prövning i 

regeringsrätten i förhållandevis stor utsträckning. Hit hör länssryrelserna i 

Östergörlands. Jönköpings, Malmöhus och Västmanlands län samt Katrine
holms, Hay,fi1rs och Oskarshamns kommuner. 

Svenska knmmun.forbundcr framhåller att kommittens förslag att pröv

ningstillstånd skall meddelas efter de grunder som anges i 36 § förvaltnings

processlagen kan innebära en begränsning av regeringsrättens fortsatta 

rättsbildande verksamhet. Förbundet foster särskilt avseende vid frågor som 

rör den allmänna kommunala kompetensen (I kap. 4 § kommunallagen). 

Genom denna bestämmelses generella utformning har regeringsrätten fått en 

betydelsefull och central stiillning som den instans som har ett avgörande 

inflytande över vad som kan innefattas i den kommunala kompetensen från 

tid till annan. Förbundet förutsätter därför att reglerna om fullföljdsbegräns

ning ges en sådan utformning att flertalet reella kompetensmål regelmässigt 

kommer att sakprövas av regeringsrättcn, om detta begärs av klagoberättigad 

part. Också länsstyrelsen i lvfalmiil111s län och Malmö kommun förordar att 

frågor om den kommunala kompetensen alltid bör tas upp till prövning av 

regeringsrätten, om detta begärs av klagoberättigad part. 

Enligt Stockholms kommun kan införandet av krav på prövningstillstånd i 

kommunalbesvärsmålen skapa förutsättningar för en välbehövlig lättnad i 

regeringsrättens arbetsbörda. Kommunen förutsätter dock ati mål som är av 

större principiell betydelse alltid kommer att kunna föras vidare till högsta 

instans. 

Götehvrgs kommun och SvNiges komm1111a/j11ridiska jiireninl!. anser att det 
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bl. a. med hänsyn till respekten for den kommunala sj~ilvstyrclsen fordras en 
mycket kvalificerad bedömning av kommunalbesvärsmålen. Denna bedöm
ning kan inte vara säkrad utan en möjlighet för kommunerna till besvärs
prövning i två instanser. Det förefaller de båda remissinstanserna stötande att 
beslut som har fattats av kommunala instanser under politiskt ansvar skall 
kunna slutligt kasseras av en annan rättslig instans än den högsta förvalt
ningsdomstolen. Kommunen bör därför i Jag vara tillförsäkrad rätten att fä 
besvären prövade i sak av regeringsrätten. Detta kan åstadkommas genom att 
kommunen befrias från kravet på prövningstillstånd. Såvitt de båda instan
serna kan finna skulle en sådan ordning inte nämnvärt öka regeringsrättens 
arbetsbelastning. Det behöver inte heller befaras att kommuner anför 
okynnesbesvär. 

Örebro kommun ifrågasätter om inte kommunalbesvärens särart kräver 

särskilda regler om tillståndsprövning. Kommunen tar i första hand fasta på 
förvaltningsdomstolskommittens förslag <SOU 1966:70 s. 318) att som en 
ytterligare grund för prövningstillstånd ange att målet har allmän vikt. En 
allmän och mer fördjupad diskussion om olika tänkbara supplerande 
dispensregler hade enligt kommunen varit värdefull. 

Starskontro//kommitten är medveten om att några andra alternativ än 
fullföljdsbegränsning i dag knappast står till huds för att minska belastningen 
på regeringsrätten. Kommunalbesvärskommittens förslag tillstyrks därför. 
Statskontrollkommitten vill dock fästa särskild uppmärksamhet på de mål 
som rör den kommunala kompetensen. Rättspraxis spelar här en avgörande 
roll för rättsbildningen. Även notisfallen har en stor betydelse, eftersom de 
sammantagna bildar ett mönster som bidrar till att klargöra gränserna för den 
kommunala kompetensen. Det är därför enligt statskontrollkommitten 
angeläget att regeringsrätten släpper fram samtliga sådana mål till saklig 
prövning. 

Medborgarrällsrörelsen framhåller att kommunmedlemmar, som för en 
seriös och saklig kommunalbesvärstalan, bör ha en rätt att få denna prövad i 

två rättsinstanser. Kommun och annan kommunmedlem än klaganden bör 
vidare ha en ovillkorlig rätt att få den första instansens upphävande beslut 
omprövat i en högre instans. Genom en lämpligt utformad ordning får 
fullföljdstillstånd kan regeringsrätten sålla bort de mål dären tvåinstanspröv

ning inte behövs. 

Besvärsinstans närmast under regeringsrätten 

Flertalet remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran förslaget om 
att kammarrätt bör vara besvärsinstans närmast under regeringsrätten. Hit 

hör JO. regeringsrällen. JK. kammarrällerna, domstol.werker. starskuntoret. 
RR V, 19 länss~vrelser. 43 kommuner, 19 /andsringskommuner. Sl'enska 
kommuf!fÖrbundet, Landsting.~/örbundet, SACOI SR. TCO och Sveriges d(nna

re.fi.irbund. 
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Länsstyrclsema i Stockholm.1. Hll'ki11g1'. f·."ris1ians1ads, Gii1ebmg\ och Bohus 

och Väs1erbo11c11s län. dffcl1fralis1·ri11g.1·wr1'd11i11gl'11 samt 11 ko11111111111'r iir 

kritiska mot forslaget att kammarriitterna skall foras in i instanskedjan. De 
anser i stället att kommunalbesvärsmålen, liksom f'. n .. hiir gå från en 
länsinstans direkt till regeringsriitten. 

Rcgeringsrä11en delar kommittens uppfattning att instansen under rege

ringsriitten, med hänsyn till att den blir slutinstans i llertalet mål, bör vara en 
förv<iltningsdomstol med kvalificerad sammansättning och att uppgiften hör 

anförtros kammarrätterna. 
Enligt kammarrä111·11 i Gii1ehorg iir det uppenbart att kommunalbesvärs

målen bör prövas av en kvalificerad domstol. innan de når högsta instans. 
Vad kommitten anför hiirom fordrar knappast några ytterligare kommenta
rer. Under de år som har gått scd<m förvaltningsriittsrcformen genomfördes 
har kammarriittsorganisationen konsoliderats. Man bör diirför kunna utgå 
från att kammarrätterna väl skall kunna fylla uppgiften som besvärsinstans 
närmast under rcgeringsrätten i kommunalbesvärsmålen. Något konkur
renskraftigt <~lternativ till kammarriitterna i detta hänseende finns inte enligt 
kammarrätten. Kammarrä11ema i S1ockho/111. S11ml.1w1ll och Jiinkiiping uttalar 
sig i samma riktning. Kammarrä11e11 i Jiinkiiping framhåller särskilt att 

liinsrätten inte kan anses utgöra ett alternätiv till kammarrätten. förutom att 
liinsdomstolarna står inför en genomgripande omorganisation och har 
avsevärda balanser ställer enligt kammarrätten i Jönköping kom
munalbesvärsmålen krav på annan samnrnnsättning än den länsriitterna har i 
övriga målgrupper. 

förslaget att kammarrätterna skall föras in som besvärsinstanser under 

regeringsrätten förefaller länss1yrelsen i Kopparber}!.s liin vH!grundat. Detta 
inte minst med tanke på att kammarrätten i praktiken kommer att bli 
slutinstans i flertalet mål och att hiilsovårdsmål, hyggnadsmål, barnavårds
mål m. m. redan handläggs vid kammarriitten. Genom sin befattning med 
dessa mål har kammarrätten redan inblick i kommunala förhållanden. 
Kammarrättens kompetensområde kommer genom forslaget att stämma 
bättre överens med över- och underinstansernas. Även länss1yrelse11 i 

Hallands län framhåller att förslaget innebär en naturlig och lämplig utökning 
av kammarrätternas kompetensområde. 

Enligt Norrköpings kommun måste det på instansen under regeringsrätten 
ställas siirskilt stora krav på rättssäkerhet och objektivitet. Den utpräglade 
laglighetsprövning som kommunalbesvärsprocessen innefattar bör enligt 
kommunen i varje fall i slutskedet av processen ske vid en förvaltningsdom
stol. Eftersom kammarrätterna är väl förtrogna med de speciella förvaltnings

målen från kommunala niimnder, framstår de som lämpliga instanser under 
regeringsrät ten. 

Örebro ko1111111111 har i huvudsak inte någon erinran mot kommittens förslag 
att besvärsprövningen under regeringsriitten skall ske i kammarr:itt i stället 

för som nu i länsstyrelse. Kommunen framhttller att kommunalbcsvärspröv-
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ningen av hiinsyn till den kommunala sjiilvstyrelsen måstc hegriinsas till en 
lcgalitctskontroll, iiven om denna exempelvis i kompetensmålen har inslag 
av kvalificerad liimplighetshedömning. Pä grund hiirav iir handläggning vid 

domstol den liimpligastc formen for besviirspriivningen. De utbyggda 
kammarriitterna med sina erfar,~nheter av bl. a. mål med kommunal 
anknytning, t. ex. byggnads- och hiilsovårdsmål. tordc enligt kommunen 
vara vill skickade att handha prövningen av kommunalhcsvärsmål under 
regeringsriitten. Liknande synpunkter framfors av bl. a. A tl'idabe1:i.;s. l/elsi11g

ho1:i.;s. Halmsrads. Timrå och Östersund\ kommuner. 

Enligt S.4COISR framstar kammarriittcn, som iir vill förtrngcn med de 
speciella forvaltningsmålen från de kommunala niimnderna, som den 
sjiilvklara instansen under regeringsriitten. SACO/SR understryker vikten av 

att kommunalbesviirsmålen i slutinstansen prövas av en domstol med 
kollegial sammansiittning. Sveriges domare/iirhund framhåller att en grund

liiggande tanke i förvaltningsriittsrefnrmen var att kammarrätterna skulle 
svara för den materiella riittskipningen i enskilda fall, medan regeringsriitten 
skulle bli enbart en prejudikatins1.ans. Det står enligt förbundets mening i 

överensstiimmelse med denna princip att låta kammarriitten bli besvärsin
stans samtidigt som en fullföljdsbcgriinsning införs. Förbundet tillstyrker 
diirfor förslaget i denna del. 

Länsstyrelsen i Uppsala iän anser det naturligt att i första hand välja 
kammarriitt som besviirsinstans under regeringsriitten. Linsstyrelsen reage
rar dock mot kommittens allt for lättvindiga siitt att avfärda Hinsrätterna som 
alternativ till kammarrätterna. Det kan inte vara någon större administrativ 
svårighet att, som sker i tingsrätterna i tvistemål. ändra sammansättningen i 
liinsrätt till en kollegial instans med tre juristdomare. En länsriitt med sådan 
sammansättning skulle enligt liinsstyrelsen utan tvivel motsvara högt ställda 
kompetenskrav och viil fylla uppgiften som hesdrsinstans, även närmast 

unijer regeringsrätten. 
Ett antal remissinstanser redovisar en kritisk inställning till kommittens 

förslag. Liimstyrelsen i Stockholms /iin anser att de sk:il som låg till grund for 
beslutet vid 1971 års forvaltningsriittsreform all behalla länsstyrelserna som 

första instans i kommunalhesviirsmålen alltjiimt har sin fulla räckvidd. 

Länsstyrelsen anför bl. a. följande. 

Kommunalbesvärsmålens handliiggning förutsiitter god kännedom om 
förvaltningens organisation och arbctssiitt i de skilda kommunerna. Goda 
kontakter med kommunkanslierna erfordras vidare särskilt i processens 
inledningsskede for att identifiera åsyftat kommunalt iirende, kontrollera 
iakttagandet av besvärstid och få in överklagat beslut.Även för kommunerna 
är det med tanke på verkstiillighetsfrågan angeliiget att snarast - ofta innan 
formell remiss kunnat ske - få k~inneclom om anförda hesviir. Nuvarande 
ordning ger hesviirsmyndigheten lokal kiinnedom och goda kontaktmöjlig
heter. 

För hesvärsmålens handliiggning är vidare li.insstyrelsens allmänna 
kännedom om de kommunala verksamhetsområdena - arbetsmarknadsför-
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hållanden. socialväsendet. hyggnadsplanering, hälsoviird, skolviisl'nde m. m. 
- av stor betydelse. Trots att besviirsprövningen formellt iir en laglighets
prövning erfordras ofta en värderande hl'diimning som tar hänsyn till 
allmänna ut vecklingstendenser såviil på det kommunala området i allmiinhet 
som inom den enskilda kommunen. Det hiir beaktas att det kommunala 
kompetensområdet - för att ge rum for en utveckling - avsiktligt är mycket 
vagt angivet i kommunallagen. Huvudbestämmelsen anger endast att 
kommunerna skall envar "vårda sina angeliigenheter". 

Mot bakgrund härav anser liinsstyrclsen att den juridiskt-formella karak

liiren av kommunalbesvärsprövningen inte bör överbetonas på bekostnad av 
kravet på förtrogenhet med det kommunala fältet. Vid valet av besviirsin
stans bör också enligt länsstyrelsens mening beaktas att den speciella 
processteknik med möjlighet till muntLga förhandlingar. hörande av vittnen 

och sakkunniga m. m. som står kammarriitterna till buds och iir av stort viirde 
i mål om myndighetsutövning mot enskilda inte synes kunna bli av betydelse 

i kommunalbesvärsmälen. 
Enligt länsstyrelsen i Blekinge län kommer en överflyttning av kom

munalbesvärsmålen frän länsstyrelserna till kammarriitterna att medföra en 
allvarlig fördröjning av handliiggningen mr kommunernas del. En överflytt

ning innebär också att rättsliga avgöranden. som angår ett nenal personer i 
kommunen, flyttas längre bort från kommuninvånarna. Liknande synpunk
ter framförs av länsstyrelserna i Kristians1ads. Ciiireh(l/:~s och Bohus samt 
Västerbo11ens län. som anser att förslaget strider mot önskemålet om 

decentralisering inom förvaltningen. Enligt liinssryrelsen i Ciiirehorgs och 

Bohuslän skulle det också ur allmänhetens synpunkt verka förvirrande om 
vissa kommunala beslut skall överklagas hos liinsstyrelsen (förvaltningsbe
svären) och andra hos kammarr~itten (kommunalbesvären). Skillnaden 
mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär är som regel okänd för de 
klagande. I vissa fall kan det iivcn för erfarna handliiggare vara svårt att 
avgöra till vilken grupp ett m<)I skall föras. 

Länssryrelsen i Viisterbortem län betonar att kommittens betänkande bör 
ses i ett större sammanhang. Enligt lagberedningens betänkande (SOlJ 
1973:22) med förslag till utsökningsbalk och en inom justitiedepartementet 
utarbetad promemoria <Ds Ju 1977:5) Summarisk process skall överexeku
torsärendena nyttas över frän länsstyrelserna till kronofogdemyndigheterna 
och tingsrätterna. Denna utveckling är enligt länsstyrelsens mening beklaglig 
och djupt oroande. För liinsstyrclsernas möjligheter att i framtiden rekrytera 

jurister är det väsentligt att länsstyrelserna inte berövas arbetsuppgifter som 

kräver juridisk kompetens. Det är angeläget att Hinsstyrelserna får bestå som 
starka regionala förvaltningsmyndigheter. 

Decenrraliseringsurredningen avstyrker kommunalbesvärskommittcns för
slag om en ändrad instansordning flir prövning av kommunalbesvär. Enligt 
utredningens uppfattning har kommunalbesvärskommittcns fi.irslag i alltför 
hög grad utformats från juridisk-teknisk synpunkt. Detta har lett till att 
förslaget om instansordning fått en centraliseringseffekt som inte kan godtas. 
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Utredningen framhåller vidare att den i sitt hct:inkande <SOll 1978:52) Ligg 
besluten niirrnare mlinniskorna \(ireslagit att decentraliseringsstriivandena 
skall omfatta liven domstolsviiscndet. Regeringen har i prop. 1978179: 111 om 
åtgiirder mot krångel och onödig byråkrati m. m. stlillt sig bakom förslaget. 
Det är svårt att frirena kommunalbesviirskommittcns förslag med detta 
stiillningsl<lgande och de övriga li.ecentraliseringsstrlivanden som statsmak
terna under lång tid har gett uttryck för i olika sammanhang. Decentralise
ringsutredningen påpekar att det enligt 5 ~länsstyrelseinstruktionen ankom
mer på fansstyrelserna att inom sitt verksamhetsområde övervaka att vad 
som enligt lag eller annan förfanning åligger statlig myndighet, kommun, 
landstingskommun eller enskild blir behörigen fullgjort. Länsstyrelsens 
befattning med kommunalbesviirsmålen ser utredningen som ett av många 
led i denna verksamhet. Linsstyrelserna har förvärvat en mycket ingående 
kunskap om kommunernas förhållanden. Detta kan enligt utredningens 

mening inte ersiittas av att karnmarriitterna vid handläggning av kom
munalbesvärsmålen utökas med en siirskild ledamot med "'god kunskap om 
och erfarenheter av kommunal verksamhet"'. Prövningen i första instans av 
bcsviir som har anfiirts av den enskilde liiggs enligt kommittens förslag 
dessutom på en nivå som ligger liingrc bort från kommunen och den enskilde 
än vad liinsstyrclscn gör. 

Botkyrka kommun anser att den nuvarande instansordningen liinsstyrel
se-regeringsrätten bör behållas. Länsstyrelserna har stor erfarenhet av 
handläggningen av kommunalbesvärsmål och god kännedom om förhållan
dena i länets kommun, medan kammarrlitterna helt saknar erfarenhet av 
denna grupp av mål. 

Karrineholms kommun instiimmcr i och for sig i kommittens synpunkter att 
kommunalbesvärsmal liimpar sig för domstolsprövning. Kommunen pekar 
dock på tidsfaktorn som det kanske viktigaste momentet vid bedömning av 
instanskedjan. Kommunen understryker starkt betydelsen av snabbhet i 
handläggningen. Kommiuen har inte på elt tillfredsställande sätt kunnat 
styrka att en förlängd handläggningstid inte uppstår vid en övergång från 
länsstyrelser till kammarrätter som första instans. 

Umeå kommun st~iller sig avvisande till elen instansordning under rege

ringsrätten som föreslås. Kommunen kan inte finna all kommitten har 
redovisat påtagligt starka skiil för forslagcl att länsinstansen skall slopas. 

Enligt kommunens mening iir del. särskilt i vissa kompetensmål av stor vikt 

får kommunalbesvärsprövningen att den prövande instansen har en ingåen

de kunskap om de speciella lokala förhållanden som råder inom varje särskild 
kommun. För en kammarrätt måste det uppstå svårigheter att ta en helt 
korrekt uppfattning om kommunens totala situation enbart genom skrift väx
ling. Kommunen ser därför en risk i att en prövning enbart i kammarriitt kan 

leda till "teoretiska" bedömningar som inte alltid får materiellt godtagbara 

konsekvenser. En liinsinstans kan diiremot genom alla övriga kontakter med 

kommunen skaffa sig en god kännedom om kommunens situation och bör 
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cfoför ha ett hiittre utgångsliige vid besviirspriivningrn. Linsinstanscn har 

också en tiimligen om fallande erfarenhet av kommunala bcwiirsm[1I. Diirtill 
kommer att komrirnnens erfarenheter av den nuvarande ordningen med 
prövning av Wnsstyrclse i första instans iir positiva. Av dessa sk:il anser 
kommunen att kommunalbcsv;irsmål i första hand skall avgöras av liinssty

relsen eller liinsriittcn. Liknande synpunkter fram förs av Skl'/11:/icd. /_11/ed och 

Sorscll' kommuner. 
Del borde enligt llulrsfi'l'ds ko1111111111 vara möjligt att komhincra kraven pä 

t våinstanssystem, fullföljdsbegriinsning och enhetlighet i kommunal
besviirsprocessen med en ordning som innebär all liinsstyrclsen hch[1lls eller 
liinsriitten införs som första instans. Uinsinstansens "hcslutsgrupp" vid 

prövningen av kommunalbesviirsmål skulle kunna ges en sådan samman
siittning - eventuellt iiven kompletteras med någon sakkunnig utifrån - alt 

såväl rent juridiska aspekter som bedömningar rörande sam
hällsutvecklingen och samhällsintresset kan viigas in på ett tillriickligt 
kvalificerat sätt. En sådan ordning skulle iiven tillgodose den allmiinna 
striivan i dagens samhälle att decentralisera besluten så att de fattas så niira 
medborgarna som möjligt. Även l'ilhclmina och 1 'indelns kn1111111111er hetonar 
att kommittens förslag strider mot decentraliseringsstriivandena. 

Behovet av en länsinstans under kammarrätten 

Kommittens förslag att liinsinstansen i kommunalhesvärsmålen skall 
slopas tillstyrks eller liimnas utan erinran av JO. rcgcri11gsrälle11. JK, 

kammarrärrcma i Swckholm, Sundsl'(l/I och Jiinkiiping, domstul.wcrkcr. 

sratskontorcr. RR 1 ·• länssrvrelsema i Söderma11la11ds, Mal111iil111s och Örebro 

län, urred11i11ge11fiir iirNsyn ar lagen 11111.fiirsamlirw.ssrrrclsc, 24 ko111m1111er. 17 

lantlstingskom11111111'/', Giirehorgs kyrkliga sam/'iilliglwr, Östergiitfwu/1· och 
Kalmar fänsanlcl11ingar m· Sl'enska kom111w1/iirhunde1. Landsri11gsfiirb1111de1. 

TCO. Sl'cnska kyrkans .fiirsam/ings- och pasrorars/iirbuml samt Srl'/'~~cs 

advokatsa111/i1ml. 

Till förmån för att en liinsinstans bör behållas uttalar sig ka111111arrä11en i 

Götehorg, 16 /änssryrelser. 19 kn1111111111er. Kalmar och Skarahorgs läns 

lamisringskummunl'/', Srockholms krrk/iga .1an1/i.i/lighl'I, Jönköpings länsal'de/

ning ar Srenska kommunfiirhunder, SA( D ISR. Fiirraltningsliinsrådens 

.J(irening och SvNiges doman:/iirhund. 

Srenska komm1111/iirh11nde1 anför att kommittens forslag innehiir all en 
etablerad kommunal-statlig anknytning i \'arjc liin crsiills med en i viss mån 
mera centraliserad och byråkratisk ordning. Förbundet vill för sin del starkt 
betona värdet av en fonsatt anknytning mellan kommunerna och den 
besvärsprövande första instansen. Linsstyrelserna får i allmänhet anses ha en 

mycket god kunskap om de förhållanden under vilka resp. läns kommuner 
har att bedriva sin verksamhet. Detta är av stort värde för att garantera en 
allsidig bedömning av kommunala beslut. Skall man frångå länsstyrelserna 
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som första hcsv;irsinstans, kr;ivs enligt förbundets mening att en fullgod 
ers~ittning f(jr den nuvarande kommunala anknytningen skapas i den nya 
hesv:irsinstansen. Enligt fiirhumlct :ir kammarr:itten den instans som i första 
hand står till huds. Kommittens förslag om en s:irskild sakkunnig i 
kammarriitten i vissa kommunalbesv;irsmål fyller emellertid inte de krav 
som nyss har angetts. Lnligt förhundets mening hiir den kommunala 
anknytningen förstiirkas i mrhållamlc till kommittens fiirslag. Förhundet 
anser att någon form av n:imndmedverkan iir att föredra. hagan om vilken 
form för sådan niimndmedverkan som biist tillgodoser önskemålet om en 
kommunal anknytning bör <irskilt över.'iigas i det fortsatta lagstiftningsar
betet. Fiirdelen med ett t våinstanssystcm bestående av kammarr;itt och 
regeringsriitt skulle i första hand vara en snabbare handl:iggningj:imfört med 
ett treinstanssystem med Wnsstyrdsen som första instans. Vid ett treinstans
system forutsätter förbundet att kompetensmålen ges förtur i hchandling
en. 

Flertalet av de remissinstans·~r som tillstyrker förslaget om ett tvåinstans
system har, liksom kommitten, vägt för- och nackdelar med en sådan ordning 
och slutligen låtit tiusfaktorn vara avgörande. 

frågan huruvida införandet av kammarriitterna som besviirsinstanser bör 

medföra att länsstyrelserna utgår ur instanskedjan iir enligt regcringsrätten 

sv{1rbedörnd. Regeringsrätten anför bl. a. följande. 

Länsstyrelserna har god k:innedom om förhållandena i kommunerna och 
hos dem finns också en betydande utredningskapacitet. Llnsstyrelsernas 
insatser iir av särskilt värde i de viktiga målen om den kommunala 
kompetensen. I vissa fall, såsom vid industrisubventioner, fordras for 
bedömningen av om en beslutad åtgärd iir kompetensenlig eller ej kännedom 
om sysselsättningsliiget i kommunen. Prövningen avser i dessa fall om 
åtgärden varit behövlig och ändamålsenlig för att mot verka arbetslöshet. Det 
:ir alltså d:irvid inte fråga om en ren legalitetsprövning. Inte heller kan man i 
kompetensmålen alltid hävda att klaganden är bevisskyldig för sina påstå
enden. Ci:Uler det kommunal<!. beslutet en åtg:ird som är kompetensenlig 
endast i undantagsfall kan det i allmänhet inte krävas att klaganden visar att 
någon undantagssituation in le var för handen. Kommunen får i stället anses 
skyldig att redovisa sitt beslutsunderlag. Uinsstyrelsens och övriga Hinsrnyn
digheters kännedom om förhållandena måste 1illrniitas stor vikt vid sidan 
härav. En synpunkt som också talar för att i kornrnunalbesviirsmålen behålla 
länsstyrelsen som besviirsinstans under kammarrätten och som kommitten 
inte har berört :ir, att man då för samma instansordning som vanligen giiller 
vid förvaltningsbesvär över kommunala myndigheters beslut. Om länssty
relsen regelrniissigt iir första instans for besvär över sådant beslut. är risken 
mindre för att en klagande lider rättsförlusl genom an han ger in besvären till 
fel myndighet. 

Mot dessa skiil, som enligt n:::geringsr:ittens mening talar för att behålla en 
liinsmyndighet som besvärsinstans. ställer regeringsrätten tidsfaktorn. Enligt 

rcgeringsriitten iir en förlängning av handläggningstiden för kornrnunalbc
svärsmål inte acceptabel. Regeringsriittcn har funnit tidsfaktorn så viisentlig 

att den biträder kornmittens förslag att liinsstyrelserna inte skall behållas som 
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besviirsinstanser. Förslaget kommer enligt regeringsriittens mening att 

inverka på parternas pnxessf'öring. De kan inte liingre utgii fr[rn att m[1let 

automatiskt tillförs den sakkunskap om förhiillandcna i en knmmun som 
finns hos Jiinsstyrelsen. De ftir diirflir \·ara beredda att i kammarr:ittcn 

redogöra för och i vi~s utstriickni ng fiira bevisning om dessa f'iirh[1llandcn. Til I 

utredning som kan komma i frtiga hi.ir iiven sakkunnigutliitamkn som 

kammarrätten enligt 24 ~ forvaltningsproccsslagen kan inh:imta frän liinssty

relsen eller ett annat liinsorgan. Regeringsriitten utgitr vidare från att 

kommitten i sitt fonsa11a arhete kommer att foresl[1 en mera iindami1lsenlig 

fiirdclning mellan kommunalhes\iir och förvaltningsbcsviir iin den S(lm nu 

gäller. så att riittsmedlet i partsiiremkn si'! långt möjligt blir förvaltningsbe

svär. 
Enligt ka111111arräl(cma i Stockholm och S1111d1Tall hade det rent principiellt 

varit önskviin med en mer omfattande instanskedja iin den som kommitten 
f<.ireslår. De framhäller all kammarriitten i princip iir en överinstans som i 

fråga om organisation och arbetsformer iir anpassad till uppgiften att 

överpröva underinstansers beslut. Mot en utbyggd instanskedja talar emel

lertid enligt kammarriitternas mening med styrka vad kommitten framhäll it 

om förliingda handl~iggningstider i ett treinstanssystem. Enligt ka111111arrii11rn 

i Stockho/111 iir det vidare förenat med hesviirligheter att linna en liimplig 

underinstans. De blivande liinsriitterna - en juristdomare med niimndemiin -

är möjligen mindre lämpade f(ir uppgiften. Liinsstyrelserna kan inte komma i 

fråga för de landstingskommunala målen och iir enligt kammarriitten inte 
heller särskilt välutrustade med juridisk expertis, sedan liinsdomstolsrefor

men genomförts och tanken på rättsavdelningar inom den kvarstående 
Wnsstsyrelseorganisaticnen avvisats. I detta instiimmer ka111111arrii111'11 i 

Jö11käpi11g, som också framhåller att kommunalhesviirsprövningens renodlat 
rättsliga karaktiir gör det angeliiget att garantier skapas mot all politiska 
hiinsynstaganden får inverka på prövningen. Kammarriitten erinrar om att 
Wnsstyrelseinstruktionen f. n. gör det möjligt alt prövningen förliiggs till 

liinsstyrclsens lekmannastyrelse, diir rent politiska viirderingar kan inverka 
på prövningens utgång. 

JO har ingen annan åsikt iin kommitten i fråga om del angeliigna i att inom 
rimlig tid få till stånd slutliga avgöranden i kommunalbcsviirsmål. JO 

ifrågasätter lik viil om det inte vore möjligt att på annat siitt än vad kommitten 

avser uppnå en snabb handliiggningsordning. Liinsstyrelserna skulle hiirvid 

kunna kvarstå som första bcsviirsinstanser. Del finns sålunda enligt JO:s 

mening skäl att ta fasta på vad kommitten anför om fönursbehandling av 
vissa mål i kammarrätterna. Man kan enligt JO tiinka sig att i stiillet utforma 

en bestämmelse som är generell för kommunalbesviirsmålen - inte bq;riinsad 

till att avse endast en viss instans eller vissa situationer i målen. Som en 

fcirehild nämner JO 14 kap. J ~tryckfrihetsförordningen, diir det li:ireskrivs att 

tryckfrihetsmål och annat mål om brott mot bestiimmelserna i förordningen 
alltid skall behandlas skyndsamt. Det förefaller JO som om ätskilligt skulle 
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kunna vinnas med en föreskrift av sådant slag. 
RR I· upplyser att verket i mars 1979 har redovisat resultatet av en 

granskning av verksamheten vid kammarriitterna. Hiirvid framkom bl. a. att 
kammarriitterna nu har en viss överkapacitet och att balanssituationen 
stadigt fl.irbiitlras. Mot bakgrund av detta och mell beaktande av de 
merkostnader och den fördröjning i fråga om handliiggningstiderna som ett 

treinstansförfarande torde medföra anser RRV i likhet med kommiucn al\ 
kammarriitterna bi.ir vara första instans i kommunalbesviirsmålen. 

Det iir enligt Uppsala kommun angeliiget att kommunalbesviirsmålen 
handHiggs snabbt. Kommunerna kan med nuvarande ordning ibland få viinta 
med att verkställa beslut, över vilka kommunalbesviir har anförts, i avvaktan 
på att besviiren priivas. En lång väntetid kan vålla nackdelar av olika slag. 
Även om verkstiilligheten kan ske, innebär den ganska nyligen införda regeln 
om återgäng av upphiivda kommunala beslut att försiktighet måste iakttas. 

En annan viktig aspekt iir all åtminstone undcrinstansen blir ha god 
kiinnedom om kommunala förhållanden. Gränserna för den kommunala 
kompetensen prövas genom kommunalbesviir. Rättstilliimpningens uppgift 

iir att anpassa kommunernas befogenheter till samhällsutvecklingen. Man 
måste därför enligt kommunen kräva att kännedom finns om kommunal 
förvaltning och de speciella villkor under vilka den kommunala förvaltningen 
arbetar. Kommunen iir medveten om att några andra alternativ iin fullföljds
begriinsning till regeringsrätten i dag knappast står till buds. Med en sådan 
fullföljdsbegränsning följer att liinssstyrelsen inte gärna kan vara sista instans 
under regeringsrätten. I och för sig kan skiil linnas för att behålla länsstyrel
serna i instanskedjan. Dessa har i dag den kommunala anknytning som 
kommunen bedömer som viktig fi.ir dessa m<~I. Kommunen :ir ocks<~ 

medveten om att ett villkor för att behålla länsstyrelsen som första instans blir 
att en mellaninstans skjuts in. Den instans som då står till buds är 
kammarrätten. Inför valet mellan tre instanser och två instanser förordar 
kommunen cu system med två instanser. Detta leder till att kammarräuerna 
hlir första instans. Ett oeftergivligt krav för en sådan lösning iir emellertid att 
kammarriillerna ges en kommunal anknytning som de i dag saknar. Samma 

synpunkter framförs av Ho1xhulms kommun och Kalmar länsal'delning av 

Sl'enska komm11n/iirbu11de1. 

Lunds kommun, som tillstyrker förslaget om ett tvåinstanssystem, redovi

sar iindå ett par inviindningar mot förslaget. Det ena iir att den lokalkänne
dom som länsstyrelsen besitter och som kan vara viirdefull vid hesvärspröv
ningen kommer att gå förlorad. Den andra invändningen hiinger samman 

med förslagets karaktiir av dclreförm. som bara omfattar kommunalbesvärs
målen. Besviir över kommunala beslut prövas redan i dag av två olika 
myndigheter i mrsta instans. Liinsstyrelsen avgör kommunalbcsviirsmål och 
flertalet förvaltningsbesvärsmål, medan liinsrätten prövar förvaltningsbesvär 
över vissa beslut enligt barnavårds- och nykterhetsvårdslagarna. Nu tillska

pas en tredje besviirsmyndighet ·~nbart för kommunalbesviirsmålen. Skillna-
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derna mellan kommunalbesviir och förvaltningsbesvär torde enligt 

kommunen i allmänhet inte vara kiinda för kommuninvånarna. För dem 

måste del diirför te sig besynnerligt all vissa kommunala beslut skall 

överklagas hos kammarriillen, medan andra skall överklagas hos länsstyrel

sen eller länsrällen. Den kommunala besvärsprocessen blir alltså i första 

instans mer invecklad än tidigare, trots all ell enhetligare och mindre 

komplicerat system 1ir vad som borde eftersträvas. Samtidigt framhåller 

kommunen att det måste vara angeläget att handläggningstiderna kan 

nedbringas så långt det är möjligt, inte minst med hänsyn till de ekonomiska 

och civilriillsliga konsek venscrna som ett utdraget processförfarande kan 

medföra. På grund av besvärsprövningens speciella karaktär av legalitetskon

lroll måste del också vara fördelaktigt all prövningen utförs av en adminis

trativ domstol med kollegial sammans1illning. Kommunen finner att förde

larna med förslaget om ett tvåinstanssystem är så stora att det bör tillstyrkas 

trots de påtalade nackdelarna. 

Flera andra kommuner, som tillstyrker förslaget, betonar det angeliigna i en 

instansordning som tillgodoser kravet på snabbhet i handläggningen. 

Gotlands kommun delar kommillcns uppfattning all slutliga avgöranden i 

kommunalbesvärsmål måste erhållas inom rimlig tid. Detta syfte kan gå om 

intet, om man i ett nytt system inför tre instanser i stället för som nu två. 

Visserligen kan hävdas att ca 75 "" av kommunalbesvärsmålcn stannar i 

länsstyrelsen. F. n. avgörs också målen i denna instans relativt snabbt. De 

viktiga mål som kan komma att bli prejudicerande kan dock enligt 

kommunens mening få alltför långa handläggningstider med ett treinstans

system. Kommittens redovisning av kammarrätternas arbetsbörda talar för 

att dessa i .framtiden kommer att kunna avgöra även kommunalbesvärs

målen med tillfredsställande snabbhet. Vad som talar emot en lång instans

kedja är enligt /lagfors kommun i första hand tidsfaktorn. Det är utomor

dentligt angeläget att slutliga avgöranden i kommunalbesvärsmålen erhålls 

så snabbt som möjligt utan att kravet på rättssäkerhet därför eftersätts. 

Ärenden i vilka besvär anförs för sent eller som är utsiktslösa, t. ex. därför att 

någon kommunalbesvärsgrund över huvud taget inte anförs, bör behandlas 

med förtur. Kommunen ifrågasätter om inte alla kommunalbesvärsmål bör få 

en sådan snabb behandling. Det är viktigt att kammarrätterna ges sådana 

resurser all den nuvarande, enligt kommunens mening genomsnittligt sett 

alltför långa handläggningstiden, kan nedbringas. Ett argument för att låta 

kammarrätterna bli första besvärsinstans i kommunalbesvärsmål är enligt 

kommunens mening den omständigheten att man därigenom minskar risken 

förolikartad utgång i likartade mål. Det finns 24 länsstyrelser, medan antalet 

kammarrätter är endast fyra. Man kan därför, om förslaget genomförs, 

förvänta sig en mera enhetlig rättstillämpning än vad som f. n. är fallet. 

Tidsfaktorn betonas också av bl. a. Stockholms. Halmstads. Vara. Örebro, 

Sundsvalls. Timrå och Östersunds kommuner. 

Västerås kommun anser att det finns invändningar grundade på bl. a. 

6 Riksdagen 1979/RO. 1 sam/. Nr 105 
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riiltssäkerhetsskiil mot att liinsstyrelserna hand!Ugger kommunalbesviir. 

Kommunen pekar därvid på all länsstyrelsernas roll all samarbeta med 

kommunerna i samhällsplaneringen betonas alltmer. Som exempel niimns 

iirenden om företagslokaliscringar. Ena ~tunden samarbetar länsstyrelse och 

kommun och kommunen fattar beslut som kanske har initierats av 

länsstyrelsen. Vid ell annat tillfälle har liinssstyrclsen all som kommunal

besviir pröva samma iirende och ibland upphäva det beslut som liinsstyrelsen 

har medverkat till. Det måste enligt Västerås kommun vara mera tidsenligt 

all betona liinsstyrelsens roll all samarbeta med kommunerna i samhällspla

neringen och inte all i onödan försvåra detta samarbete genom all också låta 

länsstyrelserna avgöra kommunalbesvärsmål. 

TCO anser det angeliiget all den kommunala besviirsprocessen reformeras 

och anpassas till den moderniserade förvallningsprocessen och instansord

ningen så långt det är möjligt utan att inkriikta på den kommunala 

självstyrelsens krav. Den nya enhetliga kommunallagen för kommuner och 

landstingskommuner understryker enligt TCO reformbehovet på detta 

område, eftersom olika instansordningar har fått kvarstå med två besvärsin

stanser - länsstyrelse och regeringsrätt - för kommunernas beslut, medan 

regeringsrätten är enda besvärsinstansen när det gäller landstingskommunala 

beslut. Tvåinstanssystemet har enligt TCO betydande fördelar med hänsyn 

till intresset av en enhetlig instansordning för besvärsprocessen i kommuner 

och landstingskommuneroch med hänsyn till vikten av att besvärsmålen blir 

slutligt avgjorda inom rimlig tid. 

Svenska kyrkans fiirsamlings- och µastoratsjorbund framhåller att förslaget 

innebär en viss centralisering av besvärsprövningen. För de flesta kyrkokom

munerna är emellertid redan handläggningen vid länsstyrelsen en avsevärd 

centralisering och några avgörande skäl mot kammarrätten som bcsvärsin

stans gör sig enligt förbundet inte gällande på denna grund. I de borgerligt 

kommunala målen torde länsstyrelserna f. n. besitta en sakkunskap som 

kammarrällerna inte omedelbart kan tillgodogöra sig. På det kyrkliga 

området är det snarare domkapitlet som är det verkligt sakkunniga organet. 

Förbundet konstaterar att förslaget inte innebär ändring i fråga om inhäm

tande av domkapitlets yttrande i dessa typer av mål. Förbundet har därför 

från kyrkokommunal synpunkt ingen invändning mot den föreslagna 

handläggningsordningen. 

Bland de remissinstanser som förordar ett treinstanssystem gör sig olika 

synpunkter gällande. 

Kammarrällen i Göteborg är tveksam till om införandet av kammarrällen 

som instans mellan en länsmyndighet och regeringsrällen skulle medföra en 

förlängning i stället för en forkortning av handläggningstiden i kom

munalbesvärsmålen. För det första bör enligt kammarrätten hållas i minnet 

att flertalet kommunalbesvärsmål inte kommer att kunna sakprövas i 

regeringsrätten och att instanskedjan i det stora flertalet mål därför i realiteten 

förlängs endast marginellt. För det andra bör handläggningen i kammarrätt 
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kunna ske förhållandevis snabbt med hiinsyn till nuvarande arbetsläge. 

Också på länsnivån bör det enligt kammarrätten finnas förutsättningar för en 

snabbare handläggning av kommunalbesvärsmålen. Mot bakgrund härav 

anser kammarrätten att frågan om en snabb handläggning närmast iir av 

arbetsorganisatorisk art. Härtill kommer att handläggning i länsstyrelsen 

torde vara billigare och dessutom bättre passa för den sållning av besvären 

som det till stor del iir fråga om i den inledande besvärsinstansen. För 

kammarrätten innebär det vidare praktiska fördelar och tidsvinst, om det 

grundläggande utredningsarbetet har verkställts redan i första instans. 

Kammarrätten förordar därför att länsstyrelserna i vart fall behålls som första 

besvärsinstans under en relativt lång övergångstid. 

Enligt länsstyrelsen i Uppsala län är det högst tveksamt om behållandet av 

en besvärsinstans på länsplanet medför någon nackdel tidsmässigt. Om 

fullföljdsbegränsning införs, måste enligt länsstyrelsen rimligtvis de mål som 

prövas kunna avgöras betydligt snabbare än det nuvarande stora antalet mål. 

Det kan väntas att antalet besvär till rcgeringsrätten - om länsstyrelse eller 

länsrätt behålls som besvärsinstans - blir betydligt Higre än f. n. Beslut om 

prövningstillstånd bör därför också kunna meddelas mycket snart efter det att 

besvär anförts över kammarriitts dom. I fråga om kompetensmålen torde en 

länsinstans i flertalet fall besitta både storerfarenhet och kännedom om lokala 

förhållanden och därigenom vara väl lämpad att pröva det kommunala 

beslutets laglighet. Enligt länsstyrelsens uppfattning torde man här kunna 

finna det viktigaste skälet till att länsstyrelsens beslut i så många fall godtas 

såväl av klaganden som av kommunen. 

Länsstyrelsen i lön.köpings län framhåller bl. a. att den betydelsefulla och 

nära samverkan som länsstyrelsen har med kommunerna i länet utan tvivel 

ger länsstyrelsen bättre förutsättningar än kammarrätten att som första 

instans behandla besvärsmålcn. Länsstyrelsen har genom sina många 

uppgifter inom samhällsplaneringen djupgående kunskaper om de olika 

kommunernas förhållanden i skilda avseenden. Länsstyrelsen har vidare lång 

erfarenhet av prövningen av kommunalbesvärsmål. Kammarrätten har 

större distans till parterna. Kammarrätten har även ett mer formellt arbetssätt 

som lämpar sig bättre för den andra instansen i instansordningen än för den 

första. Länsstyrelserna i Kronobergs, Skaraborgs och Gävleborgs län menar att 

förslaget innebär en centralisering som inte stämmer överens med nuvarande 

strävanden att åstadkomma decentralisering. I detta instämmer Skaraborgs 

läns landstingskommun. 

Länsstyrelsen i Alvshorgs län ifrågasätter att kammarrätterna kommer att få 
en minskad måltillströmning. Länsstyrelsen framhåller därvid att de nya 

länsrätterna börjar verka den l juli 1979. Härigenom torde enligt länsstyrel

sens mening tillströmningen till kammarrätt av skattemål komma att öka. 

Den nyligen genomförda RS-organisationen på länsstyrelsens skatteavdel

ning väntas få till följd att antalet bagatellmål i länsrätt och kammarrätt 

minskar, medan antalet tyngre och mer komplicerade skattemål ökar. 
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Länsstyrelsen anför viJare all fansstyrelscrnas erfarenhet av och kunskaper 

om kommunalbesvlirsmålen är oomtvistade. Med llinsstyrclsen som första 

instans kan kammarrätten avlastas det många gånger tidskrtivande arbetet 

med formella kontroller och skriJtviixling. Tillströmningen av mål reduceras. 

Flera praktiska skäl talar därför enligt liinsstyrclsens uppfattning mot 

kommittens förslag om ett tvåinstanssystem. Behålls en liinsinslans, 

kommer avgörandet i de mål vari prövningstillståncl beviljas visserligen att 

fördröjas något. Denna fördröjning i ett mindre antal mål kan emellertid inte 

tillmätas någon avgörande betydelse. Linsstyrelsen föreslår därför att en 

liinsinstans behålls närmast under kammarrätten. Liknande synpunkter 

framförs av länsstyrelsen i 1 'iirmlands län. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län bedömer det så viisentligt att kommu

nalbesvärsprövningen påbörjas på liinsnivå att detta uppväger eventuella 

nackdelar med en viss förlängning av handläggningstiden. Härutöver anför 

länsstyrelsen bl. a. följande. 

En särskild utredning pågår om vilka iirenden i övrigt som bör överföras till 
länsrätt. Resultatet av denna utredning torde i detta sammanhang böra 
avvaktas. Ett flertal andra utredningar pågår f. n. med frågor som på olika sätt 
berör länsstyrelsernas stiillning och uppgifter i samhiillet. Inom länsstyrel
serna råder en betydande oro rörande deras framtida verksamhet. Ett statligt 
regionalt förvaltningsorgan av länsstyrelsens typ torde likväl inte kunna 
undvaras. Om man vill att länsstyrelserna också i fortsättningen skall kunna 
fylla den funktionen, måste en samlad översyn av deras arbetsuppgifter 
komma till stånd. Länsstyrelsen vill för sin del förorda att största återhåll
samhet iakttages med att från länsstyrelserna föra bort olika arbetsuppgifter, 
innan en sådan vidare översyn företagits. Också detta talar för att inte nu 
ändra prövningen av kommunalbesvär i första instans. 

Liknande synpunkter anförs av länss~vrelserna i Uppsala. Jämtlands och 

Norrbo11ens län. 

Länsstyrelserna i Östergötlands. Jönköpings, Gotlands. Hallands och Kop

parbergs län delar inte kommit1ens uppfattning att tidsfaktorn talar mot en 

längre instanskedja än den föreslagna. De menar att möjligheterna att utan 

dröjsmål få ett avgörande i första instans är goda, om man behåller 

länsstyrelserna som första besvärsinstans och framhåller att detta avgörande i 

flertalet mål också är det slutliga avgörandet. 

Eskilstuna kommun anser inte att kommitten har anfört tillräckligt tungt 

vägande skäl för att utesluta en länsinstans ur instanskedjan. Kommunen 

ifrågasätter om inte den relativa tidsvinst man får genom fullföljdsbegräns

ningen går förlorad genom centraliseringen av målen i första instans till fyra 

kammarätter. Eftersom klagandena dessutom i åtskilliga fall torde nöja sig 

med avgörandet i första instans, bör enligt kommunens mening en länsin

stans behållas i kommunalbesvärsprocessen. 

Jönköpings kommun delar inte kommittens syn att kommunalbesvärens 

karaktär och besvärsprövningens art är sådan att en ordning med enbart en 
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besvärsinstans iir till fyllest. Målutvecklingen hos regeringsrätten är redan i 

sig enligt kommunen e11 bevis på behovet av en flerinstansprövning. Den 

kommunala demokratin har utvecklats kraftigt under 1970-talet. Detta skall 

sättas i direkt samband med regeringsrättens ökande arbetsbelastning. 

Kommunaldemokratiska kommittens arbete accentuerar denna utveckling. 

Målsättningen är att bredda och fördjupa kommunmedlemmarnas engage· 

mang i de kommunala angelägenheterna. Det är uppenbart att besvärsmed

len utgör ett komplement till den kommunala demokratin. Kommunen anser 

att kommittens förslag i fråga om instansordningen är inkonsekvent och i 

strid mot den kommunala demokratin. 

Övervägande skäl talar enligt Kristianstads kommun för att länsstyrelserna 

behålls som första besvärsinstans med hänsyn till dels länsstyrelsernas goda 

kännedom om de lokala förhållandena, dels förutsättningarna för en snabb 

handliiggning särskilt av ärenden av mera rutinmässig karaktär. Det bör 

enligt kommunen även övervägas att införa en bestiimmelse om att sådana 

ärenden skall behandlas med förtur också i första instans. Enligt Kalmar 

kommun torde de flesta målen stanna i första instans. De 24 länsstyrelserna 

bör kunna avgöra målen väsentligt snabbare än fyra kammarrätter. 

Kommunen betonar också starkt värdet av länsstyrelsernas lokalkänne

dorn. 

Enligt flera kommuner talar rätlssäkerhetsskäl för en längre instanskedja. 

Enligt Värnamo kommun kan allmänheten komma all uppfatta det som en 

försämring av rättssäkerheten att många mål kommer att avgöra<; av 

kammarrätten som första och enda instans. Kommunen anser också att det är 

angeläget all värna om det värde som länsstyrelsernas kunskap om de lokala 

kommunala förhållandena har för bcsvärsprövningen. Samma synpunkter 

framförs av Helsingborg~ kommun. Kommunen erinrar om att det i de 

allmänna domstolarna förekommer en treinstansordning. I andra samman

hang förekommer en tvåinstansordning, t. ex. i hyres- och arrendemål, men 

då sker sakprövning i båda instanserna. Kommunen anser att en sakprövning 

i två instanser bör kunna ske även i kommunalbesvärsmålen. Laholms 

kommun anser att en längre instansordning är att föredra ur rättssäkerhets

synpunkt, eftersom det ger möjlighet till en mer allsidig prövning och 

möjligheter till rättelse i flera instanser. Särskilt i fråga om besvär med 

anknytning till den kommunala kompetensen är det, anför Kumla kommun, 

betänkligt att kammarrätterna i praktiken kommer att bli första och sista 

instans. Enligt Kalmar kommun kan det inte vara motiverat att ha färre 

instanser i kommunalbesvärsmål än i förvaltningsbesvärsmål och mål som 

handläggs av de allmi-inna domstolarna. Liknande synpunkter framför bl. a. 

Norrköpings, Växjö, Borås. Kran1fors och Härnösands kommuner. 

Önskemålet om en snabb handläggning får enligt SACO!SR inte inskränka 

kommunmedlemmens vedertagna rätt att få ett kommunalt beslut prövat i 
två instanser. SACO/SR anser att kraven på rättssäkerhet kräver två 

besvärsinstanser. I de fall målens beskaffenhet kräver särskilt snabba 
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avgöranden bör detta kunna underlät1as genom all dessa mål avgörs med 

förtur. Liknande synpunkter anförs av Sl'eriges domar(:förbund. som dock 

inte anser sig ha möjlighet att väga dess principiella synpunkter mot behovet 

av att snabbt få ett slutligt avgörande i kommunalbesvärsmålen. 

Bland de remissinstanser som förordar att en länsinstans behålls i 

kornmuinalbesvärsmålen delar sig meningarna i fråga om vilken myndighet 

som bör väljas, länsstyrelsen eller länsrätten. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län anser det uppenbart att länsrätten i dess 

sammansättning med ordförande och nämndemän inte kan komma i fråga, 

eftersom behovet av lekmannainOytande är ringa när det gäller att bedöma ett 

överklagat besluts laglighet. En kollegial sammansättning av länsrätt innebär 

enigt länsstyrelsen ingen skillnad mot den nuvarande handläggningsord

ningen hos länsstyrelsen med en föredragande och en beslutande tjänsteman, 

vilka båda är jurister. Det finns därför ingen anledning att göra länsrätten till 

första instans. 

Enligt länsstyrelsen i A°ll'sborgs län talar Oera skäl mot att låta länsrätten bli 

första instans. Länsstyrelsen menar att kommunalbesvärens natur av ren 

laglighetsprövning passar dåligt in i länsrättens mönster med lekmannamed

verkan. Länsstyrelsen påpekar också att de balanserade skattemålen i runt tal 

uppgår till 200 000 för hela landet. Arbetet med att försöka nedbringa denna 

balans till en godtagbar nivå torde enligt länsstyrelsens mening ta länsrätter

nas resurser i anspråk under nera år. Länsstyrelsen framhåller vidare att 

länsstyrelserna inte får berövas fler arbetsuppgifter än vad som följer av 

utbrytningen av länsdomstolarna. Efter den I juli 1979 återstår av förvalt

ningsavdelningen endast den allmänna enheten. Enhetens ställning direkt 

under landshövdingen och utan avdelningstillhörighet får anses vara tillfål

lig. Arbetet bör bedrivas med tanke på att genom decentralisering av 

arbetsuppgifter från central nivå tillföra länsstyrelsen nya uppgifter, varige

nom förvaltningsavdelningen kan återuppstå. Olika utredningar har till syfte 

att bl. a. överväga om sådana nya arbetsuppgifter - med mer eller mindre 

uttalade juridiska inslag - kan anförtros länsstyrelserna. Kommittens förslag 

står enligt länsstyrelsens mening i direkt strid med dessa strävanden. Det får 

anses väsentligt att även i fortsättningen kunna rekrytera goda jurister till 

länsstyrelserna. Detta kan ske endast under förutsättning att länsstyrelsen 

kan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter av juridisk natur. Kommunalbe

svären utgör en sådan arbetsuppgift. Även länsstyrelsen i Hallands län anser 

att det, med hänsyn till att frågan om en utökning av länsrätternas 

målområde är under utredning, inte finns anledning att nu göra någon 

ändring i länsstyrelsernas befattning med kommunalbesvärsmålen. 

Länsstyrelsen i Kalmar län anser att länsstyrelsens allmänna enhet kommer 

att få en personalsammansättning som gör den särskilt lämpad att handlägga 

kommunalbesvär, eftersom på enheten handläggs förvaltningsbesvär inom 

en bred sektor av den regionala förvaltningen. Vidare finns det enligt 

länsstyrelsens uppfattning möjligheter till direkta kontakter med övriga 
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enheter inom länsstyrelsen som deltar i handläggningen av förvallningshe

svär. Om prövningen av kommunalbesvlir i första instans förläggs till 

länsstyrelsens allmänna enhet, tillförsäkras handläggningen den lokalkiin

nedom och sakkunskap inom den kommunala sektorn som f[insstyrelsen 

representerar. Liknande synpunkter framförs av lämstyrelscn i Värmlands län. 

Enligt länsstyrelsen i Norrbollens län är dock en förutsättning för att 

prövningen skall kunna ligga kvar på länsstyrelsen att denna tillförs en 

juristtjänst på avdelningschefsplanel. Om detta inte låter sig göra, bör målen 

nyttas över till länsrätten och där prövas av ett domarkollegium med tre 

jurister. 

Enligt länsstyrelsen i Jönk1)pings län måste det beaktas att länsstyrelsen i sin 

lekmannastyrelse har ledamöter som på ell hell annat sätt än nämndemän i 

länsrällen kan ge prövningen av kommunala besvärsmål i första instans den 

naturliga och nödvändiga kommunala anknytningen och erfarenheten. 

Visserligen torde f. n. endast i undantagsfall kommunalbesvärsmål hänskju

tas till prövning i lekmannastyrelsen. Möjligheten finns dock och om denna 

omständighet anses betydelsefull skulle det enligt länsstyrelsen kunna 

föreskrivas i länsstyrelseinstruktionen all kommunalbesvärsmål av särskild 

vikt och principiell betydelse skall handläggas av styrelsen. Det problem som 

ligger i att denna genom sin storlek kan vara mindre lämplig att handlägga 

dessa mål skulle kunna bemästras genom all styrelsen i dessa mål gjordes 

beslutsför med ett mindre antal ledamöter. Också länsstyrelsen i Västman

lands län betonar värdet av den erfarenhet i bl. a. kommunala angelägenheter 

som finns representerad i länsstyrelsen och dess styrelse. En motsatt 

uppfattning redovisar länsstyrelsen i Kopparbergs län, som anser att länssty

relseinstruktionen bör ändras så att länsstyrelsens styrelse inte har rätt att 

delta i prövningen av kommunalbesvärsmålen. 

SACO! SR finner att övervägande skäl talar för att länsstyrelsen, åtmin

stone t.v., behålls som besvärsinslans i samma utsträckning som f. n. 

länsstyrelsen i Västernorrlands län, som anser att såväl länsrättcn som 

länsstyrelsen kan komma i fråga, förordar länsrälten som första instans. 

Länsstyrelsen framhåller att prövningen huvudsakligen är av juridisk

teknisk art. Dessutom påpekar länsstyrelsen all det från början kommer all 

finnas stor erfarenhet från kommunala mål hos länsrätten genom att ell stort 

antal jurister från länsstyrelsernas förvaltningsavdelningar går över till 

länsrätterna. Även Södertälje och Laholms kommuner framhåller att den 

sakkunskap som finns inom länsstsyrelsen kommer att flyttas över till 

länsrätten. Kommunerna anser att länsrätterna är väl lämpade för uppgiften 

som första besvärsinstans. Växjö kommun anser att övervägande skäl talar för 

att länsrätten bör vara länsinstans. Huvudskälet är att målen härigenom kan 

prövas av förvaltningsdomstolar i samtliga instanser. Enligt Borås kommun 

kan önskemålet om en fastare legalitetsprövning och därmed en striktare 

processordning, uppnås om målen handläggs i länsrätt. Kran1/ors kommun 

anser all länsrätternas sammansättning med en lagfaren ordförande och 
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nämndemän iir en god garanti för att besvärsmålen kommer att få minst 

samma kvalificerade bedömning i liinsriittcn som hittills i liinsstyrelsen. 

Domstolsverket och Sl'criges domareförhund anser också att länsrätterna iir att 

föredra som första instans. Målen bör därvid avgöras med en kollegial 

sammansättning. 

Länsdomsto/skommiffc'n. som bl. a. har till uppgift att överväga om några 

målgrupper kan föras över från länsstyrelserna till de nya länsrätterna. har 

vissa synpunkter på var kommunalhesvärsmålen bör handläggas på regional 

nivå. Kommitten konstaterar först att det hos länsstyrelserna finns en god 

kunskap om kommunala förh:illanden och sjiilvfallet också erfarenhet av 

kommunalhcsvärsmål. Eftersom hesvärsprövningen i princip iir begränsad 

till en ren legalitetsprövning, kan det enligt kommil!en i förstone synas 

naturligt att nytta över prövningen till en regional domstol. Den speciella 

karaktären hos kommunalbesv~irsmålen gör dem emellertid enligt kommit

tens mening inte liimpade att handläggas av liinsriitten med dess nuvarande 

sammansättning. De överväganden som lekmännen i domstolarna är särskilt 

skickade för hänför sig till frågor om kommunala besluts lämplighet men 

endast i mindre mån till frågan om beslutens laglighet. Kornmitten anser att 

det är tveksamt om avgörandena skulle vinna på att målen prövades av en 

länsrätt med kollegial samman.sättning. Kommitten anför bl. a. följande. 

Det kanske mest utmärkande får kommunalbesvärsprocessen är att endast 
vissa i kommunallagen angivna grunder får åberopas. Detta präglar starkt 
hela processen och får rimligtvis en avgörande betydelse för valet av instans, 
länsrätt eller länsstyrelse. De besvärsgrundcr i kommunallagen som närmast 
skulle kunna motivera en övernyttning av kommunalbesvärsmålcn till 
länsriitt är att den kommunala kompetensen överskridits eller <itt beslutet 
kränker klagandens enskilda rätt. De återstående besviirsgrunderna, att 
beslutet inte har tillkommit i laga ordning, står i strid mot lag eller annan 
författning eller eljest vilar på orättvis grund - dvs. strider mot den 
kommunala likställigheten, torde inte ha så stor betydelse får dessa 
överväganden. I fråga om besviirsgrunden att beslutet ej har tillkommit i laga 
ordning har en fast praxis utbildats och besvärsgrunden att beslutet står i strid 
mot lag eller annan författning åberopas relativt sällan. Mål där den 
kommunala likställighetsfrågan kommer under bedömande är också mindre 
vanliga. 

Kompetensmålen kan innefar.ta kvalificerade juridiska bedömningar som 
skulle kunna motivera en domstolsprövning redan på länsnivå. Mest 
utmärkande för dessa mål är emellertid att det dessutom krävs andra 
bedömningar än de rent juridiska. t. ex. i frågor om regional planläggning och 
sysselsättning. Dessa bedömningar fordrar ingående kunskaper om lokala 
och regionala förhållanden och över huvud taget en förtrogenhet rned den 
kommunala verksamheten. Den särskilda sakkunskap i detta hänseende som 
erfordras kan enligt länsdomstolskommittens mening knappast tillföras 
målet genom prövning i länsrätl. Här måste den sakkunskap som finns hos 
länsstyrelsen vara utslagsgivande. 

Besvärsgrunden att beslutet kränker klagandens enskilda rätt är endast 
sällan av betydelse i kommunalbesvärsmålen och kan knappast vara 
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avgörande för frågan huruvida en överflyttning av hela processen skall 
ske. 

Kommitten fäster också stor vikt vid att handläggningen kan ske snabbt. 

Till övervägande del består l~insrätternas målområde av skattemål. Inom 

överskådlig framtid finns det enligt kommitten ett starkt behov av att 

målbalansen arbetas ner till en rimlig nivå. Flera av de andra målgrupperna i 

länsrätten är sådana att de, eftersom de rör ingrepp i den personliga friheten, 

kräver en snabb handläggning. Enligt länsdomstolskommittcns direktiv skall 

kommitten överväga om andra målgrupper som rör enskilds rätt, t. ex. 

byggnadsmål m:h hälsovårdsmål, bör föras över till länsrätten. Det är därför 

enligt kommittens mening föga troligt att kommunalbesvärsmålen skulle 

kunna prioriteras i liinsrätten. Över huvud taget vill kommitten betona vikten 

av att kommunala beslut, som ofta är av stor räckvidd och avser stora 

ekonomiska värden, handläggs så snabbt som möjligt. Kommitten anser 

därför att man t. v. bör behålla länsstyrelserna som regional instans, om det 

skulle anses att en instans under kammarrätterna behövs. 

De landstingskommunala målen 

Kommittens förslag att kammarrätterna bör bli första besvärsinstans i de 

landstingskommunala besvärsmålen tillstyrks eller lämnas utan erinran av 

flertalet remissinstanser som yttrar sig i denna fråga. 

Landstingskommunerna är i princip eniga om att det är lämpligt att kammar

rätterna förs in som besvärsinstanser under regeringsrätten. Landsting.~/"i.ir

bundet tillstyrker att kommittens förslag läggs till grund för ändrad lagstift

ning om instansordningen. Södermanlands läns landstingskommun framhåller 

att man genom förslaget får en enhetlig instansordning för samtliga 

kommunalbesvärsmål, vilket ligger i linje med tankarna bakom den nya 

enhetliga kommunallagen. I landläggningstiden för flertalet landstings

kommunala mål bör enligt landstingskommunens mening kunna minska 

betydligt med den föreslagna instansordningen. Enligt Kristians1ads läns 

landstingskommun blir hesvärsordningen konsekvent och enhetlig genom att 

de landstingskommunala målen nu likställs med de övriga kommunalbe

svärsmålen. Eftersom kammarrätterna har en kvalifice·rad sammansättning, 

kan man enligt landstingskommunen vänta sig att belastningen på regerings

rätten kommer att minska. Detta innebär också att målen kan komma att 

avgöras snabbare. Liknande synpunkter framförs av Stockholms, Uppsala, 

Östergöllands, Kronobergs, Kalmar, Värmlands, Örebro och Gä1·leborgs läns 

landstingskommuner. Enligt Kopparbergs läns landstingskommun torde en viss 

tidsmässig fördröjning bli oundviklig, men olägenheterna härav uppvägs av 

fördelarna med en enhetlig instansordning och en kvalificerad legalitetspröv

ning i kammarrätten. 

Bland de remissinstanser som förordar en länsinstans för de mål som hiirrör 

från kommuner är meningarna delade i fråga om instansordningen för de 
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landstingskommunala målen. 
Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att det i och för sig inte finns något att 

invända mot att länsstsyrelsen prövar de landstingskommunala målen. Med 
hänsyn till länsstyrelsernas roll i samspelet mellan staten och landstingskom
munerna ifrågasätter länsstyrelsen dock om inte kammarrätten bör vara 
första besvärsinstans. Om regeringsrätten blir prejudikatinstans. har länssry

relsen i Jönköpings län ingen erinran mot att kammarrätten blir besvärsinstans 
under regeringsrätten. Länsstyrelsen i Kalmar län har inte heller något att 
erinra mot att kammarrätten införs som första instans i de landstings
kommunala målen. Med hänsyn till landstingskommunens ställning som 
regionalt organ och uppgifter som specialkommun föreligger enligt länssty

relsens mening skäl för att även i fortsättningen tillämpa en instansordning 
som avviker från den som gäller för övriga kommunalbesvärsmål. Även 
länsstyrelserna i Uppsala. Hallands. All'sborgs. Värmlands och Norrbouens län 

samt SACOI SR förordar kammarrätten som första besvärsinstans for de 
landstingskommunala målen. 

En annan uppfattning redovis<'<S av länssryrelsen i Kronobergs län. Linssty
relsen ser således inte några hinder mot att föra över de landstings
kommunala besvärsmålen till länsstyrelsen for prövning i första instans. Det 
är enligt länsstyrelsens mening inte något principiellt uppseendeväckande i 
det förhållandet att en statlig regional myndighet prövar lagligheten av ett 

landstingskommunalt beslut. Länsstyrelsen påpekar att lagstiftaren i ett fall 
har funnit att länsstyrelsernas roll i samspelet mellan stat och kommun inte 
utgör hinder för att ställa landstingskommunal verksamhet under länssty

relsens tillsyn. Enligt 61 och 63 *~ barnavårdslagen har nämligen länsstyrel
sen vida befogenheter vid utövandet av sin tillsyn över barnavårdsanstalterna 
inom länet, av vilka en del har landstingskommunen som huvudman. Inte 
heller länsstyrelsen i Blekinge län kan finna några avgörande skäl mot att de 
landstingskommunala målen prövas av länsstyrelsen i första instans. Läns

styrelsen i Kopparbergs län föreslår att även dessa mål prövas på länsnivå i 
första instans. Eftersom det är fråga om en ren legalitetsprövning, torde det 
enligt länsstyrelsens mening saknas anledning att särskilja dessa mål från 

övriga kommunalbesvärsmål. 
Enligt länsstyrelsen i Västernorrlands län skulle länsrätten kunna svara för 

prövningen av de landstingskommunala målen. Samma inställning har 

Skaraborgs läns landstingskommun. som framhåller att länsrätterna kommer 

att döma i andra besvärsmål dären landstingskommun är part. Enligt Sveriges 

domareförbund torde det knappast vara lämpligt att låta länsstyrelserna vara 

besvärsinstanser i de landstingskommunala målen. Förbundet anser att 

länsrätterna är att föredra som första instans. 
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Särskild sammansättning av kammarrätt 

Förslaget att kammarrlitterna skall ha en särskild sammansättning vid 

handlliggning av kommunalbesvärsmål kommenteras huvudsakligen av de 

remissinstanser som förordar ett tvåinstanssystem. Förslaget tillstyrks av 

bl. a. statskontoret. RR I', flertalet kommuner och landstingskommuner, Svens

ka kommunfijrbundet. TCO och S1•cnska kyrkans .församlings- och pastorats

./Orbund. 
Förslaget avstyrks av bl. a. kammarrätterna i Stockholm. Sundsl'all och 

Jönköping. domstols1•erket. Sveriges adl'okatsa111/imd och Sl'eriges domarcför

bund. En kritisk inställning till förslaget redovisas också av JO. regering.vät

ten, kammarrätten i Giiteb111:~. några länss~rrelser och kommuner samt 

SACO!SR. 

Enligt Uppsala och Borgholms kommuner är det ell oeftergivligt krav vid ett 

tvåinstanssystem att kammarrätterna ges en kommunal anknytning. I detta 

instämmer TCO. Vara kommun anser att det med hänsyn till kommunal

besvärens speciella karaktär är särskilt befogat att kammarrätterna utökas 

med en särskild ledamot med stor erfarenhet av kommunal verksamhet. 

Enligt Västerås kommun kan kommittens förslag i denna del betraktas som en 

förstärkning i förhållande till dagens ordning. 

Flera av de remissinstanser som tillstyrker förslaget har synpunkter på hur 

kammarrättens särskilda sammansättning bör utformas. 

Jönköpings kommun anser att en politiskt utsedd nämnd bör delta vid 

kammarrättens handläggning av kommunalbesvärsmål. Kommunen fram

håller att dessa mål regelmässigt rör förhållanden där den kommunala 

sektorns särart måste beaktas. De kommunala besluten är uttryck för 

politiska intentioner. Även vid en ren legalitetskontroll är det enligt 

kommunens mening väsentligt att rätt förstå såväl det bakomliggande 

beslutsunderlaget som beslutsfattarnas värderingar av underlaget. Särskilt 

gäller detta kompetensmålen. Kammarrätterna har inte någon verksam

hetsanknytning till kommunerna. Juristerna kommer att få kunskaper om 

kommunala förhållanden endast i besvärsmålen men i övrigt stå isolerade 

från den kommunala verksamheten. Denna omständighet gör det särskilt 

angeläget att nämndemän deltar vid handläggning av kommunalbesvärsmål. 

Även Uppsala kommun, Svenska kommuf!förhundet och Jönköpings länsal'(/el

ning av Svenska kommunförbundet förespråkar nämnd. Värnamo kommun 

anser däremot att en särskild sakkunnig är att föredra framför nämndeman

namedverkan, eftersom det är fråga om en legalitetsprövning. Kristianstads 

och Hagfors kommuner anser att kammarrätten vid behandlingen av 

kommunalbesvärsmål bör bestå av tre jurister och två särskilda ledamöter 

med kommunal erfarenhet. 

Ljungby kommun anser att förslaget om särskild sammansättning i 

kommunalbesvärsmål är välbetänkt. Enligt kommunen bör dock de formella 

kvalifikationskraven preciseras ytterligare i det slutliga förslaget. En grund-



Prop. 1979/80: I05 

forutsättning biir vara att vederbörande dagligen har kontakt med det 

kommunala beslutsfatt.tndet och att inte personer som har lämnat det aktiva 

kommunala arbetet kommer i fråga. Även Borgholms kom11111n efterlyser en 

precisering av förutsättningarna for rekryteringen. Enligt kommunen i.ir det 

viktigt att det antal sakkunniga som forordnas blir så stort att den enskilda 

kommunens kansliresurser inte kommer att drabbas. Kommunen anser 

vidare att kommunala instanser bör fä tillfälle att yttra sig, innan regeringen 

förordnar sakkunniga. RR i· anser att de siirskilda ledamöterna under en 

övergångsperiod kan hämtas från länsstyrelserna. 

S1ock/10lms läns landsting.\komm11n understryker starkt vikten av att 

kammarriitterna tillfors kommunalrättslig kunskap. Enligt landstings

kommunen är det väsentligt att k<m1marrätten får en sådan sammansättning 

att dess oviilcl inte kan sättas i fråga. Södffmanlands och Hallands läns 

lands1ingskom11111nN betonar särskilt att behovet av landstingskomrnunal 

erfarenhet beaktas, när särskilda l~damöter utses. I detta instämmer Örebro 

läns landstingskommun. som anser att regeringen bör förordna minst en 

ledamot per kammarrätt med särskild sakkunskap om just landstings

kommunala förhållanden. När det gäller besvär över beslut av ett landsting 

eller en landstingskomrnunal nämnd bör denne ledamot tjänstgöra. 

Sl'enska kyrkans .församling~- och pastorat~förbund förutsätter att det vid 

varje kammarrätt kommer att förordnas åtminstone någon ledamot med 

erfarenhet av kyrkokommunala förhållanden. I detta instämmer domkapitlet i 

Visby. Enligt domkapitlets mening skulle reformens syfte förstärkas om 

regeringens förordnanden av ledamöter föregås av ett förslagsförfarande, som 

lämpligen kan anförtros de centrala intresseorganisationerna, Svenska 

kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans församlings

och pastoratsförbund. 

Några remissinstanser anser att det finns behov av särskild sakkunskap i 

kammarrätt även vid ett treinstanssystem. Hit hör länss(vrelsema i Krono

bergs, Ail'sborgs och Gävleborgs liin. några kommuner och Skaraborgs läns 

lancistingskommun. 

Kammarrätten i Stockholm. som hör till de remissinstanser som avstyrker 

förslaget om särskild sammansättning av kammarrätt, anför följande. 

Kammarrätten kan inte finna all det här föreligger ett behov motsvarande 
det i mål angående fastighetstaxering. I dessa mål är ofta fråga om tekniska 
spörsmål och viirderingar utifrån annat än rent juridiska bedömningar. De 
kommunala besvärsmålen däremot avser en laglighetsprövning, må så vara 
understundom av komplicerad be:>kafTenhet. En "person med god kunskap 
om och erfarenhet av kommunal ekonomisk förvaltning och kommunal 
verksamhet i största allmänhet" kan väl i och för sig vara en tillgång i vissa fall 
men knappast ett naturligt inslag i kretsen av domare i kommunalbesvärs
mål. Vad domstolen i det särskilda fallet behöver vetskap om bör framgå av 
vad kommunen. som ju är motpart till den som anför besvär, har att anföra 
över besvliren. Ter sig dessa upplysningar otillräckliga i något mer principiellt 
betingat hänseende, bör hinder inte föreligga för kammarrätten att ge 
kommun- eller landstingsförbundet tillfälle att yttra sig. 
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l\ammarriitten i Sundsl'all framhälk:r att det i kommunalhesviirsmålen i 

prirn.:ip är fråga om en legalitetsprövning. Det framstår som naturligt att en 

prövning av detta slag företas av kammarriitten i vanlig sammansiittning. 

Kammarrätten anser all den siirskilda sakkunskap som kan behövas bör 

tillföras målet genom att yttrande inhämtas från någon sakkunnig person, 

myndighet eller organisation. Med en sådan ordning vinns enligt kammarriit

ten den fördelen att den siirskilda sakkunskapen blir öppnare redovisad än om 

den tillförs målet genom en av rättens ledamöter. Valet av sakkunnig eller 

sakkunnig instans kan också biittre anpassas efter behovet i det enskilda 

fallet. Liknande synpunkter framförs av ka111111arriitte11 i Jiinkiiping. ,\ven 

domstol.1·1·erket betonar att det iir fråga om en ren legalitetsprövning och att 

kammarrätten alltid har möjlighet att inhämta de sakkunnigutlåtanden som 

kan hehövas. Om förslaget ändå genomförs, bör de siirskilda ledamöterna 

utses för en tid av sex år. 

S1•eriges domarf'./firbund erinrar om att rrågan om att tillföra kammarriitter

na särskilda ledamöter i vissa mål, bl. a. sociala mål, diskuterades redan i 

samband med forvaltningsrättsreformen. Förslaget avstyrktes. Enligt 

förbundets mening saknas skäl för ett annat ställningstagande såvitt gäller 

kommunalbesvärsmålen. Samma synpunkt framförs av S1•eriges adl'oka1-

san1/imd. 

Regering.vät/en ställer sig tveksam till förslaget om särskild sammansätt

ning i kommunalbesvärsmål. Kammarrätterna torde enligt regeringsrätten 

vara väl ägnade att pröva målen i vanlig sammansättning. Skall en ledamot 

med särskild sakkunskap delta i prövningen, bör det enligt regeringsrätten 

vara en erfaren kommunjurist på hög nivå. Det kan stöta på svårigheter att 

rekrytera ett tillräckligt antal sådana ledamöter, som kan stå till förfogande så 

att målens handläggning inte fördröjs. Om sakkunniga ledamöter förordnas, 

bör det ske för bestämd tid. Vidare bör i så fall en sådan ledamot delta också 

vid behandlingen av frågor om inhibition i kommunalbesvärsmål. Sådana 

frågor förutsätter i allmänhet ställningstagande till sakfrågan i målet och 

kräver dessutom ett snabbt beslut. 

Även JO är tveksam. JO ifrågasätter sålunda om förutsättningarna för 

kammarrättens bedömning av frågor som kan bli aktuella i kommunalbe

svärsmål på något principiellt säll skiljer sig från dem som gäller för andra 

mål. 

l\a111marrä11en i Göteborg ifrågasätter om del inte är tillräckligt med en 

möjlighet att enligt 24 * förvaltningsprocesslagen vid behov anlita särskild 

sakkunskap. Även om det finns starka argument mot kommittens förslag i 

denna del, vill kammarrätten ändå inte bestämt avråda från den ordning som 

föreslås. Den kan enligt kammarrätten rent av vara nödvändig för att 

tvåinstanssystemet skall kunna rungera på ett godtagbart sätt i inlednings

skedet. 

Länsstyrelsen i Stockholm län anser att såväl principiella som praktiska skäl 

talar mot att särskilda ledamöter införs. Länsstyrelsen erinrar om att 
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kommunen är part i ett kommunalbesvärsmål. I de mest svårbedömda fallen, 

där behovet av kommunala erfarenheter är störst, iir oftast fråga om gränserna 

för den kommunala kompetensen och d~irmed inte sällan om avgöranden av 

intresse för kommunerna i gemen.Även om det inte kan ifrågasättas annat iin 

att de särskilda ledamöterna skulk eftersträva en objektiv bedömning, måste 

enligt länsstyrelsens mening en hesviirande mellanställning uppstå oavsett 

om ledamöterna hii111tas från enskilda kommuner eller från t. ex. Svenska 

kommunförbundet. .Ä. ven liinsstyrelsen i Västerbottens län anser att det finns 

en risk för att de särskilda ledamöterna kommer att, om än omedvetet, agera 

snarare som partsrepresentanter för kommunerna än som opartiska ledamö

ter av kammarrätterna. Samma inställning har Örehm kommun, som anser att 

förslaget om en särskild ledamot i kammarrätt förutsätter en speciell 

jiivsregel. Enligt kommunen bör jiiv föreligga inte bara om ledamoten tidigare 

hos kommunen har deltagit i den slutliga handläggningen av iirende som rör 

saken utan också om ledamoten har en annan anknytning till den kommun 

som är part i målet. Med en jävsregel kan man enligt kommunens mening 

lämna förslaget utan erinran. Norrköpings kommun och SACO!SR avstyrker 

förslaget med hänsyn till att en politiker som tjänstgör som särskild ledamot 

många gånger kan hamna i jävssituationer. 

Länsstyrelsen i Gotlands län är tveksam till förslaget om särskilda ledamö

ter, eftersom det synes svårt att hitta lämpliga personer, som behärskar hela 

det kommunala och landstingskommunala området. 

Länsstyrelsen i Göteborg~ och Bohus län redovisar att det vid den länssty

relsen under år 1978 avgjordes 117 kommunalbesvärsmål. Besvären bifölls i 

endast fyra fall. Länsstyrelsen är mot den bakgrunden förvånad över 

kommittens uppfattning att det skulle behövas en särskild ledamot med 

erfarenhet av kommunal verksamhet. 

Kommunalbesvären och förvaltningsprocessen 

Kommittens förslag till ändringar i kommunallagen (KL) och förvaltnings

processlagen (FPL) tillstyrks eller lämnas utan erinran av bl. a. domswls

verket, länss(rrelsema i Kronobergs, Blekinge, Kristianstads. Skaraborgs. 

Gävleborgs och Västernorrlands län, flera kommuner och landstingskommuner, 

Svenska kommun.forbundet, Landsting~/orbundet, SACOISR och TCO. 

Flera remissinstanser framför emellertid synpunkter på de olika lagförsla

gen. 
Regeringsrätten tar upp bl. a. förslaget till ändring av bestämmelserna i 35 § 

FPL om prövningstillstånd. Regeringsrätten tillstyrker därvid att krav på 

prövningstillstånd införs beträffande kammarrätts beslut under rättegång. 

Regeringsrätten tillstyrker vidare förslaget att besvär över kammarrätts 

beslut att avvisa där anförda besvär eller all avskriva där anhängiga mål inte 

skall kunna prövas utan all prövningstillstånd har meddelats. Däremot är 

regeringsrätten kritisk till kommittens uttalande att kammarrätten aldrig är 



Prop. 1979/80: 105 95 

den först<1 myndighet som meddelar beslut i ett mål eller iiremle utan endast 

tar befattning med saken efter överklagande. Detta giiller enligt kommitten 

även i fråga om extraordinära besvär enligt 100 ~ taxeringslagen som anförs 

direkt hos kammarrätten med stöd av 103 ~samma lag. Regeringsriitten anför 

med anledning härav följande. 

Regeringsriillen erinrar om all en annan syn på de extraordiniira laxerings
besvären kom till ullryck i förarbetena till 35 ~ FPL. Förvaltningsdomstols
kommitten framhöll (SOU 1966:70 s. 396) efter att ha förklarat all det 
överensstämde med allmänna instansordningsprinciper att en obeskuren rätt 
till överprövning skall tillkomma den som förut blott fåll saken prövad i 
kammarriitten som enda instans. att det på heskattningsområdet kunde t. ex. 
inträffa, att processen började i kammarriill niir skallskyldig eller taxerings
intendent anförde extraordinära besvär enligt 100 ~ respektive 101 * 
taxeringsförordningen. Om kammarrätt enligt 105 ~ taxeringsfiirordningen 
övernyttade taxering från en skallskyldig till en annan, förelåg också -
förutsatt att övernyttningen inte aktualiserats redan på prövningsnämnds
planet - en situation där kammarrätt utgjorde första instans för part. 
Departementschefen framhöll för sin del (prop. 1971 :30 s. 105) som exempel 
på fall när kammarrätt avgjort en fråga som första instans det då kammarriitt 
enligt 103 ~ taxeringsförordningen prövat extraordiniira besvär som anförts 
direkt hos domstolen i fall då prövningsnämnden tidigare avgjort mål 
angående den ordinarie taxeringen. 

Uppskattningsvis anförs omkring 50 bcsviir om året hos rcgeringsrätten 
över kammarrätts beslut att inte till prövning ta upp hos kammarrätten 
anförda extraordinära taxeringsbesvär. I och för sig kan diskuteras om 
extraordinära besvär hos kammarriitt ger upphov till ett nytt mål, vilket 
kammarrätten avgör som första instans, eller om målet är att se som en 
fortsättning på det tidigare av skatterätten handlagda ordinarie besvärsmålet. 
Regeringsrätten, som vill erinra om att ett eftertaxeringsmål utgör ett nytt 
mål i förhållande till ett tidigare ordinärt taxeringsmål, anser övervägande 
sakskäl tala för att det synsättet anläggs att, när kammarrätt handlägger ett 
mål om hos kammarrätten väckta extraordinära taxeringsbesvär eller ett mål 
om en ex officio viickt fråga om överflyttning av taxering enligt 105 § 
taxeringslagen. kammarrätten handlägger målet som första instans. Med 
detta synsätt hör undantag från kravet på prövningstillstånd göms för besvär 
över kammarrättsbeslut i sådana mål. Det låter sig emellertid inte göra att 
härvid ta ordalagen i 54 kap. 9 § rättegångsbalken till förebild, eftersom det 
med tanke på kommunalbesvärsmålen inte går att skriva "beslut i mål eller 
ärende. som väckts vid underinstans", om någon besvärsinstans inte skall 
finnas under kammarrätten i dessa mål. Saken har då visserligen varit föremål 
för prövning och avgörande hos den kommunala myndigheten men det ter 
sig främmande att se kammarrättens beslut som ett beslut i mål eller ärende 
som väckts hos den kommunala myndigheten. Regeringsrätten föreslår 
därför att 35 § första stycket FPL i stället ges följande lydelse: "Besvär över 
kammarrätts b·eslut i mål som avser överklagat beslut prövas av regerings
rätten endast om regeringsrätten meddelat prövningstillstånd." Med en 
sådan skrivning kommer ingen till rcgeringsrätten fullföljd talan i mål som 
kommit till kammarrätten från lägre instans att kunna vinna prövning utan 
prövningstillstånd vare sig kammarrätten genom sitt beslut prövat målet i 
sak, avvisat talan eller avskrivit målet. lllir bortses från mål om utlämnande 
av allmän handling. I mål, som inte avser en i kammarrätten fullföljd talan, 
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kommer däremot ett överklagande under prövning i regeringsriillen utan 
prövningstillstånd. Vissa tilHimpningssvårigheter kan visserligen uppkomma 
diirigenom alt det inte alltid står helt klart om part i kammarriittcn fört en 
vanlig besvärstalan eller en extraordinär besvärstalan. Det blir emellertid i 
första hand en uppgift för kammarrätten alt vid valet av fullfi.iljdshänvisning 
ta stlilning till vilken karaktär den hos kammarrälten förda talan haft. Avvisas 
en talan diirför att den inte an förts inom ordinarie bcsviirstid och därfi.ir alt riill 
ej heller finns alt anföra besviir i särskild ordning, skall besvärshänvisning 
utan krav på prövningstillstånd meddelas. Avvisningsbeslutet bör betraktas 
som ett odelbart beslut. 

I anslutning hiirtill erinrar regeringsrätten om alt det i 36 § tredje stycket 

FPL föreskrivs alt, om regeringsriilten meddelar prövningstillstånd för viss 

fråga, domstolen får pröva även en annan fråga som besvären avser. Om 

bestämmelsen i 35 § första stycket iindras så au den inte längre kommer alt 

handla om beslut i en viss fråga utan om en kammarrätts beslut i allmänhet 

eller beslut i ett mål, som avser elt överklagat beslut, bör enligt regerings

riitten 36 § tredje stycket ges en ny utformning, lämpligen efter förebild av 

innehållet i 54 kap. 11 § första stycket första meningen rättegångsbalken. 

Vidare bör i 36 § första stycket i stället för "frågan" skrivas "besvären". 

Kammarräflen i Göteborg anser all 35 § första stycket FPL inte bör ändras 

så att kravet på prövningstillstånd utvidgas till att gälla besvär över alla slags 

beslut av kammarrätt. Enligt kammarrättens uppfattning motiverar de skäl 

som kommitten anför inte att man går så långt som föreslås. Kammarrätten 

vänder sig också, liksom regeringsrätten, mot kommittens påstående att 

kammarrätt inte är första myndighet som meddelar beslut i fråga om besvär 

enligt 100 och 103 §§ taxeringslagen. Att nuvarande lydelse av 35 § FPL 

behöver ändras, även om den utvidgade fullföljdsbegränsningen endast 

kommer att avse kommunalbesvärsmålen, är dock uppenbart. 

Kammarrätten anser att första stycket i paragrafen bör få följande lydelse: 

"Besvär över kammarrättens beslut i fråga som fullföljts till eller underställts 

kammarrätten eller avser kommunalbesvärsmål prövas av regeringsrätten 

endast om rcgeringsrätten meddelat prövningstillstånd." Inte heller Sl'eriges 

domare.fbrbund anser sig kunna tillstyrka förslaget till ändring av 35 § FPL. 

Eftersom en ändring dock är angelägen, bör enligt förbundet en mer 

frirdjupad översyn snarast ske. Det kan då finnas anledning att överväga även 

andra frågor angående besvär, bl. a. extraordinära besvär enligt taxeringsla

gen. 

Kammarräf/erna i Stockholm och Sundsvall tillstyrker förslaget till ändrad 

utformning av 35 § FPL. 

Flera remissinstanser delar kommittens uppfattning att regeln om att 

besvärsfakta skall anföras inom tiden för överklagande av det kommunala 

beslutet bör lagfästas. Hit hör JO. kammarrä11erna i Göteborg och Jönköping. 

länsstyrelsen i Stockholms län, Kristianstads, Örebro, Östersunds, Skel/e.fieå 

och Umeå kommuner. 

JK påpekar, med anledning av kommittens förslag till ändrade bestäm-
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melser i 7 kap. KL, all frågan om i vilken utstriickning de s. k. dispositions

eller ofticialprinciperna hör styra domstolens processledning f. n. iir föremål 

för en livlig debatt inom de allmiinna domstolarna. Enligt JK tenderar 
utrymmet för en renodlad dispositionspri1Kip att minska. dvs. domstolens 

materiella processledning blir allt starkare. 
Kammarrätten i Giitcborg kommenterar den föreslagna bestiimmelsen i 7 

kap. 4 *KL om all föreläggande enligt 5 * FPL inte tar gälla avhjiilpande av 
sådan brist i en besviirshandling som består i all denna inte anger någon 

omständighet på vilken talan grundas. Kammarrätten tolkar kommittens 

uttalanden i specialmotiveringen till denna bestiimmelse som att kommitten 

anser att bestämmelsen skall ha olika innebörd beroende på om hesvärstiden 

har gått ut eller inte. En sådan tolkning stämmer enligt kammarrätten i och 

för sig överens med att KL inte stiiller upp några hinder för ändring av talan 

innan bcsviirstiden har gått till iinda. Enligt kammarriittens mening är 

emellertid den i motivuttalandet beskrivna ordningen olämplig. Dels strider 

den mot den för kommunalbcsviirsprocessen utmiirkande dispositionsprin

cipen, dels är den knappast praktiskt genmförbar inom den begriinsade tid 

som står till buds. 

Länsstyrelsen i Uppsala län pekar på ett uttalande av kommitten om all det 

undantagsvis kan förekomma fall då utredningen heträlTande de faktiska 

förhållandena i målet behöver kompletteras. Ett sådant fall är om kommunen 

inte synes ha förstått att gå i svaromål på en anmärkning som kan iiventyra ett 

från allmänna synpunkter viktigt besluts bestånd. Enligt länsstyrelsens 
erfarenhet måste detta innebära vanskliga bedömningar för besvärsmyndig

heten. Det kan vara svårt att avgöra när en sådan situation föreligger att 

kommunen. som iir den starkare parten i processen, behöver viiglcdning. 

Kommunens yttrande måste kanske tolkas. eftersom det kan finnas en 
avsikt, grundad på politiska eller rent sakliga skäl, bakom en tystnad på en 
anmärkning. Länsstyrelsen tar också upp frågan om tredje mans ställning i 

besvärsprocessen. Denna fråga, som inte har behandlats av kommitten, iir 
enligt länsstyrelsens mening inte oväsentlig. Som exempel niimns de inte 
ovanliga fallen att ett kommunalt bidragsbeslut eller tjänstetillsättningshe
slut överklagas av en kommunmedlem, som anser att ett fel har begåtts vid 

beslutet om bidrag eller tjänstetillsiittning. I sådana fall har regeringsriitten 

ibland låtit de berörda personerna yttra sig och synes därmed ha markerat att 

saken rör dem. 

Om en sådan person inte är kommunmedlem, kan han aldrig få ställning av 

part. Med hänsyn till den utpräglade laglighetsprövningen i kom

munalbesvärsmålen är det inte givet att han, ens om han är 

kommunmedlem. kan sägas vara annat iin indirekt berörd av saken i 

bcsviirsprocessen. Det kan då enligt liinsstyrclsen tiinkas att han av 

utredningsskäl bör få lämna synpunkter i målet jämsides med kommun
en. 

Växiö kommun betonar värdet av den föreslagna regeln (7 kap. 4 * KU om 
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llirtursbehanJling av vissa m[1I i karnmarrlitt. Kommunen anser att en såJan 
regel iir av stort viirde både för kommunerna och för den enskilde. I detta 
instiimmer Örehro läns /a11d.11i11gsk111111111111. A:a111111wni111'1"1W i Gii1ehmg och 
Jii11kiipi11g anser att en llirtursregel inte bör tas in i KL utan i 
kammarriittsinstruktionen eller möjligen i FPL. 

Gii1ehorgs. Borås och fimnl ko111111111wr samt Sl'erige.\ ko1111111111<1(juridi\ka 

.f(ir('//il/g anser all bestiimmelsen om besviirsriitt i 7 kap. 1 ~KL bör förtydligas 

så att den inte kan tolkas som att en medlem av en lanclstingskommun i den 
egenskapen har riitt att besviira sig över kommunala beslut. 

r:ofl{Jllrfl('lgS och Gifrll'horgs /iim lw11/s1i11gsko111111u11l'f" efterlyser ett ldarliig
gande av frt1gan hur man skall bedöma och behandla fall diir klaganden ger in 
sin besviirsinlaga till den kommunala beslutsmyndighetcn i stiillet for 

besvlirsmyndighctcn. /\a11111111rrii11t•11 i Giiteborg anser att det bör framgå av 
lagtexten att bestiimmelsen i 7 ~ FPL om ingivandc av besviirshandling till 
besluts- i stället för besviirsins1.ans inte iir tillämplig i fråga om besvär över 
kommunal myndighets beslut till kammarriitt. 

Rrgcri11gsrä11cn föreslår att fragan om avvisning av hos regeringsrättcn for 

sent anförda besviir över kammarrättens beslut skall få avgöras av tre 
ledamöter, i stiillet för som nu av fullsutten avdelning. Regeringsrätten 
föreslår diirför att till 4 ~ tredje stycket lagen om allmlinna förvaltningsdom
stolar fogas en fjärde mening av följande lydelse: "Har besvär i mål, som 
kriivcr sådant tillstånd, anfört~. för sent eller återkallats får de avvisas eller 
avskrivas av tre regeringsråd." 

Regeringsriitten utgår från att med "kommunalbesvärsmål" i 11 och 12 ~~ 
lagen om allmänna förvaltning:,;domstolar avses även besvärsmål enligt 89 ~ 
lagen om församlingsstyrelsc. Möjligen bör detta komma till uttryck i 
lagtexten. Regeringsri.itten föreslår slutligen att orden "ändring av talan" i det 
föreslagna nya andra stycket i 37 ~ FPL ersätts med "anförande av ny 
omständighet". Det kan också övervägas att lämna 37 * oförändrad och i 
stiillet utforma sista meningen i det föreslagna andra stycket av 7 kap. 4 *KL 
och motsvarande bestiimmelse i 90 ~ församlingsstyrelselagen enligt följan
de: "Bestämmelserna i 29 ~ andra meningen och 37 ~ första stycket 

förvaltningsprocesslagen tillämpas ej." 
Utredningen/iir ö1·crsyn m· /agen om .fiirsamlingsstyre/se har inga erinringar 

mot förslagen till ändringar i församlingsstyrelselagen. Enligt utredningen är 

det naturligt att iindringar i den kyrkokommunala hesvärsordningen genom

förs samtidigt med motsvarande iindringar i KL. 

Övriga frågor 

Ka111111arrä11e11 i Swckho/111 delar kommittens uppfattning att kammar

riittsjuristerna behöver utbildning inför uppgiften att döma i kommunal
beviirsmål. Kammarrätten utgår från att denna fråga skall kunna lösas på ett 

tillfredsstiillancle siitt under medverkan av domstolsverket. Enligt domstols-
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rerkets bedömning kommer det inte att innebiira några större svårigheter att 

anordna sådan utbildning under förutsiittning at verket får tillräckligt lång tid 

på sig för att ut veckla och genomfora liimpliga kurser. RR V framhåller att det 

är angeläget alt den växeltjfostgöring och den uthildning av 

kammarriittsjurister som kommitten föreslår snarast kommer till stånd så att 

kommunalbesvärsmålen inte skall komma att medföra en försämrad bahrns

situation i kammarrätterna. Enligt Västerås kommun bör utbildningen 

framför allt inriktas på hur den kommunala verksamheten i praktiken 

bedrivs. Kommunen anser all kiinnedom hiirom iir en viktig förutsiittning för 

en riktig bedömning i kommunalbesviirsmål. 

Några remissinstanser har synpunkter på kostnadsfrågor. Domstol.1·1·1·rke1 

instämmer i kommittens uttalande att förslaget medför en viss minskning av 

regeringsriittens och en viss ökning av kammarrätternas arbetsbörda. Verket 

anser att det är svårt att uppskatta nettoeffekten för förvaltningsdomstolarna. 

Någon ändring av anslaget för de allmänna förvaltningsdomstolarna torde 

dock inte behöva bli aktuell. Verket siigcr sig inte kunna nu beräkna 

kostnaderna för de utbildningsinsatser som reformen kräver. Särskilda medel 

måste dock ställas till verkets förfogande för denna utbildning. Det underlag 

som redovisas i betänkandet ger enligt statskontorl'I inte möjlighet att 

närmare bedöma de kostnadsmässiga konsekvenserna av förslaget. Såvitt 

statskontoret kan förstå torde emellertid dessa inte vara sådana att de utgör 

hinder för att reformen genomförs. Örebro kommun konstaterar med stort 

gillande att förslaget inte kommer att medföra några nämnvärda kostnader 

utan i stället leda till ett bättre utnyttjande av de nuvarande resurserna. Ledig 

kapacitet i kammarrätterna utnyttjas, medan det i länsstyrelserna frigörs 

resurser som bör kunna utnyttjas i samband med den förestående reforme

ringen av förvaltning och rättskipning på Hinsnivå. S10ckholms J..yrkliKa 
san1/allighe1 delar däremot inte kommittens åsikt att den föreslagna reformen 

inte kommer att medföra någon reell ökning av kostnaderna för kommu

nalbesvärsprövningen. Erfarenheterna från liknande organisatoriska föränd

ringar inom statsförvaltningen talar enligt samfälligheten ett annat språk. Det 

är vanligt att nuvarande lokaler inte är tillräckliga och att kostnader för 

utbyggnad eller förhyrning av lokaler uppkommer. Diirtill kommer kostna

derna för utbildning av kammarrättsdomare, för tjänstgöringen som föredra

gande i regeringsrätten och för växeltjänstgöringen i kammarrätter och 

länsstyrelser. 
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Författningsförslag 

1 Förslag till 

100 

Bilaga 4 
De remitterade förslagen 

Lag om ändring i kommunalllagen (1977:179) 

I liirigenom föreskrivs att 7 kap. I, 2, 4 och 5 SS kommunallagen ( 1977: 179) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nui•arande lydelse Föreslagen (vdelse 

7 kap. 

I S 
Över beslut av kommw1fi1//mäktige 

.får. om ej annat är särskilt.föreskrivet, 

medlem ai• kommunen anföra besvär 

hos länsstyrelsen. Sådan talan får 
grundas endast på att beslutet 

I. ej har tillkommit i laga ord

ning. 
2. står i strid mot lag eller annan 

författning, 

3. på annat sätt överskrider kom
munfullmäktiges befogenhet, 

4. krilnker klagandens enskilda 
riitt eller 

5. annars vilar på orättvis grund. 

Besvärshandling skall ha kommit in 

till länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag då justering av det över 

beslutet förda protokollet hartillkiin

nagetts på kommunens anslagstavla. 

Till besvärshandlingen skal/fogas det 

öi•erklagade beslutet och bevis om 

dagen .fijr anslaget. Besvär som ej har 

an.forts i räft tid upptages ej till pn'N

ning. 

Om ej annat är särskilt .föreskrivet . 

får kommur1/i1//mäktiges beslut över

klagas ai• den som är medlem av 

kommunen och landstingets beslw 

överklagas av den som är medlem av 

landstingskommunen. Sådana beslllf 

överklagas genom besvär hos kam

marrätten. Besvären får grundas 
endast på omständigheter som inne

bär att beslutet 
I. ej har tillkommit i laga ord

ning, 
2. står i strid mot lag eller annan 

författning, 

3. på annat siitt överskrider kom
munfullmäktiges eller landstingets 

befogenhet, 
4. kränker klagandens enskilda 

rätt eller 
5. annars vilar på orättvis grund. 

Besvärshandlingen skall ha kom
mit in till kammarrätcen inom tre 

veckor från den dag då justering av 

det över beslutet förda protokollet 
har tillkännagetts på kommunens 

eller landstingskommunens anslags

tavla. Om besvärshandlingen har 

kommit in till kommunen eller lands

tingskommunen .fore besvärstidens ut

gång, skall besvären ändå tas upp till 

prövning. 
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Nul'arande lydefl"l' 

Över bes/ur av landsting får, om ej 

annat är särskilt föreskrivet, medlem 

av landstingskommunen anföra besvär 

hos regeringsrätten. Besvärshandling 

tillställes regeringsrätten. I övrigt till

lämpas bestämmelserna i första och 

andra styckena på motsvarande sätt 

på besvär över sådant bes/ur. 

101 

Föreslagen (vdel::;e 

I besvärshandlingen skall anges det 

beslut som överklagas och de omstän

digheter på vilka besvären grundas. 

Klaganden får ej anföra någon ny 

omständighet till grund för besvären 

efter besvärstidens utgång. 

2 §I 

I fråga om besvär över beslut av 

kommunstyrelsen, annan kommunal 

nämnd eller partssammansatt organ 

skall bestämmelserna i I § om 

besvär över beslut av kommunfull

mäktige tillämpas på motsvarande 

sätt, om ej annat sägs i 3 § eller är 

särskilt föreskrivet. /.fråga om besvär 

över beslut av förvaltningsutskottet, 

annan landstingskommunal nämnd 

eller partssammansatt organ skall 

bestämmelserna i 1 § om besvär över 

beslut av landsting tillämpas på mot-

svarande sätt, om ej annat sägs i 3 § 

eller är särskilt föreskrivet. Besvär får 

ej anföras över beslut av rent förbe-

redande eller rent verkställande art. 

I fråga om besvär över beslut av 

styrelsen, annan nämnd eller parts

sammansatt organ skall bestämmel

serna i I § om besvär över kommun

fullmäktiges eller landstingets beslut 

tillämpas, om ej annat sägs i 3 §eller 

är särskilt föreskrivet. Besvär får ej 

anföras över beslut av rent förbere

dande eller rent verkställande art. 

Bestämmelserna i första stycket gäller även beslut som har fattats med stöd 

av uppdrag enligt 3 kap. 12 §. I fråga om beslut som ej har protokollförts 

särskilt räknas besvärstiden från den dag då justering av protokoll, som har 

förts vid det sammanträde med styrelsen eller nämnden varvid beslutet har 

anmälts, har tillkännagetts på anslagstavlan. 

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om besvär över sådant 

beslut av revisorerna som avses i 5 kap. 4 §. 

4 § 

Om besvär har anförts hos länss(v- Om det är uppenbart att besvären ej 

relsen, kan denna .förbjuda att det kan bifallas, bör kammarrätten avgö-

överklagade beslutet verkställes. ra målet utan dröjsmål. 

1 Senaste lydelse 1979:409. 
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Nuvarande (wie/se 

102 

Föreslagen (\'lie/se 

Vid tillämpning av .f'örvaltningspro

cesslagen (J 9 71 :291) anses kommunen 

('//er landstingskommunen som part. 

Ert.föreläggande enligt 5 §fön•alt

ningsprocesslagen .fär ej gälla sådan 

brist i besvärshandlingen som består i 

att denna ej anger den el/er de 

omständigheter på vilka besvären 

grundas. Bestämmelsen i 29 §.förvalt

ningsprocesslagen om rätt att utan 

yrkande bes/Illa till det bättre för 

enskild tillämpas ej. 

5 * 
Över länsstyrelsens bes/utfår, om ej 

annat är särskilt föreskrivet. besvär 

anföras hos regeringsrätten. Besviir 
över beslut av länsstyrelsen vilket har 
gått klaganden emot får anföras 
endast av denne. Besvär över beslut, 
varigenom länsstyrelsen har bifallit 
besvär eller förbjudit att det överkla
gade beslutet verkställes, får anföras 
av kommunen och medlem av kl)m-

munen. 

Besvärshandlingen skall ha kommit 

in till regeringsrätten inom tre veckor 

j;ån den dag då den som vill aitf'öra 

besvär.fick del av beslutet. Om länssty

relsens beslut har gått klaganden emot 

skall han underrättas om vad han har 

att iakttaga vid besvär över beslwet. 

Besvär över ett beslut av kammar

rätten vilket har gått klaganden emot 
får anföras endast av denne. Besvär 
över ett beslut, varigenom kammar

rätten har bifallit bcsviir eller förbju
dit att det överklagade beslutet verk

ställs, får anföras av kommunen och 
medlem av denna eller, när fråga är 

om ett landstingskommunalt beslut. av 

landstingskommunen och medlem av 

denna. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 

Äldre bestämmelser tillämpa~; på besvär över beslut, i fråga om vilket 
justering av protokollet senast den 31 december 1980 har tillkännagetts på 
kommunens eller landstingskommunens anslagstavla. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971 :289) om allmänna förvaltningsdomsto
lar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971 :289) om allmänna förvalt

ningsdomstolar1 

dels att 8 och 12 **skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, I 3 a och 13 b **·av nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse 

Kammarrätt prövar 

1. besvär över beslut i fiirvalt

ningsärende som enligt lag eller 

annan författning anföres hos dom

stolen, 

2. mål som underställes dom

stolen enligt folkbokföringsförord

ningen (1967:198). 

8 * 

Föreslagen lydelse 

Kammarrätt prövar 

I. besvär över beslut som enligt 

lag eller annan författning anföres 

hos domstolen, 

2. mål som underställes dom

stolen enligt folkbokföringsförord

ningen (1967:198). 

Regeringen förordnar om kammarriitternas domkretsar. 

12 * 
Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lagfarna 

ledamöter får ej sitta i rätten. 

När det iir särskilt föreskrivet att niimndemän skall ingå i rätten, är 

kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än 

fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i rätten. 

Kammarrätt är dock domför utan nämndemän 

I. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär att målet avgöres, 

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande samt vid 

annan åtgärd som avser endast måls beredande, 

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta 

prövats i sak. 

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål, får 

nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet. 

Om domförhet vid behandling av Om domförhet vid behandling av 

mål om fastigh~tstaxering finns mål om fastighetstaxering finns 

bestiimmelser 

( 1956:623). 
taxeringslagen bestämmelser taxeringslagen 

( 1956:623). Bestämmelser om domför

het vid behandling av kommunalbe

svnrsmål finns i 13 a §. 

1 Lagen omtryckt 1979:165. 
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Nuvarande ~vdelse Furesla)!.1'11 ~1,de!se 

Regeringen bestämmer i vilken omfattning åtgärd som avser endast måls 
beredande får vidtagas av lagfaren ledamot i kammarrätten eller annan 

tjänsteman vid denna. 

13 a § 

Kammarrätten skall vid behandling 

al' kommunalbesvärsmål bestå av tre 

lagfarna ledamöter och två sådana 

särskilda ledamöter som anges i 

13 b §. 

Kammarrätten är dock domför utan 

de särskilda ledamöterna i sådana fall 

som anges i 12 § andra stycket 1-3 
samt vid prövning av besvär som 

uppenbar/igen inte kan bifallas. 

13 b § 

Regeringen bestämmer antalet sär

skilda ledamöter för varje kammar

rätt. De särskilda ledamöterna skall 

ha god kännedom om kommunal verk

samhet. De förordnas av regeringen 

.för tre år. 

Om en särskild ledamot avgår under 

tjänstgörings tiden, utses en ny ledamot 

för den tid som återstår. Andras anta

let särskilda ledamöter, får en nytill

trädande ledamot lllsesför kortare tid 

än tre år. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971 :291) 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om fårvaltningsprocesslagen (1971 :291) 

dels att i 2, IS och 26 §~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot 

"regeringen", 

dels att 35-37 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdel~e Föreslagen ~~1delse 

35 §1 

Besvär över kammarrättens beslut Besvär över en kammarrätts beslut 

i fråga som ji1l!fö!its till eller under- i ett mål som har blivit anhängigt hos 

ställts kammarrätten prövas av rege- kammarrätten genom överklagande 

ringsriitten endast om regeringsrät

ten meddelat prövningstillstånd. 

eller underställning prövas av rege

ringsriitten endast om regeringsrät

ten har meddelat prövningstillstånd. 

Meddelas ej prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. Erinran 

därom skall intagas i regeringsrättens beslut. 

Vad som sägs i första stycket gäller ej mål om utlämnande av allmän 

handling. 

36 § 

Prövningstillstånd meddelas, Prövningstillstånd meddelas, 

I. om det är av vikt för ledning av I. om det är av vikt får ledning av 

rättstilliimpningen attjfågan prövas rättstillämpningen att talan prövas 

av regcringsrätten, eller av regeringsrätten, eller 

2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för 

resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror 

på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller nera likartade mål, som 

samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd meddelas även i 

övriga mål. 

Meddelar regeringsrätten pröv

ningstillstånd för viss fråga, får dom

stolen pröva även annan fråga som 

besvären avser. 

Prövnings tillstånd får begränsas att 

gälla viss del av det beslut som den 

fullföljda talan avser. 

37 s 

I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omstiindighet eller bevis, som 

klaganden åberopar först i regeringsrätten, beaktas endast om det föreligger 

särskilda skäl. 

1 Senaste lydelse 1977: 1034. 

8 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 105 
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Nuvarande lwil'lsc 

IO<i 

Fiircs/agcn ~vtldse 

Fiircskr(/ter om .fbrbud mot at!/Or

ande ar nya omständigheter i kommu

nalbes\•ärsmålfinns i ~kap. I 9 kom

munal/agen (1977:179) och 89 § I 

mom. lagen (196/:436) om jbrsam

lingsstyre/se. 

Klaganden bör i besviirshandlingcn ange de skiil som han åberopar till stöd 
för sin begäran om prövningstillstånd. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 



Prop. 1979/80:105 107 

5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse 

Härigenom föreskrivs att 89 § I mom., 90 och 91 §§lagen (1961 :436) om 

församlingsstyrelse 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

89 § 

1 mom. Över beslut av kyrkojiJll

mäktige eller kyrkostämma må. där ej 

annat är särskilt föreskrivet, besvär 

an.föras hos länsstyrelsen. Sådan kla

gan må grundas endast därå. att 

beslutet 

icke tillkommit i laga ordning, 

står i strid mot allmän lag eller 

författning eller annorledes överskri

der deras befogenhet, som fattat 

beslutet, eller 

kränker klagandens enskilda rätt 

eller eljest vilar på orättvis grund. 

Besvären skola hava inkommit till 

länsstyrelsen inom tre veckor från 

den dag, då verkställd justering av det 

över beslutet förda protokollet till

kännagivits å församlingens anslags

tavla. Besvären skola vara å{följda av 

överklagade beslutet jämte bevis om 

dagen .för justeringens tillkännagivan

de. 

Länsstyrelsen skall inhämta dom

kapitlets yttrande över besvären, såvi

da det icke är uppenbart, att sådan 

åtgärd är obehövlig. 

1 Lagen omtryckt 1976:500. 

I mom. KyrkojiJllmäktiges eller 

kyrkostämmans bes/111 får, om ej 

annat är särskilt jbreskrivet, överkla

gas genom besvär hos kammarrätten. 

Besvären får grundas endast på 

oms1ändighe1er som innebär att be

slutet 

1. ej har tillkommit i laga ord

ning, 

2. står i strid mot lag eller annan 

författning, 

3. på annat sätt överskrider A.yrko

fullmäktiges eller kyrkostämmans be

fogenhet, 

4. kränker klagandens enskilda 

rätt eller 

5. annars vilar på orättvis grund. 

Besvärshandlingen skall ha kommit 

in till kammarräuen inom tre veckor 

från den dag, då justering av det över 

beslutet förda protokollet har tillkän

nagetts på församlingens anslagstav

la. Om besvärshandlingen har kommit 

in till .församlingen .före besvärstidens 

wgång, skall besvären ändå tas upp till 

prövning. 

I besvärshandlingen skall anges det 

beslut som överklagas och de omstän

digheter på vilka besvären grundas. 

Klaganden får ej an.föra någon ny 

omständighet till grund .för besvären 

efter besvärstidens utgång. 
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l\'umramle lydelse Föreslagen ~vdelse 

90 * 
Hal'(/ besvär a11/örts hos länsstyrel

sen. äger länsstyrelsen, om skäl därtill 

äro . .förbjuda överklagade beslutets 

\'erkstii!lighet. 

Grundas besvären därpå. arr kla

gandens enskilda rätt blivit kränkt 

genom beslutet, och bliva besvären 

godkända, gäller räuelsen till.förmån 

.fiir den som klagat, men står beslutet i 

övrigt fast. utan så är. atl det finnes 

strida mot allmän lag eller jo~f'artning 

eller e(jesl 1•ila på orättvis grund. då 

länsstyrelsen må .förordna om upphä

vande ai• beslutet i dess he/he1. 

Om det är uppenbart art besvären ej 

kan bifallas, bör kammarrätten avgö

ra måle1 utan dröjsmål. 

Kammarrärten skall i11häm1a dom

kapitlets yttrande över bes1•ären. om 

det ej är uppenbar/ obehövligt. 

Vid 1illämpning av .förva/111ingspro

cesslagen (/971:291) anses försam

lingen som part. 

Ett .foreläggande enligt 5 .~ fön•alt

ningsprocesslagen får ej gälla sådan 

bris1 i besvärshandlingen som beslår i 

att denna ej anger den eller de 

omständigheler på vilka besvären 

grundas. Bes1ämmelsen i 29 §fön•a/t

ningsprocesslagen om räl/ all utan 

yrkande besluta till det bä1tre .för 

enskild tillämpas ej. 

91 * 
/länsstyrelsens beslut må, där icke 

.för 1•issa frågor annorlunda är särski/1 

stadgat, ändring sökas hos regerings

rätten senast inom tre veckor från den 

dag, då klaganden erhöll del av 

bes/ute/. 

Besvär över ett beslut av kammar

rärten vilket har gå// klaganden emot 

får a11foras em/as1 av denne. Besvär 

Ö\•er etl beslut. varigenom kammar

räl/en har b(f'allil besvär eller förbjudit 

all det överklagade beslutet 1•erkställs. 

får anjOras av fersamlingen och 1•ar 

och en som sägs i 89 § 3 mom. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 

Äldre bestämmelser tillämpas på besvär över beslut, i fråga om vilket 

justering av protokollet senast den 31december1980 har tillkännagetts på 
församlingens eller den kyrkliga samfällighetens anslagstavla. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617) 

Härigenom föreskrivs att 27 s allmiinna ordningsstadgan (1956:617) skall 

ha nedan angivna lydelse. 

N11rnrande ~vdelse Fiireslagen ~rdelse 1 

27§2 
Mor hes/111 som polismyndighet 

eller kommunal myndighet med
delat på grun<I av denna stadga eller 
lokal ordningsstadga/(ires ralan hos 
länsstyrelsen genom besvär. 

Berrq/fande klag<m över kommu
nal myndighets beslut i fall som 

avses i 2 och 23 *~ och över länssry
relsens bes/111 med anledning ar se/tian 

klagan .finnas besrämmelser i kom
munallagen (1953:753) och kommu

nal/agen (J957:50jför Srockholm. 

Mor länssryrelses beslut om före
läggande av vite.täres talan hos kam
marrätten genom besvär. 

Talan mot annat beslut av länssry

relse på grund av denna stadga eller 
lokal ordningsstadga och mot social
sryrelsens beslut enligt 21 .9· föres hos 
regeringen genom hesl'är. 

Beslut som på grund av denna 
stadga eller lokal ordningsstadga 
meddelas av polismyndighet, /änssry

relse eller kammarräll skall utan hin
der av besvär lända till efterrättelse, 
sål'ida ej annorlunda förordnas. 

Bes/ur som en polismyndighet eller 
en kommunal myndighet har med
delat på grund av denna stadga eller 
lokal ordningsstadga överklagas hos 
länsstyrelsen genom besvär. 

f./i"åga om besl'är över en kommu
nal myndighets beslut i fall som 

avses i 2 och 23 **gäller dock vad som 
jiireskril-s i 7 kap. kommunallagen 
(1977: /79). 

Länssryrelsens beslut om föreläg
gande av vite eller om ersätrningsskyl

digher enligt I 7 eller I 7 b -~ örerklagas 

hos kammarrätten genom besvär. 
Anna/ beslut av länsstyrelsen på 

grund av denna stadga eller lokal 
ordningsstadga Öl'erklagas hos rege
ringen genom besl'är. Detsamma gäl
ler socialsryrelsens bes/!// enligt J I §. 

Beslut som på grund av denna 
stadga eller lokal ordningsstadga 
meddelas av polismyndigheren. läns
styrelsen eller kammarrä//en skall 
utan hinder av besvär lända till efter
rättelse, om ej annorlunda förordnas. 
Derra gäller dock inre bes/ur om ersärt

ningsskyldigher enligt I 7 eller I 7 b .f 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 

1 Den föreslagna lydelsen innefattar även ändringar som föreslagits i prop. 
1979/80: 17. De ändringar som nu föreslås avser endast andra stycket. 
2 Senaste lydelse 1976:1003. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1979-12-21 
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Närvarande: f. d. regeringsrådet Martenius, justitierådet Mannerfelt. rege

ringsrådet Hilding, justitierådet Palm. 

Enligt protokoll vid regerin1~ssammanträde den 13 september 1979 har 

regeringen på hemställan av dåvarande statsrådet och chefen för kommun

departementet Hansson beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag 

till 

1. lag om ändring i kommunallagen (1977:179), 

2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomsto-

lar, 

3. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971 :291 ). 

4. lag om ändring i lagen (1957:281) om kommunalförbund, 

5. lag om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse, 

6. lag om ändring i lagen {1979:411) om ändring i rikets indelning 

kommuner, landstingskommuner och församlingar, 

7. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelege-

rade, 

8. lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade, 

9. lag om ändring i allmänna ordningsstadgan ( 1956:617). 

Förslagen har föredragits inför lagrådet av cxpeditionschefen Peder 

Törnvall. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet. 

Förslaget till lag om ändrin1~ i kommunallagen 

4§ 

Den i första stycket föreslagna bestämmelsen om att kammarrätten utan 

dröjsmål bör avgöra mål i vilka det är uppenbart att besvären inte kan bifallas 

är enligt lagrådets mening inte av den beskaffenhet att den bör meddelas i 

lag. Lagrådet föreslår att besti!1mmelsen utgår. 

I tredje styckets första mening föreslås ett stadgande enligt vilket ett 

föreläggande enligt 5 § FPL ej får gälla sådan brist i hesvärshandlingen som 

består i att denna ej anger den eller de omständigheter på vilka besvären 

grundas. Med hänsyn till de föreslagna bestämmelserna i 7 kap. 1 § tredje 

stycket vill det synas så uppenbart att ett föreläggande av här ifrågavarande 

slag ej kan meddelas, att stadgandct enligt lagrådets mening är överflödigt. 

Det föreslås därför att det slopas. 
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I tredje styckets andra mening föreslås en föreskrift om att bestämmelsen i 

29 * FPL om rätt att utan yrkande besluta till det bättre fiir enskild ej skall 

tillämpas i kommunalbesvärsmål. Till stöd härför anförs i specialmotivering

en att bestämmelsen i den berörda paragrakn i FPL inte är förenlig med 

principerna för prövningen i kommunalbesvärsmål. Vad sålunda anförts är 

otvivelaktigt riktigt. Emellertid torde i sjiilva verket med hiinsyn till 

kommunalhesvärens särart inte finnas utrymme för en tillämpning av 

nämnda bestämmelse i 29 § FPL. Regcringsrätten har ända sedan FPL:s 

tillkomst haft att tillämpa denna lag vid prövningen av kommunalbesvär utan 

olägenhet av att något förbud motsvarande det nu föreslagna stadgandet ej 

funnits. Lagrådet finner stadgandet inte vara påkallat och föreslår att det 

utgår. 

Förslaget till lag om ändring i lagen om allmänna förvaltningsdom
stolar 

De bestämmelser som behövs med anledning av att kammarrätten föreslås 

få särskild sammansättning i kommunalbesvärsmål bör fogas in i lagen om 

allmänna förvaltningsdomstolar efter i huvudsak det mönster som redan 

antagits när det gäller mål om fastighetstaxering. Om den teknik som använts 

beträffande fastighetstaxeringsmålen följs helt. skall de materiella reglerna 

om de särskilda ledamöterna tas in i kommunallagen och hänvisning dit göras 

i 11 § sista stycket och 12 § fjärde stycket förvaltningsdomstolslagen. Med 

hänsyn bl. a. till att en mera slutgiltig lösning när det gäller reglerna om 

kommunalbesvärsmål torde komma att följa av kommittens fortsatta arbete, 

kan emellertid godtas att bestämmelserna f. n. får inflyta i förvaltningsdom

stolslagen. Lagrådet föreslår. med vissa förtydliganden och redaktionella 

ändringar, dels att 11 § tredje stycket erhåller ändrad lydelse på sätt som 

framgår av det följande, dels att den i remissen föreslagna 13 a § erhåller 

nedan angivna lydelse, dels att den föreslagna 13 b § utgår. 

11 § tredje stycket: 

"Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av mål om 

fastighetstaxering finns bestämmelser i taxeringslagen ( 1956:623). Bestäm

melser om särskild sammansättning vid behandling av kommunalbesvärsmål 

finns i 13 a §." 

13 a §: 

"Kammarrätten skall vid behandling av kommunalbesvärsmål bestå av tre 

lagfarna ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som anges i andra 

stycket. Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i 

sådana fall som anges i 12 § andra stycket 1-3 samt vid prövning av besvär 

som uppenbarligen inte kan bifallas. 

Regeringen förordnar för tre år i sänder för varje kammarrätt det antal 
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särskilda ledamöter med uppgift att deltaga i handläggning av kommunal

bcsvärsmiil som regeringen hes•:ämmer. De särskilda ledamöterna skall ha 

god kiinncdom om kommunal verksamhet. 

Om under tiden för förordnandet särskild ledamot avgf1r eller antalet 

särskilda ledamöter utökas, utses ny ledamot för den tid som återstår.,. 

Förslaget till lag om ändring i lagen om församlingsstyrelse 

Beaktas vad lagrådet anfört vid 7 kap. 4 * förslaget till lag om ändring i 

kommunallagen bör av samma skäl första och fjärde styckena av den här 

föreslagna 90 § utgå. 

Övriga förslag 

Förslagen lämnas utan erinrnn. 
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KOMMUNOEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

!LI 

vid regcringssammantriide 

1980-02-21 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande. och statsråden Bohman. 

Mundebo. Friggeho. Dahlgren. Söder. Krönmark. Burcnstam Lindcr, 

.Johansson. Wirten. Holm. Andersson. Boo. Winherg. Adelsohn, Dancll, 

Petri. 

Fiircdragandc: statsrådet Boo 

Proposition om ny instansordning i kommunalbesvärsmål 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till lag om iindring 

i kommunallagen (1977:179) m. m. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Innan jag giir närmare in p{1 vad lagriidet anför i sitt yttrande, vill jag erinra 

om att handläggningen av kommunalhesvärsmiilen tar i anspri1k en mycket 

stor del av regeringsrättens tid och om att det ofta tar lång tid innan ett sådant 

mål är slutligt avgjort. En reform av instansordningen i kommunalhcsviirs

målcn hör därför främst syfta till att förbättra arbetsläget i regeringsrätten 

när det gäller kommunalbesvärsmålen och att så långt möjligt förkorta 

handliiggningstidcrna. Intresset av en fungerande statlig laglighetskontroll 

måste. som också anfördes i lagrådsremissen. tillgodoses utan att de 

kommunala självstyrelseintrcssena träds för nära. Instansordningen måste 

alltså utformas så att den skapar bästa möjliga förutsättningar för den 

speciella typ av laglighetskontroll som kommunalhesvärsprövningen inne

bär. För egen del kan jag helt ansluta mig till dessa synpunkter och till det 

förslag till ny instansordning som med utgångspunkt i dem läggs fram i 

lagrådsremissen. 

Lagrådet har i huvudsak lämnat de remitterade förslagen utan erinran och 

de erinringar som lagrl1det framför är främst av lagteknisk karaktär. 

Erinringarna avser förslagen till ändring i kommunallagen, lagen (I 961 :436) 

om församlingsstyrelse och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom

stolar. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regcringssammanträde den 13 september 

1979. 
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I 7 kap. 4 *första stycket kommunallagen och 90 *första stycket lagen om 

fiirsamlingsstyrdse skall enligt de remitterade förslagen föreskrivas att 

kammarriitten utan driijsmäl bör avgöra mål i vilka det är uppenbart att 

besvären inte kan bifallas. Lagrf1det anser att s:°1dana hestiimmelser inte biir 

ges i lag och föreslt1r att bestämmelserna slopas. Det iir enligt min mening 

angeläget att mål av det slag som de föreslagna bestiimmclserna avser avgiirs 

snabbt. Uttryckliga lagregler synes emellertid inte behövas för att man skall 

kunna ff1 till stiind en sildan ordning. Jag vill i detta sammanhang erinra om 

att det i 22 ~ kammarriittsinstruktionen ( 1979:571) föreskrivs att mäl som av 

mlgon siirskild anledning bör avgöras skyndsamt skall handliiggas med 

förtur. Jag bitriider allts[1 lagr[1dcts förslag i denna del. 

I lagradsrcmissen föreslås vidare att det i 7 kap. 4 s tredje stycket 

kommunallagen och 90 * fjiirde stycket lagen om församlingsstyrclse skall 

föreskrivas au ett föreliiggandc enligt 5 * förvaltningsprocessJagcn 

( 1971 :291) inte för giilla sådana brister i hesvärshandlingen som består i att 

denna inte anger den eller de omständigheter på vilka besviiren grundas. 

Lagr{1det anser att dessa föreskrift er är överflödiga och föreslår att de slopas. 

Samma uppfattning redovisas i fn'1ga om de föreslagna nya föreskrifterna om 

att hestiimmclsen i 29 * förvaltningsprocesslagen om rätt att utan yrkande 

besluta till det bättre för enskild inte skall tillämpas i kommunalbesvärs

mål. 

För egen del anser jag att det föreligger en viss motsättning mellan 5 * 
förvaltningsprocesslagen och principen att klaganden i ett kommunalbe

svärsmål måste framföra sina anmärkningar i fråga om det kommunala 

beslutets laglighet före besvärstidens utgång. Jag anser därför att det för 

tydlighetens skull är motiverat att uttryckligen föreskriva att ett föreläggande 

enligt 5 * förvaltningsproeesslagen inte fär gälla sådana brister i besvärshand

lingen som best[1r i att denna inte anger den eller de omständigheter på vilka 

besvären grundas. 

Jag kan ansluta mig till lagr:'tdets uppfatting att det med hänsyn till 

kommunalbesvärens särart knappast finns utrymme för en tillämpning av 

den nyss nämnda bestämmelsen i 29 * förvaltningsprocesslagcn i kommu

nalbesvärsmålen. För att undanröja varje tvivel anser jag emellertid att det är 

lämpligast att. som föreslogs i lagrådsremissen, uttryckligen föreskriva att 

bestämmelsen inte skall tillämpas i dessa mål. 

Enligt lagrådet bör de bestämmelser som behövs med anledning av att 

kammarrätterna föreslås få en särskild sammansättning i kommunalbesvärs

mål fogas in i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar efter i huvudsak det 

mönster som redan har antagits när det gäller fastighetstaxeringsmålen. I 

förhållande till förslaget i lagrådsremissen innebär lagrådets förslag vissa 

ändringar och tillägg. I en ny bestämmelse i 11 * lagen om allmänna 

förvaltningsdomstolar bör enligt lagrådet anges att bestämmelser om särskild 

sammansättning av kammarrätt vid behandling av kommunalbesvärsmål 

finns i 13 a *· Lagrådet anser vidare att föreskrifter i de hänseenden som 
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enligt remissen skall regleras i en ny 13 b * bör. med en delvis iindrad 

utformning. tas in i 13 a *. Lagradets förslag om ett tillägg till 11 * iir enligt 

min mening följdriktigt med hänsyn till förslaget i remissen om att det i 12 * 
skall tas in en hänvisning till de nya reglerna i 13 a ~ om domförhet i 

kommunalbesviirsmäl. Jag förordar därför att förslaget följs. Lagrådets 

förslag i fråga om 13 a och b *~ kan jag diiremot inte biträda. Detta förslag 

innebär, bortsett fdn att bestämmelserna förs ihop till en paragraf. endast 

vissa redaktionella ändringar i förhållande till förslaget i lagdtdsremissen. 

Enligt min mening är förslaget i lagrådsremissen enklare och tydligare 

utformat. I 13 b *bör däremot enligt min mening tas in en ny föreskrift om att 

kammarriitten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna efter 

samråd med dem. En motsvarande föreskrift i fråga om nämndemännen i 

kammarrätten finns i 13 *. 
Utöver vad jag har redovisat i det föregående hör några få redaktionella 

ändringar göras i förslagen till ändring i kommunallagen. lagen om allmänna 

förvaltningsdomstolar, förvaltningsprocesslagen, lagen om församlingssty

relse, lagen (1979:412) om kommunala indclningsdelegerade och lagen 

(1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade. 

Jag ämnar i det följande beröra några kostnadsfrågor m. m. som föranleds 

av förslaget att kammarrätterna skall ersätta länsstyrelserna som första 

besvärsinstans i kommunalbesvärsmålen. 

Avsikten är att omläggningen av instansordningen skall genomföras den 1 

januari 1981 men att äldre mål inte skall överlämnas till kammarrätterna utan 

handläggas enligt den tidigare ordningen. Genom att kammarrätterna alltså 

avses överta handläggningen av kommunalbesvärsmålen successivt blir det, 

som anförs i lagrådsremissen. lättare för dem att bemästra den nya 

arbetsuppgiften. Förslaget att särskilda ledamöter med kännedom om 

kommunal verksamhet skall delta i handläggningen är också ägnat att minska 

övergångssvårigheterna. Av betydelse är vidare att en del domare i 

kammarrätt har erfarenhet av handläggning av kommunalbcsvärsmål från 

tjänstgöring i länsstyrelse eller som föredragande i regeringsrätten. Över

gångssvårigheterna skulle också kunna minskas genom att kommunalbe

svärsmålen åtminstone under en övergångstid tilldelas särskilda rotlar. Som 

anförs i lagrådsremissen bestämmer kammarrätten själv i frågor som rör 

målens fördelning mellan rotlarna. 

Trots vad jag nu har anfört anser jag det klart att omläggningen av 

instansordningen kommer att kräva att viss utbildning anordnas för 

kammarrätternas personal. Domstolsvcrkct anför i sitt remissyttrande att det 

inte kommer att innebära några större svårigheter att anordna s<°1dan 

utbildning under förutsättning att verket får tillräcklig tid på sig för att 

utveckla och genomföra lämpliga kurser. Särskilda medel måste dock, anför 

verket. ställas till förfogande för denna utbildning. Med hänsyn till hl. a. det 

utbildningsbehov som omläggningen av instansordningen kan väntas med

föra förordar chefen för justitiedepartementet i budgetpropositionen att 
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anslagsposten till dtnutbildning undcr anslaget D I. Domstolsverket riiknas 

upp rncd .1';0 lll)(l kr. (prop. 1LJ7l•/XO: 100, bil. 5, s. 51 ). Ni1gra ~1 tterligare 

i1tgiirder fdn regeringens sida iir enligt min mening inte pilkallade f. n. 

Enligt kPmmunall1L·sviirskommittcns bedömning kan kammarriitternas 

nuvarandc kapacitet antas r;icka till ocks~'i för hancWiggning av kommunal

hesviirsmålcn. Förslaget om särskilda ledamöter föranleder emellertid vissa 

kostnader. Genomförandet av elen nya instansordningen medfiir enligt 

kommitten [1 andra sidan en viss Hittnad i arbetsbördan för regeringsriitten 

och bnsst vrclserna. Fnlil!t domstolsverkets remissyttrande kan reformen 

viintas leda till en viss minskning av regeringsriittens och en viss ökning av 

kammarriitternas arbetsbörda. Verket anser att det iir svärt att uppskatta 

nettoeffekterna för förvaltningsdomstolarna. 

Chefen för justitiedepartementet anför i budgetpropositionen att refor

men kan viintas leda till ökade arbetsuppgifter för kammarrätterna och 

minskade arbetsuppgifter för regc~ringsriitten (prop. I 979/80: 100, bil. 5, s. 

57). Enligt hans bedömning kan dl'n ordning för genomförandet av reformen 

som föresl;'1s i lagrädsremissen antas leda till att rcgeringsriitten under 

budgeti1ret l lJ80/8 l fortfarande i'1r sysselsatt med siidana miil som följer 

nuvarande bestämmelser och att kammarrätterna först mot slutet av 

budgetåret kommer att tas i anspr<"ik för prövning av kommunalbesviirsmM. 

På grund därav och med hänsyn till det nuvarande arbetsläget i kammarrät

terna an~er han att budgetfriigorna beträffande en ny instansordning för 

kommunalbesviirsmål kan ansti1 till budgetbehandlingen för budgetåret 

1981182. Om det visar sig nödvnndigt, siigs det vidare i budgetpropositionen, 

kan regeringen anvisa ytterligare rnt:del till kammarrättt:rna genom medgi

vande till anslagsöverskridande. Enligt min mening finns det inte n;lgon 

anledning att nu göra en annan bedömning än den som redovisas i 

budgetpropositionen. 

Som kommitten anför kommer reformen att medföra en viss lättnad i 

länsstyrelsernas arbetsbörda. De röurser som p[1 grund härav frigörs bör tas i 

anspråk för andra arbetsuppgifter inom länsstyrelserna. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om att det i en nyligen beslutad lagrådsremiss föreslås att 

allmiinna ombud i körkortsmiil skall knytas till länsstyrelserna. 

Jag har i detta ~irende samriitt med chefen för justitiedepartementet och 

statsriidet Petri. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att antaga förslagen till 

\. lag om ändring i kommunallagen (I 977: 179), 

2.. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings

domstolar, 

3. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 
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Beslut 

4. lag om ändring i lagen (1957:281) om kommunalförbund, 

5. lag om iindring i lagen ( 1%1:436) om församlingsstyrebe, 

6. lag om iindring i lagen (I Y7'J:-l 1 I) ~1111 iindring i rikets indl'lning i 

kommuner. landstingskornmuner och församlingar. 

7. lag om iindring i lagen ( l <J7l):4 l 2) om kommunala i11dl'111i11gs

dclegcradc. 

8. lag om iindring i lagen ( 1972:221)) om kyrkliga imklningsdek

geradc. 

9. lag om iindring i allmiinna ordningsstadgan ( 195h:h17) 

med vidtagna iindringar. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens övcrviiganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredragan
den har lagt fram. 
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