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Sammanfattning

I betänkandet redovisar olika åtgärder för komma tillatt rätta med
s.k. domstolstrots, lagtrots och liknande överträdelser från kommuners
och landstings sida. Vid utarbetandet förslagen har våra utgångs-av
punkter varit dels den laglighetsprövningatt sker kommunalasom av
beslut måste ha reellt innehåll, delsett i lag fastställdaatt rättigheter for
enskilda kan förverkligas. Dessutom måste den kommunala självstyre-

såsom den kommer tillsen uttryck i regeringsformen och den Europeis-
ka konventionen kommunalt självstyre beaktas.om Detta har inneburit

svär balansgång eftersom inteen bara den kommunala självstyrelsen
i författningengaranteras även kravetutan på den offentligaatt makten

skall utövas under lagarna.
Vi har inledningsvis avsnitt 1.4 avgränsat och deñnierat uttrycket

domstolstrots. Med domstolstrots i mål laglighetsprövningavser om
dom vilketatt kommunalten beslutgenom ett har upphävts inte respek-

ellerteras beslutatt verkställighetsförbudett negligeras.om I förvalt-
ningsmäl med domstolstrotsavser åläggande iatt ett dom eller ien

beslut inte följsett eller social förmånatt domstolen har till-som en
erkänt enskild inte tillhandahålls. Vien har inte funnit det meningsfullt

diskutera denatt närmare innebörden uttrycket lagtrots harav utan
endast, i samband med våra förslag, tagit vissa överträdelserupp avtvingande offentligrättsliga regler vi klandervärda.som anser

Sanktioner behövs i viss utsträckning för komma tillatt rätta med
kommunalt domstolstrots och lagtrots. Behovet sanktioner är olikaav
vid domstolstrots och lagtrots och vid olika former domstolstrots ochav
lagtrots. Samhällets reaktion sådanaöverträdelsermot behöver dock inte
alltid ha formen sanktion. Principiella skälav en talar exempelvis mot

kriminalisering domstolstrotsen och lagtrots.av En kriminalisering
skulle också få allvarliga kommunaldemokratiska konsekvenser. Inte
heller skadestånd är lämplig sanktion eftersomen skadeståndutgör enersättning för skada och främst haren reparativ funktion. Med hän-en

till fullmäktiges ställningsyn vi inte heller detanser bör införasatt
några möjligheter vidta åtgärderatt direkt fullmäktige.mot

Våra förslag går i första hand på kommunerut ochatt landsting
åläggs själva vidtaatt åtgärder domstolstrotsmot och lagtrots. Detta
sker i första hand granskningenatt laglighetengenom i verksamhetenav
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inom nämnderna blir obligatorisk revisorerna. Revisorer-uppgift fören
får också väcka ärenden i fullmäktige i nämndernarätt ochattna som
granskningen. Vad gäller initiativrätten i fullmäktige förutsätter denrör

dock fullmäktige har föreskrivit fårså ske.att att
Vidare föreslår vi det i kommunallagen uttryckligenatt attanges

nämnderna har verkställa fullmäktige harrätt vägra beslutatt somav
överklagats eller uppenbart olagliga. Det sistnämnda gällerärsom om
det uppenbart beslutet överskrider landstingetsär kommunens elleratt
kompetens, fullmäktige har överskridit sina befogenheteratt genom
beslutet eller strider författning.beslutet lag elleratt mot annan

uppgifterRevisorernas utökade nämndernas lagstadgaderättsamt att
verkställa överklagade eller olagliga fullmäktigebeslut innefattarvägra

förtroendevaldaökat personligt för de både vid lagtrots ochett ansvar
domstolstrots. Vad gäller det lagtrotsbetecknats attsom som anser
dessabåda generella åtgärder tillräckliga.är

vissa former domstolstrots i laglighetsprövningFör sambandmedav
vitesansvar.bör dock dessaåtgärder kompletteras med personligtett

Domstolstrots i samband med laglighetsprövning har hand-avsett
i fyra former. vidhållit beslutlande eller underlátenheter olika Man har

har förklarats olagliga och därför upphävts förvaltningsdom-som av en
fattatstol. Man har beslutet sådan dom eller harupprepat trots manen

likartat beslut. Vad gäller dessa båda former domstolstrotsett nytt av
föreslår inga revisionen verkställighetsvägran.vi åtgärder ochutöver
Man har vidare verkställt beslut har förordnatdomstoltrots att omen
verkställighetsförbud har underlåtit verkställtoch redanrättaatt ettman

möjligt,beslut eller inte gjort det i den utsträckning det varit sedansom
beslutet har blivit upphävt. De båda formerna domstolstrots ärsenare av
särskilt allvarliga överträdelser revisionsmodellenoch de åtgärder som
innefattar inte för bådatillräckliga motverka dem. För dessaär att

förformer domstolstrots bör därför personligt vitesansvar införasettav
de förtroendevalda i nämnderna.

Vid verkställighetsförbud skall samtliga ledamöter ochtrots mot
i den nämnd eller det nämndutskott fattat överklagadeersättare detsom

för vitet.beslutet adressater Om det gäller delegeringsbeslutettvara
förtroendevaldeskall den eller den anställde fattat beslutet varasom
Om verkställighetsförbudetadressat. gäller fullmäktige,beslutett av

skall samtliga ledamöter i såvidaoch styrelsen adressaterersättare vara
inte nämnd ansvarig för verkställigheten. fall skallär I sådanten annan
ledamöterna och iersättarna den nämnden adressater.vara

Vid utebliven rättelse skall samtliga ledamöter i den nämnd eller det
fattatnämndutskott det för vitet.upphävda beslutet adressatersom vara

Vid rättelse delegeringsbeslut skall den fattat beslutet ad-av som vara
Styrelsen får vidare i uppgift upphävda fullmäktigebesluträttaressat. att

får befogenhetoch dessutom fatta de beslut därvid behövs.att som
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Domstolen får också möjlighet föreskrivaatt detatt skallorgan som
rätta beslut redovisarett ochnär på vilket sätt rättelsen kommer ske.att

Vitesbeloppet bör lika för alla ledamöterstortvara och ersättare i
nämnd eller nämndutskott.en ett Domstolen bestämmer själv viteom

skall sättas och vitet skallut dömas Vite fårom inteut. sättas ut somlöpande vite.Ett löpande vite innebär redan i detatt ursprungligaman
vitesföreläggandet bestämmer visst beloppatt ett skall förfalla med
jämna mellanrum så länge inte föreläggande följs. Vite får inte heller
förvandlas till fängelse. I övrigt skall lagen 1985:206 vite tilläm-om
pas.

Sanktionen vite bör i viss utsträckning kunna riktas kommunermot
och landsting vid domstolstrots i samband förvaltningsbesvär.med
Eftersom detta slags domstolstrots många gånger inte beror på tredska
från de förtroendevaldas sida på faktiskutan resursbrist hos kommunen
eller landsting börett kommunen eller landstinget adressat för vitetvara
och inte de enskilda förtroendevalda i nämnd.en

Länsstyrelsen får därför enligt förslaget befogenhet sätta viteatt ut
för förmå landstingatt ellerett kommun inom rimlig tiden att verkstäl-

domstolsbeslut insatser för enskilda enligtom socialtjänstlagen och
lagen stöd och service till vissaom med funktionshinderpersoner
LSS. Detta gäller dock inte domstolsbeslut gmndar betalnings-som
skyldighet för bistånd enligt 6 § socialtjänstlageneller insatser enligt 9 §
LSS vilka ekonomiskt stöd. Verkställighetenavser sådana beslutav
ligger på kronofogdemyndigheten.

Länsstyrelsen får inte sätta vite förrän domstolsbeslutetut har vunnit
laga kraft och det bör endast ske undantagsvis när underlåtenheten att
verkställa beslutet beror på Uedska. Länsstyrelsen skallren vid den
tillsyn över kommunerna och landstingen åligger dem enligt social-som
tjänstlagen respektive LSS hänsyn till deta betingelser under vilka den
kommunala självstyrelsen arbetar. Detta nödvändig konse-ser som en
kvens Sveriges ratificieringav den europeiska konventionenav omkommunal självstyrelse.

När det gäller J0:s talerätt i disciplinärenden föreslår inte någon
utvidgning till det kommunala området eftersom lagregleringen avdisciplinansvaret på det kommunala området skulle innebära ett stortingrepp i arbetsrätten och avtalsfriheten. En sådan talerätt intesynesheller någotmotsvaras nämnvärt behov.av
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i kommunallagenom

1991:900

Härigenom föreskrivs i fråga kommunallagen 1991:900om

dels 3 kap. 14att S kap. 23 9 kap. 8 och 12 §§, 10 kap. 15 §
rubrikensamt närmast före 9 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels det i lagenatt skall införas nio paragrafer, 9 kap.nya 7 och 9a a§§ och 10 kap. 16 22 §§, närmast föresamt 10 kap. 16 §- rubriken nyföljande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
14 §

Nämndema bereder fullmäktiges ärenden och för fullmäkti-ansvarar attbeslut verkställs.ges
En nämndfår dock vägra att

verkställa beslut jidlmälcti-ett av
beslutet harge, överklagatsom

eller det är uppenbartom att
beslutet hänför sig till

något inte är angelägen-som en
het för kommunen eller lands-
tinget,

Jitllmâktige be-genom
slutet har överskridit sina be-
fogenheter, eller
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

lagstriderbeslutet mot
författning.eller annan

nämndOm vägrar atten
fullmäk-beslutverkställa ett av

överklagats,hartige intesom
fullmäk-nämndenskall igenast

be-ärendeväcka dettige som
gällerDetta inte,slutet avser.

med stöd 5jidlmälaige avom
föreskrivithar24 §kap. att

får väckanämnden ären-inte
den.

5 kap.

ÄrendenÄrenden fullmäktige fåri väc-fullmäktige fåri väc-
kaskas avav

nämnd,nänmd, enen
ledamot2.ledamot mo-genomenmo-genomen

tion,tion,
ärendetrevisorerna,ärendetrevisorerna, omom

harförvaltninggällerförvaltning hargäller sam-somsam-som
revisionsuppdragetmedbandrevisionsuppdraget,band med

före-fullmäktige haroch när
gällerärendedet,skrivit som

granskningen,
fullmäktigeberedning,fullmäkligeberedning, 4.4. enen

föreskrivitfullmäktige harföreskrivitfullmäktige har omom
det, ellerdet, eller

i sådantstyrelsen5.sådanti ettstyrelsen ett
l7i 3 kap.företag17i 3 kap.företag avsessomsom avses

fullmäktige har18 §§,fullmäktige har och§§,och 18 omom
särskilt fall.förbeslutat detfall.för särskiltbeslutat det

ärendeborgarråd väckafår ocksåStockholms kommunI genom
motion.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

Revisorernas uppgifter Revisorernas uppgifter m.m.

7 §a

Revisorerna prövar nämn-om
derna inom sina verksam-
hetsomráden sköter verksam-
heten enligt de mål och riktlinjer

fullmäktige har beslutatsom och
de föreskrifter gäller försom
verksamheten.

Vad sägs nämndersom iom
första stycket gäller också fäll-
mäkzigeberedningar.

8§

Revisorernas granskning Revisorernasom- granskning om-fattar inte ärenden fattarsom inteavser ärenden som avsermyndighetsutövning någonmot myndighetsutövning någonmotenskild i andra fall än enskild i andra fall än
när handläggningen sådanaav när handläggningen avärenden har vållat kommunen sådana ärenden har vållat kom-eller landstinget ekonomisk eller landstingetmunen ekono-Förlust eller när granskningen misk Förlust,
sker från allmänna synpunkter. när granskningen avser

hur nämnderna verkställer beslut
förvaltningsdomstolar, ellerav

när granskningen sker
från allmänna synpunkter.

9a§

Revisorerna får väcka ärendeett
i nämnd, ärendeten gällerom
granskningen verksamhetenav
inom nämndens verksamhetsom-
råde.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

12 §

medsambandharförvaltningdensjälva förRevisorerna somsvarar
beslutat någotfullmäktige inte har annat.revisionsuppdraget, om

biträdsRevisorerna av
omfattningdensakkunniga i som

behövs.

10 kap.
§l5

vunnit lagaharavgörandeupphävtsOm beslut har ett somett genom
harskall detverkställts,redan harkraft och beslutet somorganom

utsträckning deti denverkställigheten rättastillfattat beslutet somattse
möjligt.är

beslutetupphävdadetOm
skalljitllntâlctige,fattatshar av

verkställig-styrelsendock rätta
fattafår därvidStyrelsenheten.

förbehövsbeslutde attsom
rättelsen.genomföra

ellerNär kammarrätten
upphäverregeringsrätten ett

verkställts,harredanbeslut som
detföreskrivadomstolenfår att

beslutetskall rättasomorgan
vilketoch påredovisaskall när

ske.rättelsen kommersätt att

Vite

16 §

ellerOm kammarrätten rege-
beslutar över-ringsrätten att ett

verkställasfårbeslutklagat inte
får dom-verkställighetsförbud

till beloppstolen vitesätta ettut
behövligt.ansessom



SOU 1993:109 Författningsjörslag 17

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Frågor döma viteatt utom
enligt första stycket, prövas av
den domstol har vitetsatt utsom

särskild ansökan.utan

17§

Om verkstâllighetsfärbudet
gäller beslut har fattatsett som

nämnd, skall samtligaav en
ledamöter och iersättare nämn-
den adressater för vitet.vara
Detsamma gäller för ledamöter
och ersättare i nämndutskott,ett

förbudetnär beslutettavser som
utskottet har fattat med stöd av
delegering från nämnden.

Om verkställighetsförbiadet
gäller beslut har fattatsett som
med stöd delegering, skallav
den förtroendevalde eller den
anställde adressatför vitet.vara

18§

Om verkställighetsförbudet
gäller beslut fullmäktige,ett av
skall samtliga ledamöter och
ersättare i styrelsen eller annan
nämnd är ansvarig försom
verkställigheten adressatervara

för vitet.

19§

Om ledamöter och ersättare i en
nämnd eller nämndutskottett är
adressater för börvite, dom-ett
stolen bestämma vitet till ett
belopp likaär försom start
samtliga adressater.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

Kammarrätten eller regerings-
får tillvite deträtten sätta ut

belopp domstolensom anser
behövsför framtvinga rättel-att

enligt 15se

21§

Vad dömasägs att utsom om
16 § andra stycketvite i samt

adressater och belopp 17iom -
19 §§ gäller också vite sättssom

med stöd 20 Ersättare iut av
nämnd eller utskott skalletten

dock adressater förinte vara
sådant vite.

22§

Ett har dömts medvite utsom
stöd 16 § andra stycket ellerav
21 § får tillförvandlasinte
fängelse.

Vite får inte sättas ut som
löpande vite.

Denna lag träder i kraft den julil 1994.
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2 Förslag till

Lag ändring socialtjänstlagenom

1980:620

Härigenom föreskrivs i fråga socialtjänstlagen 1980:620om

dels 68 § rubrikenatt närmast föresamt 75 § skall ha följande lydelse,

dels det i lagen skall införasatt paragraf, 75 följandeen ny a av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Länsstyrelsen skall inom länet Länsstyrelsen skall med hänsyn
följa socialnämndemas tillämp- till de betingelser under vilka
ning denna lag, informera denav kommunala självstyrelsen
och råd till allmänheten i arbetarge inom länet följa social-
frågor rör socialtjänsten, nämndernassom tillämpning av
biträda socialnämnderna med denna lag, informera och rådge
råd i deras verksamhet, främja till allmänheten i frågor rörsom
samverkan på socialtjänstens socialtjänsten, biträda social-

nämnderna med råd i deras
verksamhet, främja samverkan
på socialtjänstens

Lagen omtryckt 1988:871

Senaste lydelse 1993:1
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

område mellan kommunerna och område mellan kommunerna och
andra samhällsorgan, iäven andra samhällsorgan, till attse
övrigt till socialnämndema socialnämndema skälig tidinomattse
fullgör sina uppgifter verkställer sådanapå avgörandenett
ändamålsenligt förvaltningsdomstolarsätt. av som

gäller bistånd enligt 6 § och
i övrigt till social-även attse

uppgifternämnderna fullgör sina
på ändamålsenligt sätt.ett

Annat hem För vård eller boende sådant i 23 §än stårsom avses a
under länsstyrelsens tillsyn. inspekteraLänsstyrelsen har verk-rätt att
samhetenvid hemmen.

Böter Böter, vitem.m. m.m.

§75 a

Länsstyrelsen får vitesätta ut
för förmå kommunatt atten

tidskälig verkställainom ett
beslut förvaltningsdam-av en
stol, beslutet sådantom avser
bistånd 6enligt § inte ärsom
försörjningsstöd eller annat
ekonomiskt stöd. skeDetta får
enbart underlåtenheten attom
verkställa beslutet beror på
uppenbar tredska. dockVitet får

beslutet harinte innansättas ut
laga kraft.vunnit

Denna lag träder i kraft den juli 1994.l
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3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1993:387om om
stöd och service till vissa funktionshindra-

de

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1993:387 stöd och serviceom om
till vissa funktionshindrade

dels rubriken närmast föreatt 28 § skall ha följande lydelse,

dels det i lagen skall införasatt två paragrafer, 26 § och 28nya a a
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26a§

Länsstyrelsen skall med hänsyn
till de betingelser under vilka
den kommunala självstyrelsen
arbetar till landstinget ochattse
kommunerna läneti skäliginom
tid verkställer beslut förvalt-av
ningsdomtolar insatser förom
enskilda enligt 9

Straff Straff och vite

28 §a

Länsstyrelsen får sätta viteut
för förmå landstinget elleratt en
kommun läneti inom skäligatt
tid verkställa beslutett av en
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förvaltningsdomstøl, beslutetom
sådana förinsatseravser en

enskild enligt 9 § inte ärsom
ekonomiskt stöd. Detta får ske
enbart underlåtenheten attom
verkställa beslutet beror på
uppenbar tredska. Vitet får dock

beslutet harinte innansättas ut
laga kraft.vunnit

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
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1 Inledning

1 Bakgrund

Sedan länge förekommer det i viss omfattning kommuner och lands-att
ting sätter sig över förvaltningsdomstolars domar och beslut, åsidosätter
särskilda Föreskrifter sina obligatoriska uppgifter ellerom bryter mot
reglerna den kommunala kompetensen. Dettaom har uppmärksammats
i den allmänna debatten och föranlett initiativ från riksdagen, regeringen
och tillsynsmyndighetema åtgärder för komma tillom att rätta med
dessa företeelser. Riksdagens ombudsmän JO och justitiekanslem JK
redovisade i mitten 1980-talet i beslut överlämnadesav tillsom rege-
ringen och till riksdagen 20-tal fallett sådana överträdelser frånav
kommuners och landstings sida. Det framhölls därvid det fannsatt
anledning för statsmakterna vidta åtgärder föratt förebygga ytterliga-att

överträdelser. Mot denna bakgrundre tillsattes år 1987 den s.k. Kom-
munalansvarsutredningen med uppgift överväga åtgärderatt skullesom
motverka kommunerna ochatt landstingen överträder gränserna för den
kommunala kompetensen eller sätter sig över domstolarnas avgöranden
i kommunalbesvärsmål. Utredningen redovisade i september 1989 sitt
uppdrag i betänkandet Kommunalbot SOU 1989:64.

1.1.1 Kommunalansvarsutredningens förslag

Kommunalansvarsutredningen föreslog lag kommunalbotatt en om
skulle införas. En ekonomisk sanktion skulle kunna riktas mot enkommun eller landstinget i formett s.k. kommunalbot för felav en sombegåtts handling eller underlåtenhet.genom en De felen skullesom
kunna medföra sanktion dels åsidosättandeettvar grovt föreskriftav en

kommunens eller landstingetsom befogenheter eller åligganden, dels en
överträdelse verkställighetsförbudett ellerav förordnandeannat av endomstol. Sanktionen skulle riktas kommunen eller landstinget,mot inte

de förtroendevaldamot personligen, vilka hade för handlingenansvaret
eller underlåtenheten. Som förebild till lagförslaget stod reglerna omföretagsbot i 36 kap. brottsbalken. Kommunalboten dock intevar enbrottspåföljd sanktionsavgift,utan snarare grundad påen lagöverträ-en
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delse. Utredningen fann inte skäl föreslå ändringar i straffrättsli-detatt
disciplinäraeller inte ioch heller revisionsansvaret.ansvaretga

I betänkandet beskrivs och sanktionssystemetgenerellt ochansvars-
för det kommunala området speciellt. I omfattande bilaga refererasen
kommunalbesvärsmål angående kompetensöverskridande, brott mot
verkställighetsförbud och rättelse förtida verkställighet under perio-av

januariden 1981 juni 1987. Också initiativ föranleddede skilda som-
utredningsuppdraget redovisas i betänkandet s. 17-31.

Betänkandet remissbehandlades sammanställningoch remiss-en av
yttrandena publicerades Ds 1990:62. flesta remissinstansemaDe var
kritiska till sanktionen kommunalbot sådan ansåg någonattsom men
form sanktion borde införas, i första hand vid s.k. domstolstrots.av
Utredningens förslag inte till lagstiftning.ledde

1.1.2 Fömyade initiativ i riksdagen

Frågorna sanktioner is.k domstolstrots och lagtrotsmot togsom upp
motioner anledningmed propositionen kommunallag prop.av om ny
19909l:l17 och i motioner motionstidenväckta under den allmänna år
1991. Behovet personligt för de förtroendevalda framhöllsettav ansvar
i flera motionerna. Konstitutionsutskottet KU behandlade motioner-av

samtidigt med kommunallagspropositionen bet. l99091:KU38na s.
90-92.

kommunallagspropositionenI frågorna kommunernasattangavs om
landstingensoch bereddes vidare i Civildepartementet, bl.a. medansvar

Kommunalansvarsutredningens underlag.betänkande KU uttaladesom
det angeläget de i motionerna frågorna fick sinatt upptagnaattvar

lösning och förordade regeringen dessaberedde på lämpligtsnarast att
Riksdagen följdesätt. utskottet.

1.2 Vårt uppdrag

Enligt direktiven dir. 1992:12 uppdrag i del slutföraär vårt denna att
påbörjadedet arbetet med frågan hur sanktionssystem börettom

utformas gör det möjligt komma till med s.k. dom-rättaattsom
stolstrots, lagtrots och liknande från kommunersöverträdelser och
landstings sida. Vi därvid frågan införandehar att ta ettomupp av
personligt för de förtroendevalda. Vidare skall kommitténansvar

möjligheten disciplinärendenöverväga vidga J0:s talerätt i tillatt att
omfatta också anställda i kommuner landsting. Det aktuella avsnittetoch
i 4.2direktiven återges i bil.bilaga l.en
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Vårt uppdrag sammanfaller i med den tidigare Kommunal-stort sett
ansvarsutredningens. I direktiven hänvisas till utredningens betänkande
och remissinstansemas yttranden över detta. Detta material ingår i
underlaget för våra överväganden. Den tidigare utredningens uppdrag

dock i första hand inriktat på motverka kommuner och lands-var att att
ting överträder forgränserna den kommunala kompetensen eller sätter
sig över domstolarnas avgöranden i kommunalbesvärsmål. I direktiven
för vårt uppdrag framhålls därutöver behovet åtgärder delsmot attav
kommuner och landsting underlåter verkställa eller inte inom rimligatt
tid verkställer förvaltningsdomar vilka tillerkänner enskilda tillrätt olika
sociala stödinsatser, dels kommuner och landsting sigatt sätter över
tvingande lagregler offentligrättslig natur.av

1 Utredningsarbetet

Den del vårt uppdrag åtgärder s.k. kommunaltav motsom avser
lagtrots och domstolstrots de förtroendevaldas för sådanasamt ansvar
överträdelser skiljer sig i väsentliga avseenden från vår huvuduppgift

är överväga och föreslå olika åtgärderatt för stärka densom lokalaatt
demokratin i Sverige. Vi har därför valt behandla frågornaatt om
åtgärder nämnda överträdelsermot separat.

Frågan vidgad talerätt för JO i kommunala disciplinärendenom en
derör anställda i kommuner och landsting, inte de förtroendevalda. Den

har ingen närmare anknytning till de förtroendevaldas Ocksåansvar.
denna fråga har behandlat Vi redovisar våra övervägandenseparat.

talerätten i avsnitt 6.om
Vid riksdagsbehandlingen kommunallagspropositionen prop.av

19909l:1l7 underströks det angelägna i berörda frågoratt snarastnu
får sin lösning bet. 199091 :KU38 92. I vårt arbete har hafts. att ta
hänsyn till förslag från andra utredningar, propositioner och lagstift-ny
ning direkt har berört vårt arbete. Vi har också beaktatsom ett av-
görande Högsta domstolen gäller frågan domar iav som om omsorgs-
mål är verkställbara och Riksâklagarens prövning straffansvaret forav
ledamöter i omsorgsnämnd, när verkställigheten omsorgsdomaren av
har försenats eller uteblivit.
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1.3.1 Aktuella utredningar, myndighetsåtgärder m.m.

Andra statliga utredningar arbetar för närvarande eller har nyligen
avslutat sitt arbete med frågor har anknytning till dem gällersom som
de förtroendevaldas Ansvarsfrågan har aktualiserats också iansvar.
andra sammanhangunder tiden för vårt utredningsarbete.

Handikapputredningen har i huvudbetänkande Handikapp, väl-ett
färd, rättvisa SOU 1991:46 tagit de olika står tillvägar budsupp som
för den enskilde utkräva sociala rättigheter. Utredningen hävdadeatt att
kronofogdemyndighetema har möjlighet vitesätta med kom-att ut en

eller landsting adressat och därigenom tvingaett frammun attsom
verkställighet domar tillrätt bistånd, särskildaav om omsorger m.m.
Om detta inte skulle framkomlig väg, ansåg utredningen detvara en att
borde övervägas lagstiftning det möjligt igöra sådanaatt fallattgenom
rikta vitespåföljd kommuner och landsting s. 451. l dettamoten
ligger sådana domar bedöms verkställbara. Fråganatt huruvidavara
domar till särskildarätt gruppbostad kan verkställasom omsorger ge-

kronofogdemyndighetens försorg har Högstaprövats dom-nom nu av
stolen HD. HDrs beslut och frågan verkställighet domar iom av
sociala mål i det följande avsnitt 4.tar upp

Socialstyrelsen har granskat hur landstingen fullgör sina skyldigheter
enligt lagen 1985:568 särskilda psykiskt utvecklings-om omsorger om
störda m.fl. omsorgslagen, särskilt vad gäller verkställigheten av
domar till särskildarätt Resultatet redovisades i juni 1992om omsorger.
i Trots omsorgslagen. Styrelsenrapport, anmodade därefter, imoten

skrivelse till samtliga omsorgshuvudmän i november 1992 underen
rubriken Ej verkställda domar, uppföljning undersökningen Trotsav

omsorgslagen, huvudmännenmot omgående vidta åtgärder föratt att
verkställa kvarstående domar och för genomföra sina beslut iatt egna
den ordning omsorgslagen föreskriver. I skrivelsen hävdade Social-som
styrelsen underlåtenhet verkställa sådanadomar innebäratt åsido-att ett
sättande uppgift innefattar myndighetsutövning och meddela-av en som
de i anslutning till detta sin avsikt göra åtalsanmälan ifrågasattatt om
tjänstefel i något enskilt fall. Riksåklagaren har på Socialstyrelsens
initiativ prövat förhållandena inom omsorgsverksamheten i lands-om ett
ting sådana reglerna tjänstefel tillämpliga. Riksåklagarenattvar om var
fann det inte förelåg anledningatt något brott falleratt anta att som
under allmänt åtal hade förekommit och beslutade den 26 maj 1993 att
någon förundersökning inte skulle inledas. Handikapputredningen gjorde
för sin del den bedömningen underlåtenhet verkställa domaratt att som
bekräftar enskilds tillrätt särskilda bara i mycket speciellaen omsorger
fall kan bedömas tjänstefelsbrott a.bet. 447.som s.

Socialstyrelsen har med skrivelse den 4 april 1993 till Socialde-en
överlämnat sinapartementet ovannämnda utredningar och det material
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hade bifogats styrelsens skrivelsesom till Riksåklagaren för att upp-märksamma regeringen på problemen med utebliven verkställighet avdomar i omsorgsmål och behovet sanktioner. Chefen för Socialde-av
harpartementet beslut den 8ett septembergenom 1993 överlämnat

Socialstyrelsens skrivelse och material till vår kommitté.
Handikapputredningen har i sitt slutbetänkandeEtt samhälle för alla

SOU 1992:52 bl.a. föreslagit lag handikappombudsmanatt en om
Ändamåletskall införas s. 340-361. med den föreslagna lagen är att

på olika sätt till och främjata de funktionshindradesvara rättigheter och
intressen i samhället motverka diskrimineringsamt att funktionshind-av
rade. Ombudsmannen föreslås processförande roll på vissaen om-råden liknande den Jämställdhetsombudsmarmensom har. När det gäller
anpassning bostäder och kollektivaav transportmedel, innebär förslaget

ombudsmannenatt får befogenhet sätta vite.att Utredningenut anför att
det kan finnas anledning handikappombudsmannenatt ge en process-förande roll också pâ andra angelägna områden, det börattmen an-komma på ombudsmarmen själv initiera deatt lagändringar kansombehövas s. 353.

Kommittén för översyn det allmännas skadeståndsansvarav dir.
1989:52 redovisade i maj 1993 i betänkandet Det allmännas skade-
ståndsansvar SOU 1993:55 sitt uppdrag göra översynatt deten avallmännas skadeståndsansvari samband med myndighetsutövning. De
förslag kommittén lägger framsom utvidgning enskildasom en av
möjligheter skadeståndatt kommunerna och landstingav berör bara i
mindre grad de och sanktionsfiågoransvars- vi har överväga.attsom

Det finns utöver det har redovisats utredningarsom och förslagnu
från andra kommittéer har viss anknytning tillsom eller betydelse för
vårt uppdrag, Socialtjänstkomntittén. Vi återkommerex. till dem i det
följande.

1.3.2 Lagen stöd och service till vissaom funktionshindrade

Riksdagen har beslutat rättighetslag prop. 1992932159,om en ny bet.
199293:SoUl9, lagen 1993:387 stöd och service till vissa funk-om
tionshindrade LSS. Denna träder i kraft den l januari 1994 och ersät-

bl.a. denter nuvarande omsorgslagen. Propositionen bygger på olika
förslag Handikapputredningen, bl.a.av de i ovannämnda huvudbetän-
kande.

I propositionen aktualiserades frågan framtvinga verkställig-attom
het domar gäller särskilda insatserav som för funktionshindrade.m.m.
Med anledning Lokaldemokratikommitténsav uppdrag och med beak-
tande Handikapputredningens förslagav remissinstansemassamt syn-
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punkter ansåg föredraganden det lämpligast fråganatt överväg-attvar
des Lokaldemokratikommittén a. 104.av prop. s.

Vid riksdagsbehandlingen väcktes motioner med olika förslag om
sanktioner för tillgodose rättigheter enligt LSS mot. 19929328020,att
S022 och So454. Socialutskottet a.bet. s.25 konstaterade Lokalde-att
mokratikomntittén överväger frågan sanktionssystem förettom att
förmå kommuner och landsting verkställa beslut förvaltnings-att av
domstol. Utskottet ansåg kommitténs arbete borde avvaktasatt och
avstyrkte motionerna. Riksdagen följde utskottet.

Som framgått tidigare är vårt uppdrag enligt direktiven inriktat på
sanktionssystemett motverkar s.k. domstolstrots och lagtrots. Visom

skall också överväga frågan personligt för de kommunaltettom ansvar
förtroendevalda för beslut de fattar. I nämnda proposition ochsom
utskottsbetänkande berörs inte hela uppdraget. Den där gjorda beskriv-
ningen uppdraget har dessutom inriktning den i direkti-änav en annan

den bara sikte framtvingandetpåatt verkställighettarven, genom av av
domar. Detta skulle också kunna uppfattas utvidgning vårtsom en av
uppdrag till omfatta frågor utsökning domaratt berättigarom av som

Äventill sociala rättigheter. inte har fått några tilläggsdirektivom
med anledning det har anförts vid tillkomsten LSS, ägnarav som av
verkställighetsfrågoma något större uppmärksamhet vadän föran-som
leds innehållet i direktiven för vårt uppdrag.av

1.3.3 Utvidgad lagstiftning på barnomsorgsområdet m.m.

I propositionen 199394:11 utvidgad lagreglering på bamomsorgs-om
området lades fram i slutet augusti 1993 redovisar regeringensom av
sin familjepolitik för valfrihet förnyelse.och Av betydelse för vårt
arbete de förslagär till ändringar i socialtjänstlagen 1980:620 som
propositionen innehåller. De övergripande målen för barnomsorg utan-
för hemmet läggs fast. Kommunernas skyldighet tillhandahålla barn-att

för barn i åldrarna till tolv år skärps. Bamomsorgens uppgiftomsorg ett
och de kvalitetskrav gäller för verksamheten preciseras. Vidaresom
föreslås kommunerna bli skyldiga bidrag till enskilda förskoloratt ge
och fritidshem. Flera bestämmelser förskriver rättigheter för föräldrar
och barn. Det föreslås dock inte kommunala beslut barnomsorgatt om
skall kunna överklagas förvaltningsbesvär. Prövningen sådanagenom av
beslut kommer därför ske enligt reglerna i 10 kap. kommunalla-att
gen199l:900 laglighetsprövning jfr avsnitt 5.9.om
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1.4 Innebörden uttrycken kommunalt dom-av
stolstrots och lagtrots

De överträdelser från kommunernas och landstingens sida harsom
uppmärksammats och vill stävja har i olika sammanhangsom man
betecknats domstolstrots och lagtrots. Det sig intesom rör exaktaom
beskrivningar eller vedertagna juridiska Domstolstrotstermer. och
lagtrots dessutom bara ha använts benämningarsynes på över-som
trädelser kommuner och landsting, inte andra juridiskaav av personer
eller fysiska jfr Riberdahl, FT 1986av 103.personer s.

l .4. 1 Domstolstrots

Med domstolstrots har handlande eller underlåtenhetavsettman av
kommuner och landsting innebär dessa inte sigrättar efterattsom
förvaltningsdomstolars domar eller beslut. Efter laglighetsprövning
vidhåller beslut har förklarats olagliga ochman därför upphävts.som
Man beslutet sådan domtrots eller fattarupprepar likartaten ett nytt
beslut. Fastän förvaltningsdomstol har förordnat verkställighets-en om
förbud inhibition för beslut verkställerett beslutet. Dessa formerman

domstolstrots tilldrog sig tidigare detav största intresset. De var som
tillsammanssagts med överträdelser denovan kommunala kompeten-av

den främsta anledningen till frågansen åtgärder föratt motverkaattom
domstolstrots utreddes.

I förvaltningsmål detär fördröjd eller utebliven verkställighet av
domar rätt till socialt bistånd och rätt tillom särskilda omsorger som
har framhållits exempel på domstolstrots. Pâsom tid detärsenare
denna form domstolstrots har uppmärksammatsav frånsom mest stat-
liga myndigheters och utredningars sida i den allmänna debatten.samt

Kommunalt domstolstrots kan avgränsas svårighet. Medutan ut-
trycket domstolstrots i fortsättningen handlande elleravser under-
låtenhet från fullmäktige eller nämnd i kommun eller landstingen en ett

innebär, dels i mål laglighetsprövningsom dom vilkenom att en genom
kommunalt beslutett har upphävts inte respekteras eller beslutatt ett
verkställighetsförbud negligeras,om dels i förvaltningsmål ålägg-att ett

ande i dom eller i beslut inte följs elleren ett social förmånatt en som
domstol har tillerkänt enskild inteen tillhandahålls. Till domstols-en

hänför vitrots också underlåtenhet från kommunalt följaett attorgan
föreskrifterna i lO kap. 15 § kommunallagen rättelse verkställig-om av
heten, när förvaltningsdomstol har upphävten beslutett organetav som
redan har verkställts.
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1.4.2 Lagtrots

Som lagtrots har betecknats handlande eller underlåtenhet kommunerav
och landsting innebär de medvetet sig tvingandesätter överattsom
lagregler offentligrättslig Det kan sigröranatur. t.ex.av attom man
inte fullgör lagfäst obligatorisk uppgift eller bryter reglernaen mot om
den kommunala kompetensen.

Uttrycket lagtrots kan omfatta överträdelser föreskrifter vittav av
skilda slag, alltifrån regler enskildas rättigheter enligt sociallagarnaom
till bestämmelser ordningskaraktär i kommunallagen. Alla medvetnaav

från sådana förskrifter i principutgör denavsteg gällandeett trots mot
rättsordningen. En sak är den enskilda handlingen eller under-attannan
låtenheten kan eller mindre klandervärd beroende före-påvara mer
skriftens valör syfte,och föreliggande skyddsintressen Uttrycketm.m.
lagtrots således omfattandeär mindreoch precist än uttrycketmer
domstolstrots.

Kommunalansvarsutredningen beskrev i sitt lagförslag de överträdel-
vilka skulle kunna föranleda kommunalbot ålades kommunattser, en

eller landsting, fel handling eller underlåtenhet innebä-ett som genom
rande åsidosättande föreskrift kommunernas ellerett grovt av en om
landstingens befogenheter eller åligganden. Detta täckaavsett attvar
både domstolstrots och lagtrots. Det domstolstrots innebär över-som
trädelse verkställighetsförbud eller något förordnandeannatav av en
domstol enligt 28 § Forvalmingsprocesslagen1971:291 nämndes sär-
skilt i förslaget fel vilket kunde föranleda kommunalbot.ettsom

Som framgått uttrycket lagtrotsär omfattande och mindremer pre-
cist än uttrycket domstolstrots. Vi det inte meningsfullt attanser vara
diskutera innebörden uttrycket samtidigt värdera de skiftandeutan attav
formerna lagtrots och behovet åtgärder Videm. avstår frånmotav av

vårahär gå in på bestämningnärmare och hänvisar tillatt övervä-en
ganden och förslag åtgärder lagtrots.motom
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2 De förtroendevaldas uppgifter
och ansvar

Fullmäktige är direktvald församling den främstasom bäraren denav
kommunala självstyrelsen i Ärendenkommunen respektive landstinget.

för hela kommunen eller landstingetsom är principiell beskaffenhetav
eller större vikt skall avgöras fullmäktige.annars av Dit hör bl.a.av
mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga
ekonomiska frågor, nämndorganisationen och nämndernasverksamhets-
former, val ledamöter och ersättare i styrelsen,av övriga nämnder och
beredningar revisorer ochsamt ersättare för dessa,av årsredovisningen
för kommunens respektive landstingets hela verksamhet frågansamt om
ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen, övriga nämnder och
fullmäktigeberedningar.

Enligt kommunallagen gäller fortfarande den hävdvunna principen
förvaltningen iatt kommuner och landsting sköts kollektivt deav

förtroendevalda i nänmder. För all verksamhet och varje aktivitet inom
den kommunala Förvaltningen måste det alltid finnas ansvarigen
nämnd. Möjligheterna de anställdaatt större självständighet ige arbetet
har visserligen ökat betydligt tid. Som grund för organisatio-senare

och för verksamhetennen av ansvaret ligger dock denna princip
fortfarande fast.

2. 1 Verksarnhetsansvar

Fullmäktige bestämmer vilka nämnder skall finnas, vilka verksam-som
hetsomräden nämnderna skall ha och nämndernasinbördes förhållanden.
Nämndernas uppgifter omfattar förvaltning och verkställighet samt
beredning fullmäktige.ärenden till De skallav också besluta i sådana
ärenden fullmäktige har delegerat tillsom dem. Det åligger nämnderna
vidare till fullmäktige redovisaatt hur de har fullgjort beslutsuppdragen

sådana uppdragsamt fullmäktige i samband medsom budgetenatt
fastställs har lämnat dem sköta inomatt för givna riktlinjer ochramen
andra generella beslut, s.k. fmansbemyndiganden.

Inom sina ansvarsområden skall nämnderna till verksamhetenattse
bedrivs i överensstämmelse med de mál och riktlinjer fullmäktigesom
har bestämt. Det finns också föreskrifter i de s.k. specialförfattningarna
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de obligatoriska verksamheternas mål och kvalitet nämn-om m.m. som
derna iaktta.måste Nämnderna skall också till verksamhetenattse
bedrivs på i övrigt tillfredsställande Detsätt. har redovisatsett som nu
följer reglerna i 3 6och kap. kommunallagen. Där läggs ocksåav
styrelsens övergripande och ledande uppgifter fast.

Verksamhetsansvaret för de förtroendevalda i styrelsen och övriga
nämnder sammanfaller med det harnämndernaansvar som som organ.
Ansvaret är kollektivt. Enskilda förtroendevalda ochsagtssom grupper

förtroendevalda i utskott och nämndberedningar kan ha tilldelatsav
uppgifter delegering från nämnden uppgiftsfördel-ochgenom genom
ningar mellan förtroendevalda.de Ordföranden vissa åliggandenhar

följer bestämmelser i kommunallagen och i de reglementensom av som
fullmäktige fastställer. Sådana uppgifter för ordföranden övrigaoch
ledamöter ersättare kan grunda individuelltsamt ett ansvar.

De förtroendevalda i nämnd alltid övergripandemåste ha deten
för hela verksamheten jfr l9909l:ll7 203. Dettaansvaret prop. s.

gäller vidsåväl delegering vid överförande inombefogenhetersom av
för det är verkställighet. De förtroendevalda bestämmerramen som ren

i utsträckning uppgiftsfördelningen mellan nämnden och destor om
anställda. De kan från i iavstå verksamheten detalj, ställetatt styra
tillämpa målstyrning och de anställda i uppdrag sköta ledning ochattge
förvaltning. Detta kan ske delegering från nämnden ocksågenom men

beslut förvaltningsorganisationen arbetsfördelningenochgenom om
mellan nämnden och den underställda förvaltningen.

De anställda biträder förtroendevaldade i deras uppgifter. De kan
visserligen ha hand den löpande förvaltningen självständigt.mycketom
Detta sker dock hela tiden förtroendevaldapå uppdrag de i nämndenav
och på deras Förvaltningsuppdragen måste de anställda skötaansvar.
enligt de riktlinjer nämnden har och under dess kontroll. Degettsom
anställda verkställer därvid nämndens beslut eller handlar inom ramen
för verkställighet. De kan också ha i uppdrag ärendenavgöraattren
efter delegering från nämnden. Besluten på nämndens och påvägnartas
dess De förtroendevalda skall kontrollera hur delegerad beslu-ansvar.
tanderätt Ettutövas. uttryck för detta i 6regeln kap. 35 § kommunal-är
lagen besluten måste tillanmälas nämnden i den ordningattom som
nämnden bestämmer.

Inom den specialreglerade förvaltningen, skolan hälso-samtex.
och sjukvården, finns det anställda självständighar författ-ochsom en
ningsgrundad kompetens inom avgränsade områden verksamheten.av
De kan därvid ha juridiskt och underkastade sär-ett eget ansvar vara
skild statlig tillsyn. Också dessa anställda inom för deagerar ramen
förtroendevaldas övergripande för verksamheten.ansvar
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2.2 Straffansvar och skadeståndsansvar

De förtroendevalda i sinaär uppdrag underkastadeallmänt strafansvar.
De omfattas därutöver det särskilda straffansvar gäller förav som
funktionärer i den offentliga förvaltningen. I 20 kap. l § brottsbalken
finns det bestämmelser för tjänstefel och tjänstefel.om ansvar grovt
Bestämmelserna är uttryckligen inte tillämpliga på ledamöter av
fullmäktige i kommun, landsting eller kommunalförbundetten ett men
gäller för övriga förtroendevalda. För straffansvar krävs handlingenatt
eller underlåtenheten begås vid myndighetsutövning och innebär ett
åsidosättande det gäller för uppgiften. Hur vittav som uttrycket
myndighetsutövning kan tolkas är inte helt klart. Avgöranden i rätts-
praxis det kommunala området fåtaliga.som äravser Det förekommer
ganska sällan styrelsen i kommun haratt handlägga ärendenatten som
innefattar myndighetsutövning. I landstingen är det dessutom ovanligt

myndighetsutövningatt ankommer på styrelsen. Straffbestämmelsen har
således begränsad betydelse för ledamöter i styrelsen. Det bör dock
framhållas beslut i ärendenatt rör utlämnande allmännasom av
handlingar innefattar myndighetsutövning. I sådanaärenden får straffbe-
stämmelsen vidare tillämpningsområdeett än sagtssom nu.

Om gärning belagdär med straff enligten någon bestämmel-annan
i brottsbalken, så skall reglerna tjänstefelse och tjänstefel inteom grovt

tillämpas den allmännautan straffbestämmelsen 20 kap. l § fjärde
stycket brottsbalken. Detsamma gäller oftast inom den s.k. special-
straffrätten, d.v.s straffbestämmelser finns i andra författningar änsom
brottsbalken.

Inledningsvis har Riksåklagarennoterats iatt år har bedömt utebli-
och fördröjd verkställighetven flertal länsrättsdomarett tillav rättom

särskilda enligt omsorgslagen inteomsorger handlingar inne-vara som
fattar brott hör under allmänt åtal. Prövningensom skeddeefter initiativ

Socialstyrelsen. Fråganav förhållandena i enskilt landsting,var om ett
vilka Socialstyrelsen hade bedömt domstolstrots ochsom trots mot
omsorgslagen, sådana de kunde föranledaatt straffansvarvar för leda-
möterna i omsorgsnämnden enligt bestänunelsema tjänstefel i 20om
kap. l § brottsbalken. En redogörelse för de faktiska förhållandena
liksom analys själva ansvarsfrågan finnsen i bilagaav 2 till detta be-
tänkande bil. 2 punkt 7-9. I vilken utsträckning domstolstrots i sam-
band med förvaltningsbesvär är straffbart enligt nämnda lagrum har inte
prövats domstol. Mot bakgrund Riksåklagarensav bedömning kanav

dock utgå ifrån det straffbaraman att området är begränsat.
En objektiv förutsättning för tjänstefelsbrott är åsidosättandeatt ett

åliggande sker vidett myndighetsutövning.av Beslut i ärenden sominnefattar myndighetsutövning överklagas förvaltningsbesvär.genom
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Bara i undantagsfall förekommer det beslut blir föremål föratt som
laglighetsprövning enligt reglerna i 10 kap. kommunallagen innefattar
myndighetsutövning. HD har slagit fast det inte myndighetsutöv-att var
ning, när ledamöterna i kommunstyrelse beslutade verkställaatt etten
fullmäktigebeslut vilketför domstol i kommunalbesvärsmål hadeetten
förordnat verkställighetsförbud. Målet gällde överskridande denom av
kommunala kompetensen NJA 1988 26. Domstolstrots i sambands.
med mål laglighetsprövning uppfyller bara undantagsvis nämndaom

Ävenobjektiva rekvisit för tjänstefelsbrott. fallet,så skulle blirom vara
frågan kravet på uppsåt eller oaktsamhet verkligen kanom anses upp-
fyllt och den enskilda handlingen eller underlåtenheten därmed straff-
bar. Man kan såledesutgå ifrån domstolstrots i samband med kom-att
munalbesvär inte straffbart i praktiken.är

Om ioch vilken utsträckning vissa allvarligare former lagtrots ärav
straffbara enligt 20 kap. l § brottsbalken, har inte blivit föremål för
domstols prövning. Det har anfört domstolstrots ocksåärovan om
tillämpligt på lagtrots. Laglrots kan såledesbedömas straffbart baravara
i begränsad omfattning.

Enligt 20 kap. § brottsbalken4 kan har valts till etten person som
statligt eller kommunalt uppdrag med vilket följer myndighetsutöv-ett
ning skiljas från uppdraget, förhar begått brott vilketettom personen
det föreskrivetär fängelse i två år eller däröver och brottet hargenom
visat sig uppenbarligen olämplig inneha efteruppdraget. Taget orda-att
lydelsen bestämmelsenbara förtroendevalda har uppdragavser som som
medför myndighetsutövning, dvs. ledamöter i förnämnder som ansvarar
specialreglerade uppgifter. Fullmäktige i kommuner och landsting be-
fattar sig praktiskt aldrig med myndighetsutövning. Styrelsen hartaget

sällan uppgifter innefattar myndighetsutövning. Påföljdenmera som
gäller därför främst för förtroendevaldade ledamöter i andraärsom
nämnder kommunstyrelsenän och landstingsstyrelsen. Någon praxis

belyser gränserna för tillämpningen bestämmelsenfinns inte.som av
Bland de allmänna straffbestämmelsema bör i detta sammanhang

framhållas de mutbrott 20 kap. 2 § brottsbalken och brott motom om
tystnadsplikt 20 kap. 3 § brottsbalken, gäller för förtroende-desom
valda i deras uppdrag i kommuner och landsting liksom för de anställ-
da.

vissaI situationer kan straffansvar utkrävas ledamöterna iav en
nämnd, överträdelser arbetsmiljö-, data- eller miljölagstiftningenom av
har förekommit i någon verksamhet under nämnden.lyder Van-som
ligen faller dock i praktiken det faktiska förvaltningschefansvaret en
eller någon anställd i arbetsledande ställning.annan

De förtroendevalda har inte något disciplinansvar. Bara de anställda
har sådant Detta regleras i allt väsentligtett ansvar. ansvar numera

kollektivavtal.genom
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Något särskilt reglerat skadeståndsansvarfinns inte för de förtroen-
övervägandedevalda. skäl dock tala för regeln skade-anses att om

ståndsansvar för anställda i 4 kap. 1 § skadeståndslagen1972:207
skall analogt på ledamöter i kommunala nänmder. En för-
troendevald kan liksom andra drabbas skadeståndsansvar, denav om
förtroendevalda har begått brott vid vilketett kommunen eller lands-
tinget har åsamkats s.k. förmögenhetsskada.ren

I 9 kap. 17 § första stycket kommunallagen finns det bestämmel-en
skadeståndsansvarse ett försom de förtroendevaldaanger i nämnder

och fullmäktigeberedningar, de vägras ansvarsfrihet fullmäktige.om av
Omfattningen detta är dock oklar Omav skadeståndsansvaransvar se
Paulsson m.fl. Den kommunallagen, 1993, 314-316.nya s.

2.3 JO:s och JK:s tillsyn

De förtroendevalda i nämnderna står under tillsyn Riksdagensav
ombudsmän JO, medan fullmäktige är undantagna från denna.
Tillsynen lagligheten i nänmdemasavser verksamhet. Tyngdpunkten i
tillsynen är avsedd ligga på denatt specialreglerade förvaltningen. Vid
tillsynen skall beaktas de former i vilka den kommunala självstyrelsen
utövas. Detta gäller också vid tillsynen över de anställda hos nämn-
dema.

JO kan i sina beslut kritisera förtroendevalda och anställda i kom-
och landsting, denär harmuner varit försumliga. JO har befogenhet att

särskild åklagare väcka åtalsom förtroendevaldamot och anställda för
tjänstefelsbrott.

Även Justitiekanslern JK utövar tillsyn över den kommunala för-
valtningen. Förutsättningarna för denna tillsyn är i desammastort sett

för den tillsyn JOsom utövar.som

2.4 Revisionsansvar

De förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar har enligt
föreskrifter i 9 kap. 15 och 16 §§ kommunalagen revisionsansvar.ett
Ansvaret i förstaär hand kollektivt kan också utkrävasmen numera
individuellt. En regel tyder på efterföljandeannan ett skadeståndsansvar
9 kap. 17 § vid vägrad ansvarsfrihet. Regelns räckvidd har inte belysts
i rättspraxis och har såvitt känt inte heller fått någon praktisk tillämp-
ning.

De anställda har inget revisionsansvar.eget De förtroendevalda är
därför ansvariga inför fullmäktige för hur de anställda sköter sina upp-

z-
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gifter. I kommunallagen har detta gjorts tydligt det i 9 kap.attgenom
§ första7 stycket föreskrivs revisorerna granskar all verksamhetatt

bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, dvs. även densom
de anställda har hand Revisionsansvaret således heltäckan-ärsom om.

de. Det lika forär alla nämnder och gäller för fullmäktigebered-även
ningar. Revisionsansvaret är den viktigaste formen för deav ansvar
förtroendevalda.

Revisionsansvaret behandlar ytterligare i samband med våra
överväganden och förslag vidgade obligatoriska uppgifter för reviso-om

avsnitt 5.4.rerna

2.5 Entledigande från förtroendeuppdrag i

nämnder

Som tidigare kan domstol enligt i 20de grundersagts en som anges
kap. §4 brottsbalken entlediga förtroendevalda i kommuner och lands-
ting från deras uppdrag. Enligt ibestämmelser 4 kap. 10 § kommunalla-

får fullmäktige återkalla förtroendevaldas uppdrag i fall.två Detgen
förtroendevaldeden fullmäktige har ansvarsfrihet,vägratena avser som

det andra den förtroendevalde vunnitdom har lagasom genom en som
kraft, har dömts för brott 20svårhetsgrad i kap.sägsav samma som
4 § brottsbalken. Fullmäktige kan entlediga den förtroendevalde, även

domstolen inte har den förtroendevalde skiljas frånböransett attom
uppdraget.

2.6 Politiskt ansvar

Man talar också politiskt för de förtroendevalda i full-ettom ansvar
mäktige och nämnder. Detta emellertid inteär något i juridiskansvar
mening. Till det politiska inte sanktionerär några knutna.ansvaret
Samhället ställer inte några regler för innehållet i detta ochupp ansvar
hur det skall utkrävas. Avgörande för nomi-Valbar skallom en person

och sedanbli tillvald ledamot i fullmäktige förtroendedetärneras som
han eller hon har i sitt politiska parti väljarna.och hos Detta gäller
också ledamöterna i styrelsen och övriga nämnder inte väljssom
direkt kommunmedlemmama fullmäktige. Tyngdpunkten iutanav av
det politiska ligger där fullmäktige politiskaoch detansvaret gentemot
parti den förtroendevalde representerar.som

Gränsen mellan det politiska revisionsansvaretoch inteäransvaret
skarp. Vilka frågor och ställningstaganden politiska inteär ärsom
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alltid givet. Många gånger är viktiga beslut politiskt grundade, t.ex.
prioriteringar mellan verksamheter eller inom viss verksamhet.en
Revisorernas granskning omfattar därför också indirekt politiska förhål-
landen. Ett påpekande, erinran eller anmärkning från revisorernaen en
kan rikta sig felbedömningar och missgrepp,mot där det politiska in-
slaget framträdande.är Fullmäktige inteär bundna till särskilda regler
eller kriterier, när de ställning till frågantar ansvarsfrihet forom en
enskild ledamot eller samtliga ledamöter i nämnd. De kan därvid låtaen
det förtroendet för ledamoten eller ledamöternaegna väga äntyngre

objektiva eller formellarent aspekter. Det finns således kopplingar
mellan det politiska verksamhetsansvaretansvaret, och revisionsansva-

Även det politiskaret. inte är i juridiskom ansvaret mening,ett ansvar
kan det ha reell betydelse. Fullmäktigeledmötemasstor politiska ansvar
har grundläggande kommunaldemokratisk betydelse.en Om politiskt
och juridiskt Riberdahl, FT 1979 119 och Nordström,ansvar FTse s.
1980 l.s.

2.7 Sammanfattning

Av den lämnade redovisningen framgår de förtroendevaldanu iatt
styrelsen och övriga nämnder har visst straffrättsligtett äransvar som
knutet till uppdragen. l praktiken är det ledamöter i nämnder med obli-
gatoriska uppgifter innefattande myndighetsutövning har reelltettsom
sådant Nämndledamötemas skadeståndsansvaransvar. är begränsat.

Det viktigaste är revisionsansvaretansvaret likaär För allasom
förtroendevalda nämnd. Vid vägradoavsett ansvarsfrihet eller lagakraft-

dom för grövre brott kan fullmäktigevunnen rikta sanktion moten en
förtroendevald i form återkallelse sådanauppdrag fullmäktigav av som
har valt honom eller henne till.

Ledamöterna i fullmäktige har obetydligt juridisktett Föransvar.
dem är det politiska helt dominerande.ansvaret
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3 Sanktionssystemet

De tvångsmedel utgör reaktioner på icke rättsenligtsom handlande eller
underlåtenhet brukar kallas för sanktioner. I svensk förekommanderätt
sanktioner kan riktas kommuner och landstingsom mot är skadestånd,
vite och sanktionsavgifter. Mot de förtroendevalda företrädare försom
kommuner eller landsting eller dem personligenmot kan sanktionema
straff, skadestånd och entledigande användas. Mot de kommun- och
landstingsanställda kan förutom nämnda sanktioner också disciplinåt-
gärder, uppsägning och avskedande förekomma. De sistnämndatre
sanktionema grundas i de allra flesta fall på bestämmelser i kollektivav-
tal.

I direktiven för vårt uppdrag sägs möjligheten införaatt att ett
personligt för de förtroendevalda böransvar övervägas att ettmen
sådant inte nödvändigtvis behöver ha formenansvar straffansvar.ettav
En sanktion nämns i direktiven är personligt vite.som Där hänvisas till

SvenskaKommunförbundetatt i sitt yttrande över betänkandet Kommu-
nalbot föreslog införandetatt sådan sanktion borde övervägas.av en
Också JO har framhållit vite möjlig sanktion kommunaltsom en mot
domstolstrots JO 198687 297 ff..s.

Indragning eller minskning statsbidrag kan också betraktasav som
sanktion från sidaen statens kommunmot eller landsting. Ien ett

5 kap. 4 § förordningen 1991:1123 statsbidrag till det offentligaom
skolväsendet finns det regler sådanm.m sanktion. Den kanom en
tillgripas kommunmot åsidosätter sina författningsenligaen som skyl-
digheter i fråga det offentliga skolväsendet ellerom i fråga attomtilldela vissa s.k. friskolor för verksamheten. På anmälanpengar avSkolverket kan regeringen besluta del statsbidragetatt tillen av enkommun skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om kommunen inte
vidtar rättelsen, får regeringen förordna bidraget skall minskasatt med
det innehållna beloppet.

Genom ändring i skollagen 1985:1100en trädde i kraft vidsom
den 1 januari 1993 har kännbar sanktion införtsen ny kan riktassom

kommunerna. Ommot kommun eller under längre tiden grovt åsidosät-
sina skyldigheterter enligt skollagen eller enligt föreskrifter harsom

meddelats med stöd den lagen, får regeringen kommunenav före-ge
skrifter. Regeringen får också vidta de åtgärder behövs for attsom
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avhjälpa bristen. Detta sker då på kommunens bekosmad. Kostnaderna
för sådanaåtgärder får kvittastaten skullemot statenpengar som annars
ha betalat till kommunen.

I det föregående avsnittet de förtroendevaldas har detom ansvar
redovisats vilka sanktioner kan riktas dem personligen. Vägradmotsom
ansvarsfrihet i samband med revision inte i sigär någon sanktion utan
har karaktären prickning från fullmäktiges sida. Med den väg-av en
rade ansvarsfriheten grund kan fullmäktige tidigaresom sagtssom
besluta skilja den förtroendevalde frånatt uppdrag fullmäktigeett som
har valt honom eller henne till.

För utförligare redovisning förekommande sanktioner hänvisaren av
vi till Kommunalansvarsutredningens betänkande SOU 1989:64 40-s.
43, 46-50 och 71-78 och Paulsson m.fl. 161-165.s. I fortsättningen

vigår här bara innärmare på sanktionen vite.

3.1 Sanktionen vite

Vite är vanligt förekommande tvångsmedel i svenskett Det finnsrätt.
offentligrättsliga och civilrättsliga viten. De kallas förocksåsenare
avtalsviten fungeraroch förhandpå bestämda skadestånd iavtals-som
Förhållanden, entreprenadkontrakt. Från detta slags viten bortsesex.
i fortsättningen.

Av offentligrättsliga viten finns det två fen-ner, nämligen generellt
vite individuelltoch vite. Det generella vitet riktar sig till ochenvar
fungerar ungefär straff. Generella viten döms påett sättutsom samma

Ävenböter. Numera bestämmelserär sådantvite ovanliga. frånsom om
formdenna vite bortses i det följande.av

Det individuella vitet påföljd i formär penningbeloppetten av som
skall betalas till Påföljden fastställs i beslut förvalt-staten. ett av en
ningsmyndighet eller domstol och bestäms i förväg drabbaatten en
eller flera i beslutet namngivna fysiska eller juridiska personer, om
dessa inte åtlyder föreläggande eller förbud i beslutet.ett ett upptassom
Föreskriften vitet skall till sitt innehåll anpassadtill adressatensom vara
personliga förhållanden och andra omständigheter råder vid be-som
slutstillfállet. Gemensamt för alla slags viten iär det princip krävsatt

uttryckligt författningsstöd för de skall fåett utsättas. Bestämmelseratt
befogenhet använda vitespåföljden böra tolkas restriktivt.att Iom anses
mycket författningarantal finns detett regler individuelltstort vite.om

Som huvudregel gäller enligt rättspraxis viten och straff inte fåratt
förenas se härom Lavin, Viteslagstiftningen, kommentar, 81-89.en s.

I lagen 1985:206 viten viteslagen, finns detom gemensamma
bestämmelser för vite sanktion. De flesta föreskrifterna gäller docksom
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individuellt vite. Bestämmelser i andra författningar över reglerna itar
Viteslagen, de avviker från dessa. Brottsbalken och bötesverkställig-om
hetslagen 1979:189 innehåller också regler viten. I princip gällerom
för viten detsamma för indrivning och förvandling böter. Före-som av
skrifter förbud förvandling viten finnsmotom det dock i mångaav
författningar.

individuellt vite brukar delas i förfarandeviten eller processuella
viten och materiella viten. Förfarandeviten sådanaär viten myndig-som
heterna använder för kunna genomföra handläggningenatt sina ären-av
den, inställelse till förhör, avgivande förklaringarex. ellerav upp-
lysningar och avlämnande självdeklaration. I många författningarav
finns det särbestämmelser gäller förfarandeviten. I dettasom samman-
hang är dessa viten mindre intresse. Materiella viten användsav av
myndigheterna för de beslut vilka ärendenaatt skallavgörs bligenom
genomförda eller respekterade.

Viteslagen omfattar viten får utsättas enligt lag ellersom annan
författning l § första stycket, dvs. praktiskt alla förekommandetaget
viten. De grundläggande föreskrifterna vitesföreläggandets innehållom
finns i 2 och 3 §§. Adressater skall eller flera namngivna fy-vara en
siska eller juridiska Tidpunkten eller tidsfristen för den fö-personer.
relagda åtgärden måste framgå. Adressaten måste ha faktisk och formell
möjlighet efterkomma det han åläggs 2att §. Vitesföreläggandet måste
delges adressaten2 § fjärde stycket.

Viteslagen innehåller allmän föreskrift hur vitesbeloppet skallen om
bestämmas 3 §. Myndigheten skall beloppet dels till adressa-avpassa

betalningsförmågatens och ekonomi, dels till det motstånd adressa-som
bedömsten åtlyda beslutet imot att ärendet. Detresa inte nöd-anses

vändigt närmare utreda adressatensatt ekonomiska förhållanden. Viss
schablonisering är tillåten och tillämpas myndigheterna, särskilt närav
adressaterna är många. I hel del författningar finns det avvikandeen
regler öm adressaten och framförallt bestämningen beloppet.om av
Därvid förekommer latituder. Ibland bara maximibelopp.ettanges
Ibland bedömningenär friare än enligt Viteslagen, beloppt.ex. som
finnes behövligt i 2 kap. 15 utsökningsbalken.§ första stycketsom
Myndigheterna bundnaär de särskilda föreskrifterna i andra för-av
fattningar. Har vitet flera adressater, måste belopp fastställas förett var
och dem. Solidariskt vitesansvar får såledesen av inte förekomma.

Viteslagen medger också vite får sättasatt s.k. löpande vite.ut som
Det innebär myndigheten i detatt ursprungliga föreläggandet bestämmer

visst belopp skallatt förfallaett jämnamed mellanrum, så länge före-
Ärläggandet inte följs. det fråga förbud, kan sanktionenett utfor-om

så, vitesbeloppet förfalleratt varjemas gång adressaten överträder
förbudet 4 §.
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Länsrätten fråganprövar utdömande viten regel efterom av som
ansökan den myndighet har vite. Behörig domstol ärsatt ut ettav som
länsrätten i det län där myndigheten ñnns. Om beslutet viteutsättaatt
har överklagats, ansökangörs den myndighet ursprungligenav som
beslutade vitet 6 §. Frågor utdömande vissa viten handläggsom om av
inte länsrätten allmän domstol. Så tingsrättprövarutan t.ex.av av
frågor utdömande bl.a. generella viten vitenoch syftar tillom av som

säkerställa enskilda anspråk 7 §. Beträffande ordningen för hand-att
läggningen vid allmän domstol förskrivs denna skall ske enligt deatt
regler brottmål i rättegångsbalken vilka brott inte kanom avser som
föranleda svårare straff än böter.

Om ändamålet med vitet förfallit,har skall intedomstolen döma ut
vitet. Denna regel tillämpas den föreskrivna prestationen ellerom av en

Ändamåletanledning blivit obehövlig. med vitet dock inteannan anses
ha förfallit enbart därför adressaten fullgjort prestationen efter denatt

tiden. Beslutsmyndigheten kan själv återkalla vitesföreläggandet,utsatta
den vitet intenär längre behövs. Vitet får jämkas, det finnsattanser om

särskilda skäl för det 9 §.

3.1.1 Kommun landstingoch adressater för vitesom

Rättsläget oklart beträffande i vilken utsträckning vitesföreläggan-anses
de kan eller bör riktas offentligrättsliga juridiska ifrmot personer
Lavin, Offentligrättsligt vite 96.I I synnerhet gäller detta staten.s.
Undantagsvis förekommer det direkta föreskrifter kommunattom en
kan adressat för vite, i lagen l964:63 kommunal bered-t.exvara om
skap och lagen 1970:390 allmänna och avloppsanlägg-vatten-om
ningar. Vissa författningar innehåller uttryckligt förbud föreläggaett att

kommun vite, taxeringslagen 1990:324 och fastighetstaxe-t.ex.en
ringslagen 1979:1152. I praxis finns det åren många exempelgenom
på vite har med kommuner adressater, de uppträderatt närsatts ut som

privaträttsliga subjekt, fastighetsägare. När myndighett.ex.som som en
har föreläggaägt kommun vite, har det i vissa fall gällt kommunensen
offentligrättsliga verksamhet. Att viteshotet offentligrättsli-används mot

juridiska dockär ovanligt Lavin, Viteslagstift-ga personer numera
ningen 36 Det främsta skälet till detta sannoliktär utgårs. att man
från kommun eller landsting skall efterkomma myndig-andraatt etten
heters förelägganden. Det också finnaär svårare kriterier föratt att
bestämma vitesbeloppets storlek för kommuner landsting föroch än
privata företag och fysiska personer.

En kommun juridiskär och sammanhållet rättssubjekt.etten person
Den kan visserligen företrädas nämnderna inom för derasav ramen
verksamhetsområden. Men nämnderna inga självständiga rättssubjekt.är
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Viten därförutsätts med kommunen adressat och inte med densom
ansvariga nämnden. Vad gäller privaträttsliga juridiska är detpersoner
förenligt med viteslagen rikta viten företrädareatt för sådana,mot ex.ledamöter i styrelsen för aktiebolag. Detett är också möjligt samti-att
digt sätta viten både med denut juridiska sådan och medpersonen som
företrädare för denna adressater.som

Det får inte lagligenantas möjligt samtidigtvara föreläggaatt enkommun och den ansvariga nämnden hos kommunen viten i ärende.ett
Ett vitesföreläggande kan däremot inte bedömas felaktigt, detsom om
riktas den ansvarigamot nämnden i ärende. Nämndenett företräder
kommunen i ärendet. Nämnden kan dock inte förpliktas betala vitet,att

detta döms Betalningsskyldighetenom ut. får åläggas den juridiska per-
dvs. kommunen. Ledamöternasonen, i kommunal eller landstings-en

kommunal nämnd har inte något personligt för nämndens ålig-ansvar
ganden utöver revisionsansvaret. De har inte heller något personligt
betalningsansvar för kommunens åtaganden eller skyldigheter sigvare
generellt eller inom den nämndens verksamhetsområde.egna Att rikta
personliga vitesförelägganden ledamöterna imot kommunal nämnden
kan därför i dag inte lagligt.vara
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4 Verkställighet förvaltnings-av

domar i mål sociala rättig-om

heter

4.1 Allmänt verkställighet förvaltnings-om av
domar

Handikapputredningen har framhållits inledningsvis avsnitt 1.3.1som
bedömt Utsökningsbalken i dessatt nuvarande utformning kronofog-ger
demyndighetema möjlighet sätta viteatt framtvingaatt utgenom att
kommuner och landsting verkställer domar forvaltningsdomstolar iav
vilka sociala rättigheter slås fast. Om vitesföreläggande inte är en
framkomlig väg, utredningen lagändring börmenar att göras såen att
vitespåföljden kan användas. Utredningen åberopar för sin ståndpunkt

dom länsrätt från år 1989en gälldeav rätt tillen särskild isom omsorg
form boende i gruppbostad och i vilken domstolenav uttalat verk-att
ställighet domen kunde begäras hos kronofogdemyndigheten.av I
propositionen med förslag till LSS och i socialutskottets betänkande med
anledning propositionen har frågan ocksåav uppmärksammats, vilket
har redovisats tidigare avsnitt 1.3.2.

Utsökningsbalken tillämpligär på verkställighet domar och andraav
exekutionstitlar innefattar betalningsskyldighetsom eller arman
förpliktelse 1 kap. §.l Domar lörvaltningsdomstolar utgör enligtav
3 kap. l § utsökningsbalken exekutionstitlar. Sådana domar kan således
i princip läggas till grund for verkställighet enligt utsökningsbalkens
regler.

Reglerna verkställighet i utsökningsbalkenom i första handavser
förpliktelser rör fast eller lös egendom. Indirektsom kan verkställig-
heten också rikta sig vidmot avhysningt.ex. hyresgästen person, av en

vägrar lämna lägenhetattsom skall Förpliktelseren utrymmas.som
omedelbart sikte på någonssom tar har falla utanför jfransettsperson

Gregow, Utsökningsrätt, 2:a uppl., 1990, 22. Verkställighets. av
domar frihetsberövanden och vårdnadenom barn och umgänges-om av
rätt med barn hör exempelvis inte till utsökningsbalkens tillämpnings-
område.



46 Verkställighet jörvaltningsdørrtar SOU 1993:109av

Den vanligaste förpliktelsen kan verkställas exekutivt är be-som
talningsskyldighet. Den ordinära formen för verkställighet utmäming.är
Förfarandet regleras i 4-14 kap. utsökningsbalken se vidare utmät-om
ning Gregow 21-25. Domar sociala rättighetera.a.s. om som avser
betalningsförpliktelser såsom socialbidrag eller ekonomiskt biståndannat
enligt 6 § socialtjänstlagen 1980:620 direktär verkställbara. Utmät-
ning kan användas fysiskasåväl juridiska Utsök-mot som personer.
ningsbalken innehåller i och för sig inga Försärregler kommuner och
landsting gäldenärer. Däremot finns det sådana regler, dessanärsom
juridiska är borgenärer. Det råder dock delade meningar ipersoner
fråga möjligheten till utsökning i kommunal egendom se åom ena
sidan Riberdahl, SVJT 1992 215 och sidanå andra Lindquist-s.
Losman, 1991 års kommunallag, 128. Frågan har inte blivit föremåls.
för domstols prövning. Vår utgångspunkt kronofogdemyndighetenär att
kan vidta tvångsåtgärder kommuner och landsting. Enligt utsök-mot
ningsbalkens regler kan dock vite inte föranvändas genomdrivaatt att

betalningsskyldighet fullgörs.en
I detta sammanhang tilldrar sig utsökningsbalkens bestämmelser om

annan verkställighet det största intresset. finns i 16De kap. och gäller
främst avhysning 1-9 §§. Där finns föreskrifterockså verkställig-om

ihet andra fall 10-12 §§. 12I § nämligensägs verkställighetatt som
inte kvarstad sker kronofogdemyndigheten föreläggerattavser genom
svaranden fullgöra det åligger honom eller iaktta förbudatt att ettsom
eller föreskrift. Myndigheten kan vite för genomdrivasättaannan ut att
verkställigheten 2 kap. 15 § första stycket utsökningsbalken. Som
framhållits tidigare finns ingen beloppsgräns angiven vitet får sättasutan
till det belopp finnes behövligt. övrigt viteslagensI är reglersom om
beloppsbestämningen tillämpliga jfr avsnitt 3.1. Talan beslutettmot

sätta vite med stöd utsökningsbalken förs hos hovrätt,att utom av
medan talan döma vite förs hos tingsrätt 18 kap. 6 §§l ochatt utom
utsökningsbalken.

Det finns också föreskrift i 16 3 §kap. utsökningsbalken atten om
avhysning skall genomföras så, skälig hänsyn till såväl sökan-atten tas

dens intresse svarandens situation. Föreskriften tillämpligsom anses
även på andra förfaranden hör under annan verkställighet enligtsom
16 kap. utsökningsbalken.

Allmänt bör domstol inte i exekutionstitel meddela före-sett en en
skrifter verkställigheten Gregow 300. Om sådan före-om a.a.s. en
skrift lämnas, gäller den i första hand. Enligt 16 12 §kap. tredje styc-
ket utsökningsbalken hindrar dock inte föreskrift i exekutionstitelen en

verkställigheten genomförs på detatt sätt, behövs. Krono-ett annan om
fogdemyndigheten förutomhar, den nämnda avvägningengöra mel-att
lan intressen, också till den vilkenparternas tvångsát-att att motse en
gård vidtas inte förutsätts längre gående ingrepp eller åsamkasett
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större skada än är nödvändigt för genomföra verkställighetensom att
jfr JO 1969 328. Kronofogdemyndigheten har både befogenheters.
och skyldigheter bestämma verkställigheten.att Det såledesär inteom
fråga osjälvständigt genomförandeett detom har föreskrivits iav som

exekutionstitel. Kronofogdemyndighetensen beslut inteutgöregna
exekutionstitlar i utsökningsbalkens mening Gregow 52.a.a.s.

4.2 Verkställighet domar i omsorgsmålav

I omsorgsmål ankommer verkställigheten domar i första hand på denav
nämnd inom landstinget eller kommunen for omsorgsverk-som ansvarar
samheten. Enligt 20 § omsorgslagen gäller bl.a. domar bekräftarsom

tillrätt särskild omedelbart,en likaså sådana beslutomsorg denav
ansvariga nämnden. Länsrätten eller kammarrätten kan dock förordna

dess beslut skallatt gälla först sedan det har vunnit laga kraft. Vid
omsorgslagens tillkomst behandlades frågan tvångsverkställighet inteom
alls.

4.2.1 Ett aktuellt avgörande Högsta domstolenav

Frågan tvångsverkställighet länsrättsdomarom rätt till särskildaav om
har, såvitt vi funnit, hittillsomsorger aktualiserats i fall. Dettatre

skedde under år 1991 och 1992. I två dem, vilka avsåg plats iav grupp-
hem, bedömde kronofogdemyndighetema iKalmar län respektive Värm-
lands län domen verkställbar och förelade vederbörandesom landsting,
inte dess omsorgsnämnd, vid vite 100 000 kr vid vissattav senast en
angiven tidpunkt tillhandahålla den särskilda Båda beslutenomsorgen.
överklagades. Såväl Göta hovrätt prövade beslutet myndighetensom av
i Kalmar län Hovrätten för Västra Sverigesom prövade beslutetsom av
myndigheten i Värmlands län fastställde respektive kronofogdemyndig-
hets beslut. I det tredje fallet, avsåg särskild i formsom omsorg av
logopedinsatser, avslog Kronofogdemyndigheten i Södermanlands län
sökandens begäran verkställighet Ävenoch vitesföreläggande.om detta
beslut överklagades. I till de tvåmotsats andra hovrätterna fann Svea
hovrätt den aktuella länsrättsdomen inte verkställbar och fastställde
avslagsbeslutet. Svea hovrätts och Göta hovrätts avgöranden överkla-
gades till HD. Prövnlngstillstånd meddelades i båda ärendena.

HD har avgjort det mål gällde verkställighet domensom av av
Länsrätten i Kalmar län. I domen den 3 februari 1992 för-som gavs
ordnade länsrätten VL, hadeatt tillrätt särskilden person, iomsorg
form boende i gruppbostad förav Rätten anförde i domskälenvuxna. att
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VL tillhörde den krets omfattas 1 § omsorgslagen,av personer som av
VL:s till angivenrätt inte påverkades landstinget inteatt attomsorg av

hade någon gruppbostad tillgänglig det ålåg landstingetsamt att att
vidtaga erforderliga åtgärder för dröjsmål uppfylla den förplik-att utan
telse åvilade landstinget VL. Vidare uttalade domstolengentemotsom

frågan VL skulle beredas plats verkställighetsfrågaatt om var var en
inte kunde iprövas målet.som

Kronofogdemyndigheten uttalade i sitt beslut länsrättens domatt
måste innefatta åläggande dröjsmål fullgöra för-ett att utananses en
pliktelse och utsökningsbalken därmed tillämplig ifrågaatt var om
verkställigheten domen. Landstinget förelades tillhandahållaattav en
plats i grupphem inom drygt månader. Av beslutet framgår inte hursex
vitesbeloppet 100 000 kr har bestämts. Göta hovrätt lämnade någonutan

motiveringnärmare besvären kronofogdemyndighetensöver beslut utan
bifall.

SÖHD meddelade sitt avgörande i beslut den 19 1993 nrmars
156. Med ändring hovrättens beslut upphävde kronofogdemyn-HDav
dighetens beslut och lämnade VL:s ansökan verkställighet utanom
bifall. principfråganI uttalade HD det 3 kap. 1 § utsökningsbal-att av
ken följer dom förvaltningsdomstol kan exeku-utgöraatt en av en en
tionstitel och grundläggande förutsättning för domen fåskallatt atten
verkställas enligt l kap. § utsökningsbalken1 den innefattarär att en
betalningsskyldighet eller förpliktelse. HD slog därefter fasten annan

utsökningsbalken tillämplig förvaltningsdorrstolär på domatt en av en
enligt omsorgslagen under förutsättning domen i det enskilda falletatt
innefattar förpliktelse i den mening har iordet utsökningsbalken.en

Beträffande länsrättens dom konstaterade HD det i denna ladeatt
bestämts VL hade till särskildrätt sådan i4 §att omsorg som anges
första stycket 5 omsorgslagen gruppboende, landstinget enligt denatt
lagen skulle för VL ñck denna särskilda idetatt attsvara omsorg men
domen inte närmare preciserats eller denna särskildanär var omsorg
skall tillhandahållas VL. Domen kunde därför enligt HD inte anses
innefatta förpliktelse i den mening iordet har utsökningsbalken.en som

Av domstolens fem ledamöter skiljaktigatvå beträffande motive-var
ringen. Enligt deras mening utsökningsbalkens regler verkstäl-avser om
lighet i princip endast förpliktelser egendom, bl.a. betalnings-rörsom
förpliktelser. Förpliktelser omedelbart sikte på någontarsom person
faller däremot utanför utsökningsbalkens tillämpningsområde. En för-
pliktelse domstol ålägger landsting enligt omsorgslagen syftarettsom en
till tillgodose individuella behov hos utvecldingsstörde.denatt Utsök-
ningsbalken därför inte tillämplig på länsrättens dom.var

Om HD:s beslut blir vägledande, kommer alla domar slår fastsom
till särskildarätt enligt i principomsorgslagen verk-attomsorger vara

ställbara. Detsamma får gälla domar stöd, hjälp och sericeanses om
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enligt andra rättighetslagar, också enligt LSS ersätter omsorgslagensom
fr.o.m. den 1 januari 1994. Rättigheter enligt de ytterligare rättighetsla-

kan komma införas blir ocksågar uttvingbarasom att på sätt,samma
såvida inte något föreskrivs. Om vissannat dom är verkställbar,en
beror dock har framgått på den innefattar förpliktelsesom iom en
utsökningsbalkens mening.

I konsekvens med detta kommer verkställigheten domar i socialaav
mål handhas kronofogdemyndighetemaatt och överprövasav deav
allmänna domstolarna, kommer för utvecklingenattsom svara av
praxis. Förvalmingsdomstolarna och statliga förvaltningsmyndigheter
ställs således åt sidan. Varken kronofogdemyndighetema eller de all-
männa domstolarna har hittills handlagt denna mål och ärenden.typ av
Kronofogdemyndigheternas uppgifter har inte heller omfattaansetts
verkställighetsåtgärder vilka enskilda direkt eller vilkaavser personer
syftar till tillgodose det slags individuellaatt behov hos enskilda som
särskilda utgör. Ser till utsökningsbalkensomsorger förarbetenman
tyder ingenting där på avsikten har varit myndighetenatt skall hand-att
ha sådan verkställighet eller det har förutsettsatt så skulle bli fallet.att
Där sägs bestämmelsen i 16 kap.att 10 § gäller bl.a. förpliktelse att

lös egendom, utförautge visst arbete, frånavstå viss verksamhet eller
tåla visst intrång prop. l9808l:8 795. Utsökningsbalken heltärs.
inriktad på förpliktelser rör egendom och utformad för verkställig-som
heten sådana.Den fastslagnaordningen kan ifrågasättasav från såvälnu
principiella praktiska utgångspunkter. Vi återkommersom till detta i det
följande avsnitt 5.10

Prejudikatsvärdet i HD:s beslut får osäkert med hänsyn tillanses
den redovisade skiljaktiga meningen och till den relativt knapphändiga
motiveringen. Om HD kommer i sak fråganprövaatt verkställig-om
heten den tidigare nämnda domen Länsrättenav i Södermanlandsav
län, vilken logopedinsatser,rätt till särskild i fonnavser ochomsorg av
HD också i sammansättninggör motsvarandeen annan bedömning, blir
rättsläget helt klarlagt. Vår utgångspunkt är dock förvaltningsdomaratt

bekräftar laglig tillrätt särskildasom andra formersamtomsorger av
stöd, service och hjälp är verkställbara.numera

4.2.2 Domstolarnas föreskrifter verkställighet domar iom av
omsorgsmål

Som framgått är förutsättning för utsökningsbalkenovan skallen att bli
tillämplig på verkställigheten domar i omsorgsmâl domstolen iav att
varje särskilt fall närmare preciserar den förpliktelse landstingetsom
eller kommunen åläggs. Av HD:s beslut följer det inte tillräckligtäratt

domstolen slår fastatt tillrätt särskildatt föreligger,en omsorg utan att
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det också krävs domstolen när elleratt den aktuellaanger var omsorgen
skall tillhandahållas. Taget efter ordalydelsen skulle beslutet innebära att
det tillräckligär precisering domstol föreskriver antingenen att nären
den aktuella skall tillhandahållas eller detta skall ske.omsorgen var

Fråga är emellertid, hur långt domstolarnas befogenheter lämnaatt
föreskrifter verkställigheten sträcker sig. Länsrätten anförde i denom
aktuella domen frågan grupphemsplatsatt skulle erhållasom var var en
verkställighetsfråga inte kunde iprövas målet. Domstolen har stödsom
för sin ståndpunkt i förarbetena till omsorgslagen och i Regeringsrättens

RÅpraxis in 1988 ref. 40.
I sitt beslut går HD inte direkt in på frågan i vilken omfattning

länsrätten hade befogenhet lämna föreskrifter verkställigheten.att om
Avsaknaden precisering i länsrättens dom beträffande ellernärav en

den särskilda skulle tillhandahållas innebäravar sägsomsorgen att
domen inte kan innefatta någon förpliktelse i utsökningsbalkensanses
mening. Av detta kan sluta sig till HD har länsrätten iattman ansett
varje fall ha befogenhet lämna nämnda föreskrifteratt verkställig-om
heten.

förarbetenal till utsökningsbalken prop. 19808l:8 800-802s.
uttalas verkställighet enligt 16 kap. 12 § utsökningsbalkenom att en
domstol eller myndighet ålägger förpliktelse inte lämpligenen som en
bör föreskrifter gäller själva verkställighetenge som att,men om en
sådan föreskrift lämnas, så skall den gälla i första hand. Det framhålls
vidare kronofogdemyndigheten bör frångå föreskriften,att finnsdetom
behov det, vid ändrade förhållanden jfr Gregowt.ex. 300.av a.a. s.
Detta följer för övrigt direkt bestämmelse i paragrafens tredjeav en
stycke. För tillämpningen nämnda bestämmelser i utsökningsbalkenav
finns inte ytterligare ledning sig i rättspraxis eller doktrin,att vare
utöver det aktuella beslutet HD. Att domstol föreskriver inomnu av en
vilken tid förpliktelse skall fullgöras, framstår naturligt frånen som
utsökningsrättslig synpunkt. Detsamma måste i många fall också gälla

fullgörandet skall ske. En dom bara slår fast rättighetvar attsom en
föreligger ingen ledning för verkställigheten. Det kan också ledager
till verkställbarheten hos sådanatt dom ifråga.sättsen

I omsorgsmål ankommer givetvis i första hand verkställigheten på
den ansvariga nämnden i landstinget eller kommunen. Kronofogdemyn-
dighetens befattning med verkställigheten är beroende initiativ frånav
den eller de berättigade Av betydelse för verkställigheten ärpersonerna.
den rättighetsbedömning enligt omsorgslagen förvaltningsdom-som
stolarna gör och de befogenheter de har utformningenatt styrasom av
de särskilda och verkställigheten sina beslut. HD:somsorgerna av
beslut måste därför också bakgrund den tolkningmot ochses av
tillämpning givits omsorgslagen i rättspraxis.som
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Som bilaga till detta betänkande haren vi, ställningstagan-utan eget
de, lagt promemoria, rubricerad Omen verkställighet förvaltnings-av
domstols dom i omsorgsmål, bilaga 2. I promemorian redovisas
ingående gällande rätt och föreliggande problem på området. Den har
upprättats Socialstyrelsenspå uppdrag f.d. lagmannenBertil Wenner-av

och ingår i materialet i det tidigaregren nämnda ärendet avsnitt 1.3.1
tjänstefelsprövning styrelsenom anhängiggjorde hos Riksáklagaren.som

Promemorian har tillkommit före I-ID:s beslut således inte harsom
beaktats i den. En utgångspunkt i promemorian är dock domar iatt
omsorgsmål iär princip verkställbara. För nämnare redovisningen av
omsorgslagens bestämmelser, förarbetena till dessa och rättspraxis
liksom analys rättsläget hänvisar vi tillen bilagaav

Förvalmingsdomstolama bör enligt förarbetena till omsorgslagen
inte gå närmare in på utformningen de särskilda deav omsorger som
förklarar enskilda berättigade till och de skall hänsynvara till deta

huvudmannen faktisktresurser harsom tillhandahållaatt aktuellen
Meningen ha varitomsorg. domstolarna sedansynes att de slagit fast att

rätt till föreligger i första hand skulleen omsorg återförvisa ärendena
till vederbörande huvudman och inte gå närmare på verkställigheten
prop. l98485:l76 78. Regeringsrätten har is. omskriven domen
förklarat det förhållandetatt landsting inte hadeatt ett tillgång till någon
plats i gruppbostad inte påverkade den utvecklingsstördes rätt till denna
särskilda Domstolen lämnade därvid inteomsorg. några egentliga direk-
tiv for verkställigheten gjorde allmäntutan uttalandeett landstingetsom
förpliktelser konstaterade därefter,samt vilka åtgärderatt krävdessom
och hur dessa skulle utföras verkställighetsfrågor inte skullevar somRÅprövas i målet 1988 ref. 40. Denna dom analyseras ingående i
bilaga 2 punkterna 4 och 6.

I dom har regeringsrättenen senare prövat det förenligt medom var
omsorgslagens krav bereda utvecklingsstördatt korttidsvistelseen på en

belägen 4,5 milort, från dennes hem. Placeringen betingadvar av
resursbrist. Domstolen hänsyn till dennatog och därföratt omsorgen
inte kunde på den nivå klaganden hadeges begärt. Att domstolensom i
gick fråganpå skulle tillhandahållasom beroddevar omsorgen på att
klagandens talan avsåg just placeringen. Rätten till ifrågavarande om-RÅprövades inte i målet 1992sorg ref. 46. Att Regeringsrätten gick

på bedömning kvaliteten stämmerav medomsorgens uttalandeett avLagrådet vid omsorgslagens tillkomst prop. l98485:l76 123 f..s.
För fullständiga redovisningenatt praxis bör det också nämnasav

Regeringsrätten iatt icke enhälligt pleniavgörandeett har bedömt frågan
landstings bristandeettom kvaliteten tillhandahål-resurser contra en

len särskild Målet gällde dock i förstaomsorg. hand tillämpningen avlagen 1985:569 införande RÅomsorgslagenom 1988 ref. 124.av
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Länsrätten i Kalmar län har i dom i omsorgsmål denetten senare
28 maj 1993 givit längre gående föreskrifter för verkställigheten iän
den dom har redovisats Målet gällde boende i gruppbostadsom ovan.
och i det målet. Länsrätten förpliktade landstingetsamma person som

dröjsmål vidta erforderliga åtgärder för tillhandahållaatt utan denatt
särskilda och detta skulle ske i Oskarshamns centralort.attomsorgen
Domstolen hänvisade därvid inte till HD:s beslut åberopade sig påutan
omsorgslagens bestämmelser, bl.a. de uttryck för den s.k.som ger
närhetsprincipen. Domstolen anförde i domskälen Regeringsrättens
nämnda dom från 1992 exempel på tillämpningen den principen.som av
I det överklagade beslutet hade landstingets social- och omsorgsnämnd
beslutat erbjuda gruppbostad i Högsby, 40 km från klagandensatt en ca
bostad i föräldrahemmet. Länsrättens prövning avsåg såledesuteslutande
kvaliteten hos den ifrågavarande Rätten till boende iomsorgen. grupp-
bostad hade domstolen redan slagit fast i den tidigare domen blevsom
föremål för verkställighetsprövning. Föreskriften, den särskildaatt

skall tillhandahållas i Oskarshamns centralort, får till-omsorgen anses
räcklig för kunna grunda verkställighet enligt kravde HD haratt som
ställt i sitt beslut. I fråga tiden för fullgörandet har länsrättenupp om

formuleringanvänt i den första domen, nämligen utansamma som
dröjsmål. Detta borde i sig inte tillräcklig precisering. Frågavara en

dockär tidigare, l-lDzs beslut skall läsas så, det försagts attsom attom
uppfylla kravet på förpliktelse i UB:s mening räcker domstolenatten
antingen eller förpliktelsenär skall fullgöras.anger var en

Att domstolen vid prövningen omsorgsmål skall hänsyn tilltaav
huvudmannens och utformningen bör ankom-attresurser av en omsorg

på vederbörande nämnd uttalas i förarbetena tillma sagtssom nyss
omsorgslagen. Detta framgår dock inte lagtexten. Vilka befogenheterav

domstolarna skall ha utformningen och därmedsom att styraanses
verkställigheten i omsorgsmål beror därför vilken hänsyn tilltarav man
lagmotiven. Att domstolarna inte har någon skyldighet föreskrif-att ge

för verkställigheten däremot klart.ter är Domstolarna erfarenhets-är
mässigt inte heller benägna i sina domar gå in på verkställighets-att
frågor jfr bil. punkt 10. Som framgår Lagrådets uttalande vidav
lagens tillkomst prop. l98485:176 123 f. måste domstol givetviss. en
pröva utformningen särskild när överklagat beslutettav en omsorg,

den frågan.avser
Av framställningen framgår HD:s beslut inte förenligtärattovan

med motiven till omsorgslagen. Det överensstämmer inte heller med
Regeringsrättens praxis. HD har krav för verkställbarhet angivitsom

det i länsrättsdomen skulle ha föreskrivitsatt eller dennär särskildavar
skulle tillhandahållas. Domen avsåg enbart tillrätten denomsorgen

särskilda inte utformningen Om domar iomsorgen, av omsorgen. om-
sorgsmål HD har slagit fast verkställbara,är däremot intesom synes
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invändningar från utsökningsrättsliga synpunkter kunna demotresas
uppställda kraven.

I bilaga 2 konstateras det omsorgslagen inteatt tillräcklig led-ger
ning domstolarnas uppgifter och befogenheterom bestämma deatt omutformningsärskilda och föreskrifteromsorgemas att verkställig-ge om
heten domar i omsorgsmål. Detta är brist iav lagstiftningen. LSSen

ersätter omsorgslagen fr.o.m. januari1som 1994 medför ingen för-
bättring i detta hänseende. I propositionen med förslag till den nya
lagen görs nära identiska uttalanden i motiven tillnog omsorgsla-som

vilka har redovisats prop. 1992932159gen, 189 f..ovan s.
I propositionen inte ställning i verkställighetsfrågan.tas I stället

hänvisas till Lokaldemokratikomrrtitténs uppdrag lägga fram förslagatt
sanktionssystem Förett motverkaom bl.a. domstolstrots.att Föredra-

ganden uttalar det lämpligastär fråganatt formerna föratt fram-om att
tvinga verkställighet övervägs kommittén. Detta sker dock medav
betoning handikapputredningens förslag ochav uppfattning i frågan.
Verkställighet kronofogdemyndighetens försorg ochgenom möjligheten

i detatt sammanhanget använda sanktionen vite kommuner ochmot
landsting därför den lösning föredragandensynes i förstavara handsom
tänkt sig. Som framgått följer det HD:s beslut sådan verkställig-attav
het är möjlig. Beslutet meddelades dryg månad efter det proposi-en att
tionen hade lagts fram.

4.3 Verkställighet domar i biståndsmålav

Som har framhållit får HD:s beslut i fråga verkställighetenovan om
domar i omsorgsmâl betydelseav för verkställigheten domar i andraav

mål, där rättighetslagar har tillämpats. Socialtjänstlagen SoL beskrivs
utpräglad ramlagsom är målinriktad.en Trots detta harsom den också

karaktär rättighetslag i den del lagen tillerkännerav den enskilde tillrätt
bistånd. Om rättighetslagar SOU 1990:19 255-261, Holmberg,se s.
Sociala rättigheter mål och medel, FI 1990 195,. Riberdahl,- s.
Rättighetslagar och kommunal självstyrelse, FT 1993 153 och avsnitts.
5.9.1.

Enligt 6 § socialtjänstlagen har den enskilde rätt till bistånd av
ansvarig nämnd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, hansom
behov inte kan tillgodoses på Genomsätt.ett biståndetannat skall den
enskilde tillförsäkras skälig levnadsnivå. Biståndet skallen utformas så,

det stärker denatt enskildes leva självständigtatt liv.resurser Detett
kan således utgöra dels försörjningsstöd, dels bistånd. Nämndensannat
beslut bistånd kan överklagas till länsrättenom enligt 73 § lag.samma
Det är fråga s.k. förvaltningsbesvär, vilketom innebär domstolensatt
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prövning allsidig.är Den både besluts laglighet och lämplig-ettavser
het. Frågor bistånd enligt socialtjänstlagen bli föremål förkan ocksåom
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Som nämnda uttryck

vidär sådan prövning prövning beslutens lämplighetanger en en av
utesluten. Gränsdragningen mellan de båda besvärsinstituten proble-är
matisk.

Förvaltningsdomar tidigare i principär verkställbara. Ensagtssom
dom slår fast biståndtill förrätt enskilds försörjning social-som en
bidrag, enligt SoL6 § får innefatta betalningsförpliktelse föranses en
vederbörande kommun. Om sådan dom har formen fastställelse-en av
dom eller fullgörelsedom, saknar därvid betydelse. Domens innebörd

inteoch utformningen den förär avgörande den är verkställbarav om
eller jfr bil. 2 . Domar berättigar enskilda till socialbidrag ärsom
således verkställbara enligt utsökningsbalkens regler, såvida intedet i
det enskilda fallet klart framgår avsikten har varit domen inteatt att
skall kunna ligga till förgrund verkställighetsåtgärder. Detsamma gäller
domar berättigar till bistånd, dvs. sådant biståndannatsom som avser
den enskildes livsföring i övrigt, biståndet kontantstödutgör ettom
eller direktär ekonomisk inteDet känt,är tvångs-natur.annars av om
verkställighet domar slår fast enskildas till ekonomisk hjälprättav som
har aktualiserats. Möjligheten till sådan verkställighet föreligger sedan
länge och har såledesinte klargjorts HD:s omtalade beslut.genom

Enligt HDzs inteavgörande bara domarär egendomrör utansom
också domar sikte på enskilds verkställbara. Domartarsom en person

berättigar enskild till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen ochsom en
inte ekonomisktär syftar till tillgodose indi-andrautan attsom som

viduella behov också i principär verkställbara. För viss domatt en
skall verkställbar krävs dock den innefattar förpliktelse iattvara en
utsökningsbalkens mening.

Vad bistånd skall omfatta och vad krävs för till biståndrättattsom
Ävenskall föreligga inteär beskrivet i socialtjänstlagen.närmare regle-

ringen rättigheten till bistånd har såledesramlagskaraktär. proposi-Iav
tionen socialtjänsten prop. 19798021 motiverades detta med denom
helhetssyn skulle prägla det framtida sociala arbetet och med svå-som
righeterna utforma lagen så, den blev både heltäckande preci-ochatt att .serad vad gäller tillrätten bistånd. Syftet med ramlagen kom-attvar ge

möjligheter insatserna efter lokala önskemål ochattmunerna anpassa
Önskvärdhetenbehov a.prop.s. 185. enhetligså bedömningav en som

möjligt till biståndrätten betonadesockså. Lagstiftaren har överläm-av
till kommunerna tolka innebörden i uttrycket livsföring i övrigtnat att

och fastställa vad skälig levnadsnivåär samtidigt litat tillatt som men
domstolarna och tillsynsmyndighetema skulle sörja för intedetatt att

blev oacceptabelt skillnader i tolkningen och tillämpningenstora av
lagen. Genom rättspraxis har till bistånd konkretiseratsrätten i viss
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utsträckning. Regeringsrätten har i sina avgöranden dock lagt viktstor
vid den enskildes livsbetingelser och individuella behov. Särskilt när det
gäller livsföringen i övrigt medför detta avgörandena mångaatt
gånger inte är egentliga prejudikat kan läggas till grund försom en
allmän tillämpning jfr Riberdahl FT 1993 156.s.

Mot bakgrund 6 § socialtjänstlagenatt är såav allmänt hållen borde
förvaltningsdomstolama rimligen ha vidare befogenheter bestämmaatt

utformningen bistånd i formom stöd och hjälpav enligt socialtjänst-av
lagen deän har bestämma utformningenatt särskildaom av omsorger
enligt den precisa omsorgslagen. Ommera vissen dom är verkställbar,
beror understrukits tidigare docksom på hur konkret förpliktande den
ar.

Det har anförts prövningensom förvaltningsbesvär.nu avser Ettav
beslut bistånd kan också iprövas denom för laglighetsprövning bestäm-
da ordningen. Avgörande för vilken ordning skall gälla för pröv-som
ningen visst kommunaltett beslut iav är första hand, det är bi-om
ståndsreglema i socialtjänstlagen har tillämpats eller kommunenssom

regler. Hur den enskildeegna utformar sin anhållan bistånd har storom
betydelse. Begär han eller hon uttryckligen bistånd enligt 6 § social-
tjänstlagen medför detta vid prövningen i kommunen socialtjänst-att
lagen tillämpas kommunen och därmedav överklagandeatt ett senare

förvaltningsbesvär.utgör I detta sammanhangsaknasanledning gå inatt
ytterligare på den komplicerade gränsdragningen mellan de båda be-
svärsformema Se härom SOU 1993:30 303-305 och Peterséns. a.a.s.41-43 bilaga 2.samt

En laglighetsprövning i domstolenutmynnar antingenatt avslår de
anförda besvären eller upphäver det överldagade beslutet. En dom i ett
mål laglighetsprövning kan därförom aldrig innefatta förpliktelseen

Ävengrundar verkställighet.som domar i sådana mål ocksåom är
förvaltningsdomar, blir utsökningsbalkens regler inte tillämpliga på
dem. För den enskilde är det således också från denna synpunkt avbetydelse i vilken ordning hans sak blir prövad.

En allmän översyn socialtjänstlagen pågår förav närvarande genomSocialtjänstkomnlittén dir. 1991:50. Kommittén har i april i år lagt
fram delbetänkandet Rätten till bistånd inom socialtjänsten SOU
1993:30 med förslag till ändringar i och tillägg till lagen. Förslagen
innebär bl.a. 6 § socialtjänstlagenatt kompletteras med detaljregler omvad försörjningsstöd skall omfatta, vilken nivå biståndsbeloppen skall
ha, vad skall förstås med biståndsom ochannat vad detta bistånd skall
omfatta. Delbetänkandet har remissbehandlats och bereds vidare inom
Socialdepartementet.

För utförligare redovisningen gällande biståndsrätt, rättspraxisav
och föreliggande problem hänvisar vi till Socialtjänstkommittens delbe-
tänkande a.s. 163-219 och till Petersén, Biståndsrätten i rättspraxis -
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analys och konsekvenser i kommunalt perspektiv, utgivenetten av
Svenska Kommunförbundet 1990, åberopade arbetensamt avovan
Holmberg och Riberdahl. Socialtjänstkommitténs delbetänkandeI a.s.
81-90 finns det också översiktlig för till bistånd iredogörelse rättenen

nordiskade grannländema.
I betänkandet inte verkställighetsftågor Av direktiven tilltas upp.

kommittén och det anförs i delbetänkandet det fortsatta arbetet,som om
vilket bl.a. kommer omfatta frågor tillsyn, uppföljning ochatt ut-om
värdering socialtjänsten, framgår knappast heller blir fallet. Visåattav

frågan verkställighet fram avsnitt 5.9.2.längretar upp om

4.4 Sammanfattning

Förvaltningsdomstolamas exekutionstitlar enligt 3 kap. §domar 1utgör
utsökningsbalken. innehållerDomarna verkställbara deär om en
betalningsskyldighet förpliktelse. Domareller någon som avserannan

socialtjänst-till socialbidrag ekonomiskt bistånd enligt 6 §rätt och annat
lagen såledesär verkställbara.

Tidigare utsökningsbalkens regler i principhar utgått ifrån attman
tillämpliga inte för-bara på förpliktelser egendom och påär rörsom

pliktelser Genom beslutomedelbart sikte på någonstar ettsom person.
tvångsverkställighet länsrättsdom har Högsta domstolensom avser av en

emellertid tillämpligHD slagit fast utsökningsbalken på domaräratt
enligt omsorgslagen förutsättning domen i det enskilda falletunder att
innefattar förpliktelse i mening ordet i utsökningsbalken.den haren

precisering. Förvaltningsdomstolar-Detta kräver relativt långtgåendeen
ihar allmänhet tillräckliga befogenheter lämna sådana föreskrifterattna

i sina domar dessa kan ligga till för tvångsverkställighet. Degrundatt
dock mindre benägna verkställighetsfrâgor.är gå påatt
Med utgångspunkten prejudicerande,HD:s beslut innebäräratt

detta domar vilka slår fast rättigheter enligt den beslutade lagenatt om
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS blir verkställbara
under förutsättning. Också domar till bistånd enligt 6 §rättsamma om
socialtjänstlagen inte försörjningsstöd eller ekonomisktannatsom avser
stöd blir i princip verkställbara. för enligt deDetsamma gäller domar
ytterligare rättighetslagar till, såvida intekan komma något annatsom
föreskrivs beträffande dem. -

Konsekvensen HD:s beslut blir verkställigheten idomarattav av
sociala mål kommer kronofogdemyndighetemahandläggas ochatt av
praxis på området utvecklas de allmänna domstolarna. Förvaltnings-av
myndigheter och förvaltningsdomstolar ställs alltså åt sidan. Denna
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ordning har inte förutsetts vid tillkomsten sig utsökningsbalken,av vare
socialtjänstlagen eller omsorgslagen.





SOU 1993:109 överväganden och förslag 59

överväganden5 och förslag

5.1 Behovet åtgärder kommunaltav mot
domstolstrots och lagtrots

Vår bedömning: Sanktioner kan i viss utsträckning behövas för attkomma till rätta med kommunalt domstolstrots och lagtrots. Beho-
är olika vidvet domstolstrots och lagtrots och vid olika former avdomstolstrots och lagtrots och måste alltid vägas den grund-mot

lagsfásta kommunala självstyrelsen. Samhällets reaktion mot even-tuella överträdelser bör därför i första hand utgå från kommu-att
och landsting åläggsner att åtgärdergenom motverka dom-egna

stolstrots och lagtrots.

Enligt direktiven är vårt uppdrag i denna del slutföra arbetetatt med
frågan hur sanklionssystemettom bör utformas gör det möjligtsom attkomma till rätta med kommunalt domstolstrots, lagtrots och liknande
överträdelser. Detta får uppfattas så, förutsättningatt för vårten arbete
är ökade möjligheteratt till sanktioner skall skapas.

Enligt vår mening gör sig behovet sanktioner gällandeav medvarierande styrka vid domstolstrots och lagtrots vid olika formersamt
domstolstrotsav och lagtrots. Det domstolstrots innebärsom att enkommun eller landsting inteett åtlyder förvalmingsdomstols förord-en

nande förbud verkställaom att överklagatett beslut eller de under-attlåter vidta deatt åtgärder är möjliga försom rätta verkställighetenatt avbeslutett har blivit upphävtsom är givetvis helt oacceptabelt. En sank-tion sådanamot överträdelser framstår nödvändig. Vid övrigasom
kända former domstolstrots i sambandav med mål laglighetspröv-omning och vissa förvaltningsmâl finns det klart behovett bestämdav enreaktion häremot. Det är dock inte säkert behovet tillgodosesatt bäst

direkt sanktion frångenom en sida.statens Reaktionen måste i detta
i andra sammanhangsom till hur allvarliganpassas överträdelsen skall

Vidare bör denanses reaktionvara. väljas kan bedömas effektivastsom
motverka den aktuella typen överträdelser, ochav reaktionen bör inte

ingripande än nödvändigt.vara mer Möjligheten till direkt sanktionenfrån sidastatens kommunermot och landsting eller de förtroende-mot
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valda personligen bör införas framstår effektivarebara, dennär som
och lämpligare finns förutsättningarän någon åtgärd. Det attannan
ålägga kommuner landstingoch självkontroll och självrättelse också på
detta område. Detta bör enligt mening beaktas och utnyttjas i förstavår
hand.

Det för Somsagda gäller också olika former lagtrots. harav
framhållit tidigare avsnitt 1.4.2 beteckningenunder lagtrots såvälryms
bagatellartade allvarliga från föreskrifter kommunernasavstegsom om
och landstingens åligganden befogenheter. därföroch En del avsteg ger
inte motiveraanledning till någon reaktion alls, medan andra kan en
sanktion, underlåtenhet utföra lagstadgade, obligatoriskat.ex. att upp-
gifter. Synen överträdelse därmed den reaktion dennapå och påen som

föranleda vid debör påverkas vid lagtrots domstolstrotsän avmera
olika intressen i förhållande tillberörs och hur dessa värderassom
varandra. Därvid kan kravet likformighet landet ställaspå övert.ex.

självstyrelsen, regeltrohetvärnandet den kommunala kravet påmot av
behovet flexibilitet och förnyelse i den kommunala verksam-mot av

heten fullgörandet lagstadgade, obligatoriskakravet påsamt upp-av
gifter bristande i landsting.kommuner ochmot resurser

Främst hänsyn till den kommunala självstyrelsen attav anser
lösningar eftersträvas innebär och landstingenbör kommunernaattsom
själva måste vidta åtgärder motverkar domstolstrots och lagtrots sesom
avsnitt 5.4. minskar ingripanden från sida ochDetta behovet statensav

nödvändigt utformadärmed sanktioner. Det då inte hellerär att ettav
sanktioner. tillräckligt införaDet bör vi detsystem attav som ser vara

sanktionsmöjligheter bara i de fall där detta särskilt påkallat. Vissaär
sanktionsformer kan enligt vår mening uteslutas helt.

5.2 Kommunalt domstolstrots och lagtrots bör

inte kriminaliseras

Vår bedömning: Kravet på effektivitet i straffsystemet och rättsvä-
sendetsresursproblem iakttas medgör återhållsamhet måsteatt stor

införa strafmcslämmclscr, särskilt inom spccialstraffrêitten.att nya
Principiella skäl talar kriminalisering domstolstrots ochmot en av
lagtrots. Straffet olämplig sanktion domstols-är kommunaltmoten

och lagtrots.trots
kriminaliseringEn allvarliga kommunaldemokratiskaskulle få

konsekvenser. Den redan besvärliga rekryteringssituationen till
förtroendeuppdrag i landsting skullekommuner och ytterligare
försämras.

Kommunalt domstolstrots inte kriminaliseras.och lagtrots bör
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I olika sammanhang har den åsikten framförts straff bör införasatt somsanktion förtroendevaldamot i kommuner och landsting sätter sigsom
över förvaltningsdomstolars beslut se Väl och Vet.ex. 1992:4 12. Is.våra direktiv framhålls det dock personligtatt ett för de förtroen-ansvar
devalda inte nödvändigtvis behöver ha formen straffansvar. Tankenav
på kriminalisering kommunalten domstolstrotsav och lagtrots har
avvisats i andra sammanhangse Riberdahl, FIt.ex. 1993 168 f..s.Straffet saknar till skillnad från andra ingripanden medborgarnamot
principiellt reparativ funktion.sett Det ären repressivt till sin ochnatur
i så måtto improduktivt. Straffets syfte är tillfoga denatt dömssom ett
personligt obehag och det är det uttrycket föryttersta maktutöv-statens
ning. Genom kriminaliseringen beteendepekarettav dettastatenut somsocialt oacceptabelt och klandervärt. Beteendet stämplas särskiltsom enallvarlig överträdelse de gäller i samhället.av normer somÄklagarutredningen -90 dir. 1990:27 har inom för sittramen
uppdrag göraatt översyn åklagarväsendeten haft anledningav gåatt
på frågor avkriminalisering och begränsningom tillämpningsområdetav
för straffrätten. I sitt betänkande Ett reformerat åklagarväsende SOU
1992:61 redovisar kommittén principer för avkriminalisering och be-
gränsning nykriminalisering delav A 103-113. I betänkandet fram-s.
håller kommittén inledningsvis de resursproblem rättsväsendet harsom
totalt och isett synnerhet polis- och åklagarväsendet. Antalet brott har
ökat kraftigt under lång tid och den allvarliga brottsligheten har tilltagit
alltmer. Detta har medfört oacceptabel belastningen på dessaorganisa-
tioner. Kommittén anvisar olika vägar för bemästra problemen.att En
grundläggande förutsättning för situationen skallatt förbättras är attstraffsystemet görs effektivare. Detta kan ske bl.a. onödigaattgenom
straffbestämmelser bort ochtas tillväxtenatt straffbestämmelserav nya
minskas. Kommittén framhåller under mångaatt år har sådanabestäm-
melser eller mindre slentrianmässigtmer införts i mängd för-en nyafattningar harutan att analyserat det principielltman riktiga i krimi-attnalisera handlandeett och harutan tillräckligtatt uppmärksammatman
andra möjliga sanktioner än straff. Detta gäller särskilt inom special-
straffrätten. Många gånger kan överträdelser mycket väl beivras genomandra typer sanktioner kommittén.av Från principiellamenar utgångs-
punkter och med hänsyn till rättsväsendets begränsade slårresurserkommittén fast kriminaliseringatt är metod bören användas medsomförsiktighet och andraatt sanktioner kan väl så effektivavara somstraffet och inte sällan enklare hantera.att

Åklagarutredningen-90 följande faktorerattanger bör föreligga för
kriminaliseringatt skallen framstå befogadsom

beteende kanett föranleda påtaglig skada eller fara,
alternativa sanktioner står inte till buds,
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straffsanktion till gämingens allvar,krävs med hänsyn
effektivt medel för motverka4. straffsanktion skall utgöra ett att

icke önskvärda ochdet beteendet
den eventuellt5. rättsväsendet skall ha klara ytter-attresurser av

belastning kriminalisering innebär.ligare som

regelmässigt samråderKommittén fackdepartementenkonstaterar att
nykrimi-i lagstiftningsärenden i vilka föreslåsmed Justitiedepartementet

kriminalisering därigenomnalisering, föreliggande problem medatt en
förslagsställande departe-det ställs krav på detuppmärksammas och att

nyreglering kananvisa medel för de ökade kostnadermentet att ensom
vidareut-kommitténs uppfattning denna metod börmedföra. Det är att

Åklagarutredningen regeringen-90 skallvecklas. Därför Föreslår att
och kommittéerutfärda direktiv till samtliga departementde generella

föranleds det kom-restriktioner för nykriminalisering av somsomom
mittén har redovisat.

iinstämmer deremissbehandlats.RemissinstansernaBetänkandethar
kriminalisering och begräns-fast förprinciper kommittén har lagtsom

förståsdepenalisering, varmedning nykriminalisering för att ettsamtav
remissinstansermed sanktion. Tvåbeñntligt straff ersätts annanen

uttalari sina yttranden ochLokaldemokratikommitténs uppdragberör
52 i remissamman-förtroendevalda s.straffansvar för desig mot ett

Ju922972.tillgänglig i ärendetställningen hållssom
Åklagarutredningen -90 i dessa princip-harVi dendelar syn som

föreligga samtidigtkriterier vilka alla börfrågor. Kommittén femanger
intemotiverad. Vi konstaterarnykriminalisering skallför attatt varaen

domstolstrotsochvid kommunaltdessakriterier för handennågot ärav
vibedömningsgrunderutifrån dessa allmännalagtrots. Redan enanser

siguteslutenöverträdelser börkriminalisering sådana varevaraav
förbegränsadeområdetvidgning det mycketdenna skulle avse en av nu

införande§ ellertillämpningen 20 kap. l brottsbalken ett nyaavav
specialstraffrättsliga bestämmelser.

straffrättsligt grundade skälUtöver de redovisade kan också rentnu
domstolstrots och lag-anföras kriminalisering kommunaltmot aven

straffbarakriminalisering domstolstrots skulle detVidtrots. om-en av
fördröjd ellersäkerligen så,rådet svårt Detavgränsa. är attatt envara

vårdinsat-sociala stöd ochutebliven verkställighet domar skildaomav
frånegentlig tredska deresursbrist inte någonoftast beror på och påser

uppfattas dom-ansvarigaförtroendevalda i den nämnden. Det somsom
mening änsin grund i nämnden harstolstrots kan också ha att annanen

vårdinsats ellerförvaltningsdomstolen adekvatvad är ensom enom
enskilda fallet. Fråganrimlig omhändertagandenivå i detvård- eller om

inrymmer också många gångeroch hur dom skall verkställasnär renten
tilldessutom ha hänsynvårdmässiga bedömningar. Nämnden kan att ta
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föreliggande kösituation,en där den domen berättigade integenom är
prioriteradmest sig vård- eller tidsmässigt.vare Till detta kommer

oklarheter i uppgiftsfördelningen mellan förvaltningsdomstolama och de
ansvariga nämnderna i kommuner och landsting i sociala ärenden. I
förarbetena till de tillämplig lagarna betonas den kommunala självbe-
stämmanderätten och den ett stort Dettages framgårutrymme. dock
inte lagtextema. Därigenomav domstolarna längreges gående rätten

lämna föreskrifteratt utformningen kommunensom eller landstingetsav
sociala insatser än vad framgår förarbetena jfrsom avsnitten 4.2av
och 4.3 ovan. Om kriminalisering domstolstrotsen skulleav genomfö-

måste den därför inskränkasras, till smalt områdeett helt uppenbartav
domstolstrots.

De problem har angivits illustrerassom den analysnu görsav somi bilaga 2 till detta betänkande förutsättningarna för tillämpningav en avbestämmelserna tjänstefelsbrott i 20 kap.om l § brottsbalken på för-
senad verkställighet vissa domar iav omsorgsmål. Där framgår också

ävenatt, det objektiva rekvisitetom vid tjänstefel skulle bedömas varauppfyllt, i det enskilda falletman måste beakta de förtroendevaldaatt i
nämnderna står i lydnadsförhållandeett till fullmäktige och dettaatt
kan grunda straffrihet enligt bestämmelsernai 24 kap. 6 § brottsbalken.
Det har anförtssom kriminaliseringmotnu domstolstrotsen kan iav
minst lika hög grad anföras kriminaliseringmot kommunalten lag-av
trots.

Utformningen det subjektiva rekvisitetav skulle också medföra
svårigheter vid kriminalisering domstolstrots Åkla-en och lagtrots.av
garutredningen -90 för övrigt dettaanser rekvisitatt bör ägnas särskild
uppmärksamhet vid straffreglering. Som huvudregel gäller för brotts-
balksbrott baraatt uppsâtliga gärningar är straffbara l kap. 2 § brotts-
balken. Detta är inte fallet inom specialstraffrätten. Pâ det området år
många gånger oaktsamhet tillräcklig för straffbarhet. Vid vissa bagatell-
artade förseelser kan bedömasansvaret i det närmaste striktsom se
härom SOU 1992:61 106. Mot bakgrunds. det har redovisatsav som

vi närmastovan anser att striktett skulle behöva införasansvar för attgöra sanktionen straff effektiv vid kommunalt domstolstrots och lag-
Etttrots. sådant dock i princip inteansvar böraanses förekomma inom

straffrätten a.bet.s. 107.
Till de principiella i huvudsak rättsligtmen grundade skälen mot enkriminalisering kommunalt domstolstrotsav och lagtrots harsomanfört kan läggas också andra likanu väsentliga kommunaldemo-men

kratiskt grundade skäl. Dessa rekryteringen till förtroendeposteravser
inom kommuner och landsting och grundsynen på den kommunala
självstyrelsen.

Medborgarnas benägenhet âta sig förtroendeuppdragatt i kommuner
och landsting är liten. Andelen medborgare är positiva till tankensom
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stabil. liggervisserligen varit förvånansvärt Denpå sådanauppdrag har
finnsnivå inger allvarliga bekymmer. Detpå sådan denatten

ständigt underrepresenteradeblandockså medborgare ärgrupper av som
betänkandeförtroendevalda Förtroendeuppdragsutredningensde se

SOU 1989:108 55-69 i huvudbetänkande Lokal de-och kap. 7 vårts.
förtroendevald i kom-mokrati i utveckling [SOU 1993:901. Att vara

uppoffringar bådeeller landsting kräver onekligen vissa rentavmun
olikapersonlig och ekonomisk Detta har konstaterats ut-natur. avav

Givetvis inverkar sådanavetenskapliga undersökningar.redningar och i
till förtroendeuppdragen.förhållanden hämmande på rekryteringen

kriminalisering skulle kunnaStraffsanktionens karaktär sådanär att en
lokala självstyrelsen ochuppfattas kraftig markering den ettmotsom en

for bristande tilltro tilluttryck denna.
befinner sighuvudbetänkande 4 kap.Som vi redovisar i vårt

omvälvningar. En våglandsting i situationkommuner och aven av
den kommu-harförändringar organisation och arbetssätt översveptav
mandatperio-innevarandesektorn, i synnerhet inför och under dennala

nyskapande i dennanytänkande ochden. Det ligger ansenligtett pro-
stortill delprioriteringar. Processen harockså kräver hårdacess, som

åtstramningarna. Föränd-ekonomiskatvingats fram de nödvändigaav
förtroendevalda.positiva för deringarna kan i hänseendenmånga vara

uppgifter. Dessa kani fråga roll ochDe skapar dock osäkerhet omen
särskilt kvalita-krävande tidigare,tvekan änsägas ännuutan vara mera

nämndnivånfullmäktige- ochtivt. förtroendevalda har bådeDe att ta
kommunmedlemmar.för personal ochsvåra beslut ingripandeärsom

komplikation i uppdragenGradenUtsattheten för dem ökar därmed. av
irekryteringen. Att dennaden underlättar inteoch ökade utsattheten

utvidgat straffansvarnegativ faktorsituation tillföra så starkt ettsomen
missgrepp. Straffetenligt allvarligt ärutgör, skulle vår mening ettvara

dom-tidigare effektiv sanktion kommunalthar visat inte motsom en
överträdelser skullestolstrots och lagtrots. kriminalisering dessaEn av
sig förtroendeupp-ytterligare minska benägenhet åtamedborgarnas att

i landsting.drag kommuner och
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5.3 Skadestånd ingen lämplig sanktion mot

kommunalt domstolstrots och lagtrots

Vår bedömning: skadeståndet utgör ersättning för skadaen en
fysisk eller juridisksom en har åsamkatsen person genom enhandling eller underlåtenhet. Det har främsten repaiativ funk-en

tion. skadeståndet inteär någon lämplig sanktion kommunaltmot
domstolstrots och lagtrots.

Frågan i vilken utsträckning enskildaom skall kunna få skadeståndavdet allmänna har nämnts tidigare övervägtssom Kommittén förav
utredning det allmännas skadeståndsansvarav avsnitt 1.3.1. Vi hän-
visar beträffande sådant för kommuner och landstingansvar enligt
gällande rätt till redovisningen i kommitténs betänkande SOU
1993:55.

Skadeståndet utgör ersättning för skada fysisken ellersom en enjuridisk har åsamkats. Dess funktionperson är väsentligen reparativ inte
preventiv. I ärenden innefattar myndighetsutövningsom kan enskildeni vissa fall tänkas lida skada på grund domstolstrots ellerettav ett
lagtrots. Trots domar och beslutmot i mål gäller laglighetspröv-som
ning kan bara i undantagsfall åsamka någonrena enskild skada.en

Vid tillämpningen sanktionen skadeståndläggs initiativetav på den
enskilde skadelidande, har i civilprocessattsom söka få domen påen

kommunatt eller landstingen skallett betala ersättning ellerut omskallansvaret personligt från de enskildavara förtroendevalda i ennämnd. Detta lägger för börda på denstor enskildeen och är i allaen
avseende resurskrävande ordning. Redan detta skäl framstår skade-av
ståndet ineffektiv sanktion isom dettaen sammanhangoch därmed somolämplig användaatt kommunalt domstolstrotsmot och lagtrots.

Att konstruera ideellt skadeståndsansvarett för kommuner och
landsting, vilket skulle innebära dessa skulle betalaatt skadestånd till

kompensationstaten för desom inte haratt åtlytt förvaltningsdom-en
stols beslut eller inte har uppfyllt obligatorisk förpliktelse enligten lag
får uteslutet både principiellaanses och andra skäl.av

Regeln i 9 kap. 17 § kommunallagen tyder efterföljandeett
skadeståndsansvarvid vägrad ansvarsfrihet. Regelns räckvidd har inte
belysts i rättspraxis och har såvitt känt inte heller fått någon praktisk
tillämpning jfr Paulsson m.fl. 315. Vi inte hellers. möjlig-anser att
heten knyta utvidgatatt skadeståndsansvarett till vägrad ansvarsfrihet är

framkomlig väg.en
Ett utvidgat personligt skadeståndsansvar för de förtroendevalda

eller för kommunerna och landstingen är enligt vår mening inte enanvändbar sanktion domstolstrotsmot och lagtrots.
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5.4 Kommuner och landsting åläggs att genom
revisionen vidta åtgärder domstols-mot

och lagtrotstrots

Våra bedömningar och förslag i sammanfattning: Kommuner
och landsting åläggs själva vidta åtgärder domstolstrots ochatt mot
lagtrots. Detta sker revisorernas uppgifter utvidgas. Viattgenom
föreslår revisionsmodell för åtgärder sådanaöverträdelser.moten

Granskningen lagligheten i verksamheten inom nämndernaav
blir obligatorisk uppgift för revisorerna.en

Regleringen revisorernas uppgifter tillknyts närmareav an
regleringen nämndernas för verksamheten.av ansvar

Granskningen vidgas till omfatta hur nämnderna verkställeratt
förvaltningsdomstolars beslut i innefattar myndig-ärenden som
hetsutövning enskild.någonmot

Det klart de förtroendevalda i nämnderna har revisions-görs att
omfattar lagligheten i förtroendeval-verksamheten. Deansvar som

da har således personligt för lagligheten. Somett ytterstaansvar
medel finns revisionsanmärkningdomstolstrots och lagtrotsmot
och vägrad ansvarsfrihet entledigande frånsanktionensamt upp-
drag.

Revisorerna får full-väcka ärenden i fullmäktige,rätt att om
mäktige har föreskrivit det. De får väcka ärenden i nämn-rätt att

Ärendenaderna. granskningen.skall i båda fallen avse
Systemet med förtroendevalda revisorer behålls. Särskilda

kompetenskrav for revisorer införs inte i kommunallagen.
Att revisorerna biträds sakkunniga i den omfattningav som

behövs skrivs in i lagen.
Revisorernas öppenhet myndigheter, organisationerandramot

och allmänheten bör öka.
Vi inte den statliga kontrollen de centralaattanser genom

lillsynsmyndighetema skall vidgas myndigheterna skalleller att ges
befogenheter sanktionerrikta kommuner och landsting.att mot

Förvaltningsdomstolama få vissaoch länsstyrelsen bör dock
möjligheter använda sanktionen vite för motverkaatt att trots mot
domstolsbeslut.

Kommuner och landsting liksom offentligamäste andra organisationer
enskilda fysiska juridiskaoch följa och respektera densamt personer

gällande rättsordningen. De måste sköta de uppgifter har ålagtssom
dem ioch det överensstämmelsemed gällande föreskrifter i lagargöra
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och andra författningar. Domstolstrots och lagtrots kan givetvis inte
Åtgärderaccepteras. måste därför vidtas motverkar eller förhindrarsom

sådana överträdelser från kommuners Åtgärdernaoch landstings sida.
måste effektiva och inte ingripandevara än nödvändigt.mer

Vårt huvuduppdrag enligt direktiven är föreslå åtgärderatt somstärker den lokala demokratin. Därför är det självklar utgångspunkten
för våra överväganden i fråga åtgärder kommunaltom domstols-mot

och lagtrotstrots välja sådanaatt så litet möjligt inkräktarsom påsom
den lokala självstyrelsen och utnyttjar de förutsättningarsom finnssominomatt för den självstyrelsenkommalokalaramen till rätta med dessa
överträdelser. Vårt huvudförslag är kommuneratt och landsting skall
åläggas själva vidtaatt åtgärder domstolstrotsmot och lagtrots och att
detta skall ske vidgade befogenheter förgenom den kommunala revisio-
nen.

Vi redogör för våra olika förslag och bedömningar bakgrundensamt
till dem i de närmast följande avsnitten 5.4.1 5.4.10.-

5.4.1 Den statliga kontrollen förvaltningen i kommunerav och
landsting

Vår bedömning: De centrala statliga tillsynsmyndighetemas
kontroll verksamheten i kommunerav och landsting bör inte öka.
Dessa myndigheterna bör inte befogenheter rikta sanktionerges att

kommunermot och landsting.
Länsstyrelsens övergripande för länets utvecklingansvar och

befolkningens bästa den tillsynsamt länsstyrelsen utövar inomsom
socialtjänsten och omsorgsverksamheten i länet gör länsstyrel-att

inom försen preciseradramen och begränsaden mera tillsyn
skulle kunna vissa befogenheterges med beaktandeatt, denavkommunala självstyrelsen, använda sanktioner kommuner ochmot
landsting inom socialtjänsten och omsorgsverksamheten. Detta kan
dock tillåtas bara begränsadeområden och i liten omfattning.

Förvaltningsdomstolama bör vissa befogenheter riktaatt
sanktioner kommunermot och landsting i samband med prövning-

mål laglighetsprövning.en av om

Kontrollen över Förvaltningen i kommuner och landsting är dels intern,
dels Den internaextern. kontrollen sker de fullmäktige valdagenom av
revisorerna. Den kontrollenexterna sker främst statliga tillsyns-genom
myndigheter och förvaltningsdomstolar. Statliga kontrollorgan är också
JO och JK riksdagenssamt revisorer och Riksrevisionsverket. De
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inom olikastatliga tillsynsmyndigheterna kontrollencentrala, sköter
obligatoriska verksamheten. Detsammasektorer den kommunalaav

statliga kontrollgäller de statliga regionala myndigheterna. Den som
princip kommunal verksamhet ochJO och JK omfattar i allutövas av

handläggningeninriktadlaglighet. Den dock särskiltdess är motavser
JO och JK skallinom specialreglerade förvaltningen.ärenden denav

villkorsärskild hänsyn till deenligt sina respektive instruktioner ta som
Fullmäktige undantagnaför självstyrelsen. ärgäller den kommunala

ellersjälva initiativ till kontrollåtgärderfrån tillsynen. JO och JK kan ta
myndigheter.ellervidta initiativ från enskilda medborgaresådanapå

tillsynrevisorer Riksrevisionsverket utövar överRiksdagens och att
till viss verk-landsting erhållerstatliga medel kommuner ochde som

gällermed föreskriftersamhet används effektivt och i enlighet de som
för granskningen kommuneranvändningen. förutsättning ärför En att

statsbidragen.förlandsting redovisningsskyldigaoch är gentemot staten
iakttas vid granskning-varsamhet skallOckså för dessa gäller attorgan

självstyrelsen.till den kommunalamed hänsynen
infört.till generellt statsbidragssystem ärEtt delenstörsta numera

iverksamhetsgrenarbidrag till särskildaStaten lämnar således inte
för riks-Granskningskompetensenutsträckning tidigare.somsamma

Redanhärigenom minskat.Riksrevisionsverket hardagsrevisorema och
tillsyndock sina möjligheter övatidigare utnyttjade dessabåda attorgan

utsträckning.landsting i liten Denförvaltningen i ochkommuneröver
delvis. Deöverlappar varandrastatliga den kommunala kontrollenoch

306 f.jfr m.fl.och syften Paulssonhar dock skilda utgångspunkter s.
kommunala verk-tillsynsmyndigheterna påverkar denDe centrala

in-allmänna råd. Genomfrämst föreskrifter ochsamheten attgenom
landsting följer de hur lagar ochuppgifter från kommuner ochhämta

föreskrifterna rådenförfattningar och allmännaandra desamt egna
härigenom ocksålandsting. skaffar sigefterlevs i kommuner och De

också utföra inspektionerunderlag för det handlandet. De kan avegna
finns i bilaga 2 till dettaverksamheten. Ett exempel sådan åtgärdpå en

förfår inte direktivbetänkande. statliga tillsynsmyndigheternaDe ge
hur enskilda ärenden skall handläggas.

den tillsynenInom varje län det länsstyrelsen har närmare överär
Övergripandespecialreglerad uppgifter förkommunal verksamhet.

befolkningenslänsstyrelsen bl.a. främja utveckling ochlänetsär att
för nationella målen inom olika samhällssek-bästa verka desamt att att

[19911830]med länsstyrel-får genomslag i länet l § förordningentorer
tillsynseinstruktion. sociala området har länsstyrelsen överPå det

tillämpningen social-socialtjänsten ochoch omsorgsverksamheten av
bestämmelser i dessalagar. Motsva-tjänstlagen och omsorgslagen enligt

rande bestämmelser finns i LSS.
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Länsstyrelsen prövar också vissa kommunala beslut beslu-attgenom
skall underställasten länsstyrelsen för bli giltiga. Underställningenatt
tidigare vanligt kontrollmedelsom ett frånvar sidastatens gentemot

kommunerna har minskat väsentligt i omfattningnumera och betydelse.
Den kvarstår dock beträffandet.ex. lokala ordningsstadgor och hamn-
ordningar. Andra exempel på länsstyrelsens tillsynskompetens är att
länsstyrelsen enligt 12 kap. l § plan- och bygglagen l987:lO får
upphäva kommunala planbeslut, det kan befaras besluten innebärom att

riksintresseatt ett enligt naturresurslagen l987:l2 inte tillgodoses och
länsstyrelsenatt enligt 2 § lagen allmänna och avloppsan-om vatten-

läggningar 1970:244 kan ålägga kommun tillatt allmänen attse en
och avloppsanläggningvatten- kommer till stånd. Det kan nämnasatt ett

sådant åläggande kan förenas med vite, något tillhör ovanligheternasom
jfr avsnitt 3.1.1.

Kontrollen och styrningen verksamheten i kommunerav och lands-
ting sker antalett myndighetergenom stort och i olika former. Härtill
kommer förvaltningsdomstolarnas kontroll. Karaktäristiskt för kontrol-
len från de centrala förvaltningsmyndigheternas sida är denatt avsersektorer eller särskilda verksamhetsgrenar och den inte omfattaratt
förhållandet till andra verksamheter och helheten i kommuns elleren ett
landstings verksamhet. Eftersom den statliga tillsynen på detta sätt är
uppdelad och tillsynsmyndigheterna därmed har anlägga begränsatatt ett
perspektiv på den kommunala verksamheten, vi det inte lämpligtanser

förse dessaatt myndigheter med befogenheter rikta sanktioneratt mot
kommunerna eller landstingen utöver dem redan existerar. Tillsom
detta kommer bestämmelseratt sanktioner skulle behöva införasom i ett

antal författningarstort jfr SOU 1989:64 59. Vi det intes. anserheller lämpligt utvidga kontrollenatt från de olika myndigheterna eller
införaatt särskild statlig revision fören kommunerna och landstingen

jfr SOU 1993:16 108-111. En väsentligts. vidgad kontroll från de
centrala och regionala statliga förvaltningsmyndigheterna skulle fordra

dessa tilldeladesatt kraftigt ökade Kostnadsskäl kan därförresurser.
anföras detta. Avmot skäl bedömersamma JO:s och JK:satt samtriksdagsrevisorernas och Riksrevisionsverkets tillsyn över förvaltningen
i kommuner och landsting inte bör större omfattning än denges har haft
hittills.

Länsstyrelsen har nämnts särskilda tillsynsuppgiftersom gentemot
kommuner och landsting. Också länsstyrelsen är organiserad och upp-delad i enheter för olika sektorer.som Detsvarar dockanges som ensärskild uppgift för länsstyrelsen samordna deatt olika sektorerna inom
sitt ansvarsområde 2 § länsstyrelseinstruktionen. Mot denna bakgrund

länsstyrelsenatt inommenar för preciseradramen och be-en mera
gränsad tillsyn skulle kunna vissa befogenheterges använda sanktio-att
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landsting inom socialtjänsten och omsorgsverk-kommuner ochmotner
samheten.

enskilda fysiska ellerFörvaltningsdomstolamas kontroll initieras av
fullmäktige ellerjuridiska de överklagar beslutattgenom avpersoner

laglighetsprövninglandsting. Vidnämnder i kommuner och prövar
Förutsättningarna föruteslutande lagligheten hos besluten.domstolarna

prövning i 10 kap. kommunallagen.få till stånd sådan reglerasatt en
innefattarVid förvaltningsbesvär främst ärendens.k. rör somsom

prövningen allsidig. Denmyndighetsutövning någon enskild ärmot
lämplighet.överklagade beslutets laglighet och Igäller såledesbåde det

det kommunalavilken utsträckning förvaltningsdomstolama kan styra
förskrifter för verkställigheteni enskilda ärenden harhandlandet genom

förvalt-avsnitten 4.2 4.3 ovan. Vivi behandlat tidigare och attanser
statliga kontrollorganenningsdomstolama till skillnad de centralamot

rikta sanktioner kom-kan förses med viss befogenhetoch bör att mot
besvärsprövningen för sinai samband medoch landsting attmuner

redovisar förslag detta och länsstyrel-beslut respekterade. Vi våra om
avsnitten 5.8 5.9.befogenheter längre fram ochsens

uppgifterrevisionens ställning och5.4.2 kommunalaDen

kommunaldemokratisla kontrollinstrumentRevisionen ett

förtroen-i landsting skötsDen interna kontrollen kommuner och genom
såtillvida delrevisorer. kommunala revisionen baradevalda Den är en

föreskrifter i kom-dendet statliga kontrollsystemet att genomav som
för revisionenmunallagen obligatorisk och lagenär gränsernaatt anger

direkt ansvariga införoch inriktning. Revisorerna väljs ochdess ärav
fullmäktige. förtroendevalda se l § kommunallagenDe 4 kap.är men

Granskningen också utifrån kommun-speciellt uppdrag.utövar görsett
medlemmarnas intressen. kommunmedlemmarna ärDet är ytterst som

prin-revisorernas uppdragsgivare jfr Kommunal revision vägledande-
ställning i förhållande tillciper ll. Revisorerna intar oberoendes. en

underställda förvaltningarstyrelsen och övriga nämnder, dem samt
revisionen kommunal-fullmäktigeberedningar. I vårt land såledesär ett

revisionen idemokratiskt kontrollinstrument. I Finland liknar kommu-
nordiska ländernaden medan revisionen i de övriga ärsvenska,nerna

Christensen,integrerad i statliga kontrollsystemet. Se häromdetmer
1981 207.NAT 1980 80 och Riberdahl, FTs. s.

kontrolluppgifteroch landsting har också styrelsenI kommuner
förvaltningensamordnarövriga nämnder. Den leder ochgentemot av

har uppsikt dekommunens eller landstingets angelägenheter och över
kommunallagen. Styrelsensövriga nämndernas verksamhet 6 kap. l §
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uppgifter har dock karaktär än revisorernas.en annan Ett inslag inytt
kontrollsystemet är fullmäktigeberedningaratt på del håll har ien getts
uppgift följa verksamhetenatt inom olika områden, sinaatt rapportera
iakttagelser till fullmäktige och anhängiggöraatt ärenden hos fullmäkti-

jfr vårt huvudbetänkandekap.ge 4.
Fördelen med den svenska modellen revision är den är välav att

förenlig med den kommunala självstyrelsen. De förtroendevalda reviso-
förtrognaär med de politiskarema förutsättningarna för verksamheten

i kommunen eller landstinget och har särskilda insikter i de ekonomiska
och andra betingelser nämndernaunder vilka bedriver sin verksamhet.
De kan också på heltett sätt än kontrollorganannat externa följa verk-
samheten, hur den utvecklas ochse stämma de faktiska förhållandenaav

de mål harmot angetts.som

Allmänt revisorernas uppgifterom

I 9 kap. kommunallagen finns bestämmelserna den kommunalaom
revisionen. Beträffande revisorernas uppgifter föreskrivs de granskaratt
i den omfattning följer god revisionssedsom all verksamhetav sombedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och de prövaratt omverksamheten sköts på ändamålsenligtett och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, räkenskapema är rättvisandeom och denomkontroll görs inom nämndernasom tillräckligär 7 §. Granskningen
omfattar också på sätt den verksamhetsamma bedrivs fullmäkti-som av
geberedningar 9 §. Beträffande ärenden myndighetsutöv-som avser
ning någon enskildmot föreskrivs 8 § begränsadgranskning.en mer

All verksamhet bedrivs inom kommunensom eller landstinget om-fattas således revisorernas granskning.av Utanför faller verksamhet
handhas friståendesom juridiskaav såsom aktiebolag ochpersoner

stiftelser eller har uppdragits åt privatasom entreprenörer. Granskning-
omfattar dock, hur styrelsenen och övriga nämnder sköter kontrollen
sådan verksamhet och hurav de tillgodoser insyn och inflytande över

verksamheten. I kommunernas och landstingens årsredovisningar skall
upplysning lämnas utfallet den verksamhetom bedrivsav i formsom avbolag och andra fristående juridiska liksom finansieringenpersoner avsådanverksamhet och den ekonomiska ställningen. Revisorernas gransk-
ning i så måtto också verksamhetavser utanför den egentliga förvalt-
ningen i kommunen eller landstinget.

Revisorerna skall varje år i revisionberättelse redovisaen resultatet
granskningen avseendedet föregåendeav budgetårets förvaltning 14 §.

I berättelsen är revisorerna skyldiga uttala sig särskiltatt i frågan deomtillstyrker ansvarsfrihet eller ej. Om de framställer revisionsanrnärk-en
ning ledamöterna imot någon nämnd eller fullmäktigeberedning eller

eller fleramot enskilda förtroendevaldaen i något sådant måsteorgan,
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motiverade sitt ställningstagande 15 §. Revisorerna får behövermen
inte huruvida fullmäktige vid vägradgöra något uttalande de attanser
ansvarsfrihet skall entlediga Förtroendevaldamed stöd bestämmelser-av

i 10 § inte heller åläggas4 kap. kommunallagen eller ej. De kan attna
sig 63.Varje revisor iuttala i frågan prop. 199091:ll7 agerars.

oförhindradprincip självständigt 6 §. medför revisorDetta äratt en
i revi-lämna revisionsberättelse till fullmäktige. Innehålletatt en egen

sionberättelsen inte majoritetsbeslut.kan således bestämmas ettgenom
biträds professionella revisorer.Vanligen revisorerna i sitt arbete av

utomståendeDessa anställda hos eller landstinget ellerär kommunen
förvaltning har samband medkonsulter. För denna och somannan

fullmäktige beslutatrevisorernas själva, inte haruppdrag de omsvarar
fullmäktige12 får ärenden hos baranågot §. Revisorerna väckaannat

Revi-23 § första stycket 3.de den förvaltningen 5 kap.rörom egna
granskningensionsberättelsen den form ärende rörandeendaär somav

fullmäktigesrevisorerna Revisorerna får påkan väcka hos fullmäktige.
fullmäktigesinte initiativ lämna upplysningar vidpå eget samman-men
finns dock ingetträden 5 22 § kommunallagen. Formellt detkap.

i 5 21 §hinder fullmäktige bestämmelserna kap.med stödmot att av
delta i fullmäktiges över-kommunallagen revisorerna tillåtelse attger

omfatta visst eller vissaläggningar. Fullmäktige kan låta detta ären-ett
ellerden låta det gälla generellt.

9föreskrifter revisionen kap.Fullmäktige får meddela närmare om
såväl18 §. vanligen i revisionsreglemente kanDessa ett avsesom ges

revisorernas beslutsfattande, budget ochuppgifter annat, t.ex.som
skillnad gällerrevisorernas förvaltning i övrigt. Till detmot somegen

för obligatoriskt. Eftersom kommunalla-nämnderna reglementet inteär
nöd-i fråga revisionen utpräglad ramlagskaraktär, är dethargen om

vändigt fullmäktige föreskrifterna i lagen. De bådakompletteraratt
till revisionsreglemen-kommunförbunden tillhandahåller normalförslag

revision.Likaså har de utarbetat vägledande principer för kommunalte.

Redovisningsrevision och förvaltningsrevision

Redovisningsrevisionen revisorernas huvud-länge de kommunalavar
uppgift. Den medelsförbrukningen, medelsförvalt-avsåg kontrollen av
ningen och räkenskaperna. 3 § första 1977 kommu-I 5 kap. stycket års
nallag 1977:179 infördes bestämmelse revisorerna skulleattomen

räkenskapema rättvisande. lagrum föreskrevspröva Iom var samma
gjortshärutöver revisorerna skulle den kontroll hadeprövaatt om som

inom nämnderna tillräcklig.var
redovisningsrevisionen tillförlitlighetenI ingår både bedöma ochatt

i redovisningen. Kommunallagensäkerheten medelsförvalmingen och
innehåller årsredovisningockså skallbestämmelse attnumera en om
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upprättas i kommuner och landsting och detta skall skeatt med iaktta-
gande god redovisningssed 8 kap.av 16 18 §§. Revisorerna kan-därför lägga det allmänt är god redovisningssedsom sett till grund för
granskningen. De båda kommunförbunden har utarbetat vägledningen
för vad skall god redovisningssedsom i kommunervara och landsting.

Vid sidan redovisningsrevisionen ökadeav forvaltningsrevisionen
successivt i betydelse. Redan vid tillkomsten 1977 års kommunallagav
konstaterades förvaltningsrevisionenatt hade kommit inta alltmeratt enframskjuten plats i det kommunala revisionsarbetet vid sidan denavtraditionella granskningenmera räkenskaper och medelsförvaltning.av
Denna utveckling ansågs böra främjas och bestämmelserna i 1977 års
kommunallag revisorernas uppgifter utformadesom så, deatt gav enföreställning den betydelse tillmättesom forvaltningsrevisionensom

uppgifternautan att reglerades i detalj. Därför föreskrevs bl.a. revi-att
skulle pröva verksamhetensorerna skötts på ändamålsenligtom ett och

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 5 kap. 3 § första
stycket. Med detta uttryck avsågs bl.a. frågan nämndernas verk-om
samhet inriktad på de målvar enligt lag, författningsom ellerannan
fullmäktiges beslut gällde för den och resultatet stod i rimligt för-om
hållande till de medel hade förbrukats prop. 197576:l87som 532.s.Som framgått kvarstår uttrycket i den lagens bestämmelsernya omrevisorernas uppgifter beskrivning förvalmingsrevisionen.som en av

Förvaltningsrevisionen går på bedöma,ut hur effektivtatt den kom-
munala förvaltningen sköter sina uppgifter och avläsa vilketatt resultat

har uppnåtts ekonomisktsom och verksamhetsmässigt. Den omfattar
uppföljning, utvärdering och resultatanalys den skall ocksåmen varaframåtsyftande och inriktad på förbättringar och förändringar. Det är
därför viktigt revisorernaatt och deras biträden har god kontakt ochen

väl utvecklad kommunikationen med nämnderna och deras förvaltning-
I modern kommunal förvaltningsrevisionar. anläggs helhetssyn påenverksamheten. Utifrån denna bedöms hur-nämndema uppfyller de mål
har ställtssom upp.

Revisorerna redovisar tidigare sittsagts arbetesom till fullmäktige
revisionsberättelsen.genom Beträffande åtgärder från revisorernas sida

under granskningsarbetets gång framhölls i förarbetena till 1977 års
kommunallag revisorernaatt borde påpeka fel och brister i förvalt-
ningen, åtminstone när omedelbar rättelseen nödvändig förvar attskada eller allvarlig olägenhet för kommunen eller landstinget skulle
kunna begränsas a. 533. Denna s.k.prop. s. positiva revision har ökat
i betydelse under 1980-talet och utövas extensivt än nämndamer ut-talande Den utgöranger. väsentligt inslagettnumera i revisorernas
arbete och i deras kommunikation och samarbetemed de nämnder och
andra vilkas förvaltningorgan de granskar. Revisorerna gör under
granskningens gång påpekanden och erinringar till nämnderna. De
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genomförda granskningsprojekt och redovi-meddelar också resultatet av
direktförslag till förbättringar. Revisorerna har dock inte rätt attsar

i förvaltningen jfr Paulsson m.fl. 309.blanda sig s.
interedovisningsrevisionen förvaltningsrevisionen kanMellan och

nödvändigt.inte Begreppennågon bestämd dras. Detta hellergräns är
huvudlinjerna i revisionsarbetet.bara de nuvarande tvåanger

förvaltningenGranskning lagligheten iav

laglig-utsträckning åligger revisorerna granskaOm och i vilken det att
1977i förarbetena till årsi verksamhet, berördes inteheten nämndernas

grans-till 1977 lag uttalas ordetkommunallag. I kommentaren års att
lagtexten ifår uppfattas övergripande begrepp ochkar attettsom

uppgifter. ingå hävdasdetövrigt beskriver revisorernas I dessabör t.ex.
uppgift inteförvaltningen, dennagranska lagenligheten i ävenatt om

åberopas äldrebeskrivningen. För denna ståndpunkt rätts-finns med i
563 f.. IH, 6:e uppl.praxis Kaijser-Riberdahl, Kommunallagama s.

kom-principer, de bådaskriften Kommunal revision vägledande som-
för-1992, i bådeutfärdat senaste uppl. sägsmunförbunden har att

redovisningsrevision ingår bedöma,valtningsrevision och att om
följsföreskrifter s. 7.tillämpliga lagar och andra

aktualiserades frågan1991 kommunallagI förarbetena till års om
utredningen kommunallegalitetsgranskningen. I samband med om

Stat-kommunberedningen fram förslagetinomnäringslivspolitik fördes
övervakauppgift laglighetssynpunkt derevisorerna skulle i attatt ges ur

Beredningenverkställs.fattar, innan beslutenbeslut kommunen tog
förslaget hänvisade till Kommunallagsgrup-dock inte ställning till utan

revisionenkommunala Dsuppgift behandla inriktningen denatt avpens
tillstyrka78-79. Gruppen inte bereddC 1986:16 67-68 och atts. var
uppgifteringå i revisorernasförslaget. Visserligen det enligt denborde

inte kunnai förvalmingen, lagligheten tordegranska laglighetenatt men
revisionsarbete. Kommunallagsgruppenframträdande roll inågon

revisorerna skall haframhöll inte finns något krav påockså det attatt
andrahandsuppgiftjuridisk utbildning. Laglighetsgranskningen var en

laglighetenuttalade frågorför revisionen menade och att omgruppen
eller JO:skommunalbesvärprövades främst på sätt,annat t.ex. genom

landsting 135 f.ochtillsyn Ds 1988:52, Ny lag kommuner s.om
1990:124, kommunallag behand-Kommunallagskommitten SOU Ny
kommunallagspropositionen berördesinte frågan. ilade Inte heller

lagligheten i förvaltningen.revisorernas granskning av
föreslog det i kom-bör KommunallagsgruppenDet nämnas attatt

biträdsrevisorernamunallagen skulle bestämmelse atttas avomen
Gruppen ansåg det skullesakkunniga i den omfattning det behövs. att

inte innebar någonmöjlighetinnebära förtydligande, dennaett om som
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nyhet i sak framgick lagen a.bet. 136 och 192.av Kommunallags-s.
kommittén ansåg det inte fannsatt något behov sådanbestämmel-av en

a.bet. 148.se s.
Av det har redovisats framgårsom det inte kanatt hävdasnu att

kommunallagen ålägger revisorerna granska laglighetenatt i kommu-
eller landstingets förvaltning.nens Detta är således inte obligatorisken

uppgift. Klart är emellertid revisorernaatt är oförhindrade göraatt ensådangranskning på initiativ. Vidareeget kan fullmäktige bestämmaatt
revisorerna skall utföra också laglighetsgranskning. I Svenskaen Kom-
munförbundets förslag till revisionsreglementenytt hänvisas till de
vägledande principerna för kommunal revision cirkulär 1991:183.
Som nämnts sägs i den vägledningennyss laglighetsgranskningenatt
ingår i både förvaltningsrevisionen och redovisningsrevisionen. Efter-

kommunförbundenssom normalförslag till reglementen har stor genom-slagskraft i kommuner och landsting, kan utgå ifrån laglighets-man att
granskning redan i dag är åliggande förett revisorerna i de flesta kom-

och landsting.muner

Begränsad kontroll ärenden innefattarav Inyndigzetszttövrzing50m

I kommunallagen föreskrivs tidigare begränsningsagtssom revi-en av
granskningsorernas ärenden innefattarav myndighetsutövningsom mot

någon enskild. Granskningen omfattar bara sådanaärenden, när hand-
läggningen har vållat kommunen eller landstinget ekonomisk förlust
eller när granskningen sker från allmänna synpunkter 9 kap. 8 §.
Någon motsvarande bestämmelse fanns inte i 1977 års kommunallag.
Revisorernas ställning och uppgifter i fråga den specialregleradeom
nämnderna vållade visserligen problem vid revisionen. Gränsdragningen
ansågs dock inte möjlig göraatt föreskrifter i lag prop.genom
1975762187 533.s.

Kommunallagsgnippen hade behandla fråganatt granskningenom
den specialregleradeav verksamheten och föreslog bestämmelseen somdenmotsvarar i 9 kap. 8togs § kommunallagensom Ds 1988: 52 s.134 och l9l. Regeln i kommunallagen bygger på de principer för

revisorernas skyldigheter och befogenheter i fråga granskningenom avden specialreglerade verksamheten hade utbildats i praxissom prop.
199091 117 126 och 127. Med: s. granskningenatt görs från allmänna
synpunkter den får handläggningsrutiner,attmenas avse standardfrågor
och liknande förhållanden inom nämnderna a.prop. 220.s.

God revisionssed vid kommunal revision

Revisorerna granskar all verksamhet bedrivs inom nämnderna isom
den omfattning följer god revisionssedsom 9 kap.av 7 § första
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stycket kommunallagen. Föreskriften tillkom vid riksdagsbehandlingen
kommunallagspropositionen. propositionen förklarade sig regering-Iav
inte beredd föreslå revisionenbestämmelse skulle utfö-att atten en om
enligt god revisionssed eller god kommunal revisionssed. De för-ras

troendevalda revisorerna iställetborde helt fritt få prioritera umyttjandet
sina så granskningen blev bra möjligt bak-såatt motav resurser som

grund de krav lagen ställer prop. 1990911117 126.av som upp s.
Konstitutionsutskottet anförde för sin del kravet på god revisionssedatt

naturligt med hänsyn till den lagen skulle komma inne-att attvar nya
hålla krav god redovisningssed. framhöllUtskottet dock godett att
revisionssed inte för fastslagetnågot gång alltid begrepp utan attvar en
det förändrades tiden det väsentligt begreppetöver och att attvar
tillämpades på hänsyn till den kommunala sektornssättett togsom

bl.a. kommunal revision förtroendevalda revisorersärart, utövasatt av
offentlig insyn 19909138 80.under bet. KU Dessa uttalanden hars.

tolkats så några direkta paralleller med motsvarande bestämmelse iatt
10 kap. 7 § aktiebolagslagen 1975: 1385 inte kan dras vid tillämpning-

Rekommendationer sig till bolagsrevisorer hariktar kan antasen. som
mindre praktiskt värde för den kommunala revisionen. För denna saknar
sådana rekommendationer i varje fall rättslig betydelse jfr Paulsson
m.fl. 303.Viss införandet begreppetosäkerhet råder vad gods. om av
revisionssed i kommunallagen innebär for omfattningen och inriktningen

uppgift inom Svenskaden kommunala revisionen. Enligt pågår Kom-av
munförbundet arbete med fram underlag för bedömningenett ettatt ta

vad god revisionssed inom kommuner och landsting.ärav som
I anslutning till detta revisorer i aktiebolag barabör harattnoteras

begränsadskyldighet granska lagligheten i styrelsens och verkstäl-atten
direktörenslande förvaltning. bolagsrevisor tillsätts normaltEn av

bolagsstämman utför sin aktieägarnas intresse. Revi-och granskning i
dock skyldig i aktiebolagslagenär till de bestämmelseratt attsorn se

och i bolagsordningen följs syftar till skydda bolagets borgenä-attsom
anställda och köpare aktier i skallbolaget. Han eller hon ocksårer, av

vaka de enskildaöver regler i aktiebolagslagen skydd åtatt som ger
aktieägare iakttas. Också det allmännas intressen måste beaktas vid
revisionen.

Regleringen uppgifter och nämndernas uppgifter ochrevisionensav av
ansvar

Regleringen nämndorganisationen uppgifter finnsoch nämndernasav av
i 3 kap. kommunallagen. Fullmäktige bestämmer vilka nämnder som

finnasskall styrelsen, vilka verksamhetsområden dessa nämnderutöver
skall ha och deras inbördes förhållanden 3 4 §§. Nämndernasoch
uppgifter omfattar förvaltning beredning ärenden till fullmäktigesamt av
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och verkställighet fullmäktiges beslut. Nämndernaav beslutar i frågor
förvaltningenrör och i frågorsom de enligt lag eller för-som annan

fattning skall ha hand De skall också besluta i sådanaom. ärenden somfullmäktige har delegerat till dem 10, 12 14 §§. Det åligger nämn--derna vidare till fullmäktigeatt redovisa hur de har fullgjort beslutsupp-
dragen sådana uppdragsamt fullmäktige i samband medsom bud-att

fastställs har lämnatgeten dem sköta viss verksamhetatt inom ramen
för givna riktlinjer och andra generella beslut, s.k. fmansbemyndigan-
den. Fullmäktige bestämmer vilken omfattning nämndernas redovisning
skall ha och vilket densätt skall lämnas 15 §.

Regleringen nämndernas för verksamhetenav finns i 6 kap.ansvar
kommunallagen. Inom sina ansvarsområden skall nämnderna till attse
verksamheten bedrivs i överensstämmelse med de mål och riktlinjer

fullmäktige har bestämt. Detsom finns också föreskrifter i de s.k.
specialförfattningarna de obligatoriska verksamheternasom mål och
kvalitet nämnderna mäste iaktta.m.m. Nämndernasom skall vidare setill verksamheten bedrivsatt på i övrigt tillfredsställandeett §.sätt 7
Det åligger också nämnderna verka föratt samråd sker medatt dem

utnyttjar deras tjänster 8 §.som
Styrelsen är det ledande förvaltningsorganet i kommunen eller

landstinget. Regleringen dess uppgifter, ställning ochav finns iansvar
6 kap. l 6 §§ kommunallagen.-

Som framgått kommunallagenovan för revisorernasger ramarna
granskning. Revisorerna skall granska all verksamhet bedrivs inomsom
nämnderna. Förvatningsrevisionen beskrivs bara bestämmelsengenom

revisorernaatt prövar verksamheten sköts på ändamålsenligtom ett och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 9sätt kap. §7 andra stycket
kommunallagen. Enighet råder revisorernasatt viktigasteom en av
uppgifter är prövaatt nämnderna uppfyller deom mål och riktlinjer

fullmäktige har bestämtsom och nämnderna sköter verksamhetenom
enligt gällande föreskrifter. Denna uppgift framgår inte direkt be-avstämmelserna i 9 kap. 7 § kommunallagen. Att granskningen skall ske i
den omfattning följer god revisionssedsom inte ökad klarhetav ger ominnehållet i förvaltningsrevisionen. Enligt vår mening bör regleringen i
kommunallagen revisorernas uppgifter knytaav närmare till regle-an
ringen nämndernas förav verksamheten. Vi återkommeransvar till
detta, vinär redogör för våra förslag till ändringar i och tillägg till 9
kap. kommunallagen avsnitt 5.4.9.
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5.4.3 obligatoriskEn laglighetsgranskning

Vårt förslag: Kommuner och landsting åläggs själva vidtaatt
åtgärder domstolstrots lagtrots.och Detta skermot attgenom
revisorernas uppgifter utvidgas. Vi föreslår revisionsmodell fören
åtgärder sådanaöverträdelser.mot

Granskningen lagligheten i verksamheten inom nämndernaav
blir uppgift förobligatorisk revisorerna.en

Vårt huvuduppdrag enligt direktiven föreslå åtgärder stärkerär att som
den lokala demokratin. Därför det självklar förär utgångspunkt våraen
överväganden i fråga åtgärder kommunalt domstolstrots ochmotom
lagtrots välja sådana så litet möjligt inkräktar pâ den lokalaatt som som
självstyrelsen utnyttjar Förutsättningaroch de finns inomattsom som

för den lokala självstyrelsen tillkomma med dessarätta över-ramen
huvudförslagträdelser. Vårt kommuner och landsting skall åläg-är att

själva vidta åtgärder ochdomstolstrots lagtrots.att motgas
I revisionen landstingenhar kommunerna och självständig ochen

väl etablerad organisation för granskning den styrel-verksamhetav som
övriga bedriver. förankradoch nämnder Revisionen demokratisktärsen

och har ingående kännedom förhållandena i den kommunenen om egna
eller det landstinget. Granskning lagligheten i förvaltningenegna av
ingår redan fakultativ fullmäktige föreskriven uppgiftellersom en av
för förtroendevaldade revisorerna. Att bestämmelser i kommu-genom
nallagen denna granskning obligatorisk fram-och dengöra ge en mera
skjuten ingripan-ställning för närvarande, skulle inte innebära någonän
de förändring i revisorernas uppgifter arbetsförutsättningar.och En så-
dan utvidgad granskning ligger väl i linje med revisorernas nuvarande
obligatoriska uppgifter och bör lätt kunna integreras i förvaltningsrevi-
sionen. Vi föreslår därför revisorernas obligatoriska uppgifter utvid-att

till omfatta granskning förvaltning.lagligheten i nämndernasattgas av

5.4.4 Omfattningen laglighetsgranskningenav

Vårt förslag: Laglighetsgranskningen skall ochgenerellvara
omfatta formeralla domstolstrots och lagtrots.av

En allmänt hållen regel laglighetsgranskningen kom-tasom
munallagen.

Granskningen skall omfattaockså hur nämnderna verkställer
beslut förvaltningsdomstolar myndig-i ärenden innefattarav som
hetsutövning någon enskild.mot
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Laglighetsgranskningen skall generell. Den skall omfatta hurvara
nämnderna fullgör kommunens eller landstingets obligatoriska uppgifter
enligt lagar och andra författningar och hur de följer tvingande regler i
dessa författningar, kommunallagen och fullmäktige fastställda regle-av

och andra internamenten författningar. Vidare skall den omfatta hur
nämnderna efterlever förvaltningsdomstolarnas beslut i samband med
både laglighetsprövning och lörvaltningsbesvär. Laglighetsgranskningen
utgör således åtgärd alla former lagtrotsmot ochen domstolstrots.av
Vi dock inte denna uppgift för revisorernaanser att skall beskrivas och
regleras i detalj föreskrifter i kommunallagen. Liksomgenom beträf-
fande revisionen i övrigt bör revisorerna själva utifrån allmänt hållenen
bestämmelse i kommunallagen och de föreskrifter fullmäktigesom
lämnar inriktningenavgöra och uppläggningen laglighetsgranskning-av
en.

I fråga ärenden innefattar myndighetsutövningom som någonmot
enskild föreskrivs i kommunallagen framgått begränsningar isom ovan
granskningen. Fråga är denna begränsning kan behållas, när laglig-om
hetsgranskningen blir obligatorisk uppgift för revisorerna. Laglig-en
hetsgranskningen är avsedd omfatta lagtillämpningenatt inom nämn-
derna och hur dessa efterlever förvaltningsdomstolarnas beslut också i
enskilda ärenden. Meningen dockär inte revisorerna rutinmässigtatt
skall handläggningenpröva i enskilda ärenden innefattar myndig-som
hetsutövning. Prövningen bör liksom ske från allmänna utgångspunk-nu

och inriktadter på berednings-, besluts-vara och verkställighetsrutiner-
och andra handläggningsfrågor inomna nämnderna. Detta kan givetvis

ske med utgångspunkt i enskilt ärendeett revisorerna själva valtsom ut
vid granskningen eller någon enskild eller någon myndighetsom har
fäst revisorernas uppmärksamhet på. Revisorernas prövning ärendenav

innefattar myndighetsutövning omfattarsom också måluppfyllelsen och
andra standardfrågor inom verksamhetsområde,ett Verksamhetsgrenen
eller institution. Den obligatoriskaen granskningsuppgiftennya är
avsedd medföra frågoratt laglighetenatt får större inomom utrymme
förvaltningsrevisionen denän har för närvarande. Mot denna bakgrund
skulle den laglighetsgranskning är avsedd motverka lagtrotssom att

inom för detrymmas i 9 kap. 8 § kommunallagenramen som menas
med granskningenatt sker från allmänna synpunkter. Sá däremotär
inte alltid fallet med kontrollen hur förvaltningsdomstolamas beslutav
efterlevs och är avsedd motverka domstolstrots.som att Givetvis skall
denna kontroll också främst ske från allmänna utgångspunkter. Reviso-

måste dock kunna gå irerna enskilda ärenden och pröva ettom
domstolsbeslut verkställs, detta sker inom rimlig tidom och före-om
skrifter för verkställigheten iakttas. Vi bedömer således lagstödatt
måste skapas för sådangranskning.en
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Revisorerna verkar direkt under fullmäktige fullmäktigesoch pâ
uppdrag. Deras granskning omfattar fullmäktigesinte åtgärder. Inte
heller den obligatoriska laglighetsgranskningen föreslår kansom avse
fullmäktiges beslut eller handläggning ärenden, genomförandetav av
sammanträden i fullmäktige.etc.

5.4.5 Inga särskilda kompetenskrav för de förtroendevalda
revisorerna

Vårt förslag: En demokratiskt förankrad kommunal revision är av
särskilt värde. Något kompetenskrav inte införasbör för de förtro-
endevalda revisorerna.

En väsentlig förutsättning för revisorernas oberoende ställning
och effektiv revision revisorerna biträdsär sakkunnigaatten av

självade väljer och de kan anlita sådana i omfatt-denut attsom
ning självade bestämmer.som

En regel förs i kommunallagen förtroendevaldadeattom
revisorerna biträds sakkunniga i den omfattning behövs.av som

Som framgått har skäl obligatorisk laglighetsgransk-motovan som en
ning anförts detta skulle kräva juridisk kompetens förtroende-hos deatt
valda revisorerna. Vi delar inte uppfattning.denna

förtroendevaldaDe revisorerna har inom för nuvaranderamen
redovisningsrevision och förvaltningsrevision lösa kvalitativt ochatt
kvantitativt krävande uppgifter. Granskningen gäller många gånger
komplicerade ekonomiska och verksamhetsmässiga förhållanden. Detta
har inte föranlett lagstiftaren införa några krav ekonomiskpå elleratt

sakkunskap hos revisorer i kommuner och landsting. Inte hellerannan
laglighetsgranskningen föranleder enligt vår mening särskilda kom-att
petenskrav behöver ställas. De förtroendevalda revisorerna biträds
normalt antingen anställda eller utomståendeprofessionella revisorer.av
Detta sker i den omfattning revisorerna själva bedömer nödvändigtsom
och de ekonomiska för revisionen medger. Yrkesreviso-som ramarna

besitter vanligen allmänna juridiska Omkunskaper. särskild juri-rema
disk sakkunskap fordras vid granskningen, får revisorerna anlita hjälp

utomstående specialistkompetenssätt när be-av samma som annan
hövs. Oftast kan denna förmedlas den interna eller personalexternaav

fortlöpande biträder de förtroendevalda revisorerna. Revisorernasom
bör också i viss utsträckning kunna få biträde den centralt placeradeav

juridiskpersonal med kompetens finns inomnormalt kommunsom en
eller landsting, kommunjurister respektive landstingsjurister.ett t.ex.
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Givetvis har revisorerna därvid till deras oberoendeatt ställningattse
inte rubbas.

De förtroendevalda revisorernas demokratiska förankring har ansetts
så värdefull i sig särskilda kompetenskrav inteatt har ställts förupp
dem. Vi inte införandet obligatoriskatt laglighetsgranskninganser av en
påverkar denna principiella bedömning.

Det är väsentligt de förtroendevalda revisorernaatt har tillräckliga
till sitt förfogande vid granskning. Särskiltresurser gäller detta de iatt

tillräcklig omfattning biträds yrkesrevisorer och andra sakkunniga.av
Kommunallagsgruppen menade detta är förutsättningatt för etten sys-

med förtroendevaldatem revisorer Ds 1988:52 131. Gruppen fram-s.
höll lagstiftaren också hadeatt sådanordning skullemenat att gälla,en
låt på frivillighetens väg och åberopade äldre förarbetenavara till kom-
munallagama a.Ds. 136.s.

I huvudbetänkandet behandlar vi revisorernas ställning och istatus
organisationen. Med hänsyn till uppföljning och utvärderingatt av
verksamheten får ökad betydelse i tid snabba förändringar ien en av
fråga såväl den politiskastyrsystem organisationenom framhållersom
vi det finns skälatt uppmärksamma den kommunalaatt revisionen i
dessegenskap granskningsorgan. Ett viktigt problem viav pekar påsom
är de förtroendevaldaatt revisorerna i dag kanske inte alltid har den
politiska tyngd, erfarenhet och självständighet är önskvärd ochsom som
regleringen i kommunallagen förutsätter. Med utvidgade uppgifter för
revisorerna kommer deras ställning med sannolikhet stärkasstor ochatt
rekryteringen till revisorsuppdrag underlättas.av personer att

Vi medatt demokratisktsystemet förankradanser revision ien
kommuner och landsting är värde och det skall behållas.stort Enav att
väsentlig förutsättning för revisorernas oberoende ställning är deatt
biträds sakkunniga de själva väljerav och de kan anlitasom ut att
sådana i den omfattning de själva bestämmer. Att de har tillgångsom
till yrkesrevisorer och andra sakkunniga är också betydelsefullt för
effektiviteten i I likhet medsystemet. Kommunallagsgruppen föreslår

bestämmelseatt skall införas i kommunallagenen de förtroende-attom
valda revisorerna biträds sakkunniga i den omfattning behövs.av som

5.4.6 Initiativrätt för revisorerna i fullmäktige och nämnder

Vårt förslag: Revisorerna får rätt väcka ärenden i fullmäktigeatt
rör granskningen, fullmäktige harsom föreskrivit det.om

Revisorerna får rätt väcka ärenden iatt nämnderna rörsom
granskningen.
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I5 kap. 23 § kommunallagen räknas de kommunala harorgan upp som
rätt väcka ärenden i fullmäktige. Beträffande fullmäktigeberedningaratt
gäller dock de får väcka ärenden, bara fullmäktige har föreskri-att om
vit det. I övrigt får fullmäktige inte medge andra eller enskildaorgan
sådanrätt.

Revisorerna redovisar till fullmäktige resultatet sin granskning iav
den årliga revisionsberättelsen. De kan inte anhängiggöra ärenden i
fullmäktige under granskningens gång. Frågor har samband medsom
den förvaltningen får dock revisorerna väcka på isätt ochegna samma

omfattning nämnderna.samma som
Laglighetsgranskningen förvaltnings-även och redovisnings-men

revisionen kan revisorerna anledning framställningargöra tillattge
fullmäktige. Med nuvarande reglering får fullmäktige inte behandla en
sådan framställning, den inte styrelsen eller någontasom upp av annan
nämnd i ärenden. En revisor ledamot i fullmäktigeärett ellersom
någon ledamot kan dock väcka motion och i denna medannan taen
framställningen. Vi det inte rimligt revisorerna skall behövaattanser
utnyttja sådan för föraomväg viktiga frågor till fullmäktige.atten upp

Fullmäktige får meddela föreskrifter för revisionen. I övrigt be-
stämmer revisorerna själva inriktningen uppläggningenoch revisions-av
arbetet. Kommuner och landsting har betydande frihet inomatten

för kommunallagens allmänna reglering bestämma revisio-ramen om
Från lokaldemokratisk synpunkt det väsentligtär bestämmande-nen. att

rätten över den organisationen och arbetssättet skall så videgna vara
möjligt. Vi därför inte tvingande initiativrättregelsom attanser en om

för revisorerna bör införas. föreslårI stället fullmäktige påatt samma
sätt beträffande sina beredningar skall rätt bestämmasom attegna ges

revisorernas möjligheter revisionsberättelsenutöver väcka ären-attom
den gäller granskningen.som

Nämnderna och de anställda skyldigaär lämna revisorerna deatt
upplysningar behövs för revisionsarbetet 9 kap. l0 § första stycketsom
kommunallagen. Upplysningsskyldigheten omfattaockså demanses

biträder de förtroendevalda revisorerna, eftersom de handlar påsom
revisorernas Det föreliggervägnar. vidare skyldighet för nämndernaen
och deras personal revisorerna tillfälle när helst inventeraatt attge som
tillgångar och del räkenskaper och andra handlingar 9 kap. lO §ta av
andra stycket. Detsamma gäller för fullmäktigeberctlningar 9 kap. ll
§-

Revisorerna ha infordrarätt yttranden och förklaringarattanses
under den löpande granskningen från nämnder fullmäktigebered-och
ningar jfr Paulsson m.fl. 309. De har dock ingen formell rätts. att
väcka ärenden hos dessa Det får ligga inom fullmäktigesorgan. anses
förordningsmakt föreskriva skyldighet för nämnderna behandlaatt att
skrivelser från revisorerna.
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Vid den obligatoriska laglighetsgranskningen kan revisorerna finna
anledning väcka ärenden iatt nämnd eller beredning med anled-en en
ning det har framkommit. Visserligenav kansom ifrånutgå attman
dessa i intresse till behandlingegetorgan tar påpekanden, erin-upp
ringar och andra framställningar från revisorerna. I spända lägen eller
konfliktsituationer är det inte självklart så sker. Det kan före-ocksåatt
komma de anställda inteatt anmäler skrivelser från revisorerna till den

nämnden eller detta inte sker inomegna att rimlig tid. Enligt vår me-
ning bör nämnd eller fullmäktigeberedning inteen under några för-en
hållanden kunna undandra sig behandla framställningaratt från reviso-

Vi föreslår därför revisorernarerna. i kommunallagenatt ges en grun-
dad rätt väcka ärendenatt gäller granskningen i nämnder ochsom
fullmäktigeberedningar.

5.4.7. Revisorernas service till enskilda och samverkan med
andra myndigheter

Vår bedömning: Vi ökad öppenhet frånatt revisorernaanser en
andra myndighetermot och organisationer är betydelsefull både för

revisorernas arbete och de statligaeget tillsynsmyndigheternas
kontroll.

En större öppenhet kommunmedlemmarnamot ökar tilltron till
revisionen och till den kommunala verksamheten.

Vi den kommunalaatt revisionenanser bör öppnare motvara
allmänheten.

Det förekommer enskilda framställningargöratt till revisorerna om
granskning viss verksamhet eller lämnarav en synpunkter gransk-
ningen, Revisorer i kommuner och landsting utgör myndigheter ien
förvaltningslagens 1986:223 mening. förvaltningslagenI finns det
allmänna bestämmelser myndigheters serviceskyldighetom gentemot
allmänheten. Bl.a. skall myndighet lämna upplysningar, vägledning,en
råd och sådan hjälp till enskilda i frågorannan rör myndighetenssom
verksamhetsområde. Denna service skall lämnas i den utsträckning som

lämpligär med hänsyn till frågans den enskildes behovart, hjälp ochav
myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart

möjligt. Myndigheten skall ocksåsom hjälpa enskilda till rätta som av
misstag vänder sig till fel myndighet 4 §. Till myndigheternas skyldig-
heter hör vidare besök ochatt ta telefonsamtalemot från enskilda. Om

myndighet bestämmer särskildaen mottagnings- och telefontider, skall
allmänheten underrättas detta på lämpligt 5 §.sätt Dessaom ett servi-
cebestämmelsergäller såledesockså för revisorerna. Enskilda kan dock
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inte med stöd servicebestämmelsemai förvaltningslagen väcka ären-av
den hos revisorerna och fordra dessahandläggs. Något besked i denatt
sakfråga framställning revisorerna integäller behöver hellersom en
lämna. I vilken framställning granskningenmån sådan skall påverkaen
bestämmer revisorerna jfr m.fl. 305.själva Paulsson s.

Revisorernas uppgifter i mindre utsträckning andra myndig-är än
heters utåtriktade. uppgifternasRedan karaktär de kommunalagör att
revisorernas serviceskyldighet får Revisorernabegränsad. kananses
således inte med stöd servicebestämmelserna i förvaltningslagenav
göras till instans för allehanda klagomål. Vi har dock velat peka påen
den möjlighet enskilda fästa revisorernas uppmärksamhethar påattsom
förhållanden i förvaltningen. obligatorisk laglighetsgranskningMed en
kan denna möjlighet i betydelse. Det bör framhållas detöka ståratt
fullmäktige fritt föreskriva serviceskyldighet för revisorer-vidareatt en

följer bestämmelser i förvaltningslagen.än nämndana som av
I förvaltningslagen finns bestämmelsedet också samverkanen om

mellan myndigheter. Enligt skall myndighet lämna andradenna en
myndigheter hjälp inom för verksamheten 5 §. Ocksådenramen egna
samverkansskyldigheten för revisorerna självakan öka i betydelse både

tillsynsmyndigheterna ioch förvalmingsdomstolama och med attsamt
laglighetsgranskningen blir obligatorisk.

Vi från revisorerna andra myndig-större öppenhetatt motanser en
heter och organisationer betydelsefull för revisorernasbådeär eget
arbete statliga tillsynsmyndigheternas.och de En öppenhet kom-mot
munmedlemmarna bedömer ha positiva effekt. Därtill kom-samma

tilltron till revisionen tilloch den kommunala verksamhetenattmer
stärks, revisionen jfrockså sig allmänheten vårt huvud-öppnar motom
betänkandeavsnitt 2.3.2.

5.4.8 Laglighetsgranskningens praktiska ekonomiskaoch kon-
sekvenser

Vår bedömning: Den obligatoriska, lagreglerade granskning som
vi föreslår införasskall blir omfattning kvalitetoch änav en annan
den har förekommit hittills. Revisorerna kan därför behövasom

förstörre sin verksamhet. En viss fortbildning kan bliresurser
nödvändig. Vårt förslag medför dock inga betydande praktiska
eller ekonomiska konsekvenser för landstingen.kommunerna och

Det merarbete och de ökade kostnader blir följden vårasom av
förslag det rimligt kommunerna landstingen får efter-är och bära,

åtgärderna föranleds det har förekommit kommunaltattsom av
domstolstrots och lagtrots.
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Vi har framhållit tidigare de kommunala revisorernaatt på många håll
fullmäktige har ålagts granska laglighetenav iatt nämndernas verksam-

het. Det finns såledesi ganska utsträckning redanstor han-atten vana
sådan uppgift.tera Den obligatoriska, lagregleradeen granskning som

föreslår är tänkt ha omfattningatt och kvalitet än denen annan som
har förekommit hittills. Den medför sannolikt behov viss utökningav en

de ställs till revisorernas förfogandeav resurser och fortbildningsom av
de förtroendevalda. Vi bedömer dock vårt förslag inte medföratt några
betydande praktiska eller ekonomiska konsekvenser. Om så ändå skulle
bli fallet, detta är bördaatt kommuneranser och landstingen som
måste bära. De åtgärder föreslår här och i det följande föran-som är
ledda kommuner och landstingattav underlåtenhet eller hand-genom
lande tvingande föreskriftertrotsat i lagar och andra författningar samt
förvaltningsdomstolars beslut.

Vad gäller åtgärder lagtrots alternativetär tillmot det harsom
föreslagits här öka den statliga tillsynenatt på alla specialreglerade
områden och därvid vidga tillsynsmyndigheternasatt befogenheter

kommunernagentemot och landstingen, införande vites-t.ex. genom av
sanktioner och underställning kommunala beslut. Detta skulle in-av
nebära återgång till gammalt och övergiveten ett kontrollsystem, något

bedömer varken önskvärtsom eller lämpligt. Frånvara samhällseko-
nomisk synpunkt är vidgad laglighetsgranskning de kommu-en genom
nala revisorerna definitivt föredra framföratt utökad statligt kontrollen

den kommunala verksamheten.av
Avsikten inteär revisorernas laglighetsgranskningatt skall ersätta

den kontroll sker förvaltningsdomstolarnasom attgenom prövar över-
klagade kommunala beslut. En följd den utökade granskningen kanav
dock bli behovetatt överklaga sådanaatt beslut kan minskaav i viss
man.

5.4.9 Vårt förslag till reglering revisorernas uppgifter ochav
initiativrätt

Vårt huvudforslag: En allmänt hållen förskrift förs in i kom-ny
munallagen revisorernas laglighetsgranskning.om Området för
granskningen beskrivs på sätt i bestämmelsensamma som om
nämndernas för verksamheten.ansvar

Laglighetsgranskningen blir inte beroende det över tidenav som
allmänt god revisionssed.anses vara
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Revisorernas obligatoriska uppgift granska lagligheten verksam-att av
heten inom nämnderna måste framgå föreskrift i kommunallagen.av en
En sådan bör inte ha någon karaktär deän gällande bestäm-annan nu
melserna revisorernas uppgifter. Förskriften därförbör allmäntom vara
hållen.

Som vi har anfört tidigare vi beskrivningen i kommunalla-attanser
revisorernas granskningsuppgifter och nämndernas förgen av av ansvar

verksamheten bör knyta tillnärmare varandra. Detta kan lämpligenan
ske bestämmelse förs i kommunallagenattgenom en attsom anger
revisorerna prövar nämnderna sköter verksamheten inom sina verk-om
samhetsområden enligt de mål riktlinjeroch fullmäktige har be-som
slutat och enligt de föreskrifter gäller för verksamheten. Lagenssom
beskrivning revisorernas granskningsuppgift och nämndernasav ansvar
för verksamheten kommer då överensstämmai denna del. Genomatt att
granskningen föreskrivs verksamheten bedrivs enligt före-deavse om
skrifter gäller för den, blir laglighetsgranskningen obligatorisk.som

Det råder vi har framhållit tidigare viss oklarhet inne-som en om
börden uttrycket i den omfattning följer god revisionssed iav som av
9 kap. 7 § första stycket kommunallagen. Uttrycket knyter till be-an

god redovisningssed och motiverades medgreppet detta in i 8att togs
kap. 18 § kommunallagen. God revisionssed får främst betydelse för
redovisningsrevisionen och kan påverka också förvaltnings-men avser
revisionen. Begreppet hämtat frånär aktiebolagslagens regler revi-om
sion i aktiebolag. Revisorerna i aktiebolag granskar lagligheten i styrel-

och verkställande direktörens förvaltning bara i begränsad omfatt-sens
Ävenning. de rekommendationer utfärdas de auktoriseradeom som av

revisorernas organisation och utgör grunden för vad skallsom som
god revisionssed vid revision aktiebolag inte bindandeäranses vara av

för de kommunala revisorerna, den anknytning finnsattanser som
till bolagsrevisionen och osäkerheten innebörden uttrycket godom av
revisionssed gör den obligatoriska laglighetsgranskningen inteatt kan
ske i den omfattning följer god revisionssed. Vad skallsom av som

god revisionssed förändras över tiden och skulle därmedanses som
kunna medföra den kommunala laglighetsgranskningen inskränktes iatt
förhållande till vad avsiktenär med vårt förslag. Den bestäm-som nya
melsen bör därför inte föras i den gällande 9 kap 7 § kommunal-nu
lagen fristående. Vi föreslår i stället 7 §utan med denvara en ny a
innebörd har angivitssom ovan.

Vårt förslag innebär också enskilda ärenden innefattaratt som myn-
dighetsutövning någon enskild skall kunna granskas revisorerna.mot av
Det gäller sådana fall där kommunala beslut har överklagats och för-
valtningsdomstolen har ändrat beslutet. Laglighetsgranskningen skall
omfatta verkställigheten sådana beslut. Som har framhållitav ovan
måste lagstöd skapas för sådan granskning. Vi föreslår detta skeratten
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tillägg till 9 kap.ett 8 § kommunallagen.genom I sambandhärmed bör
paragrafen omarbetas redaktionellt.

Värt förslag fullmäktige skallatt möjlighet medge revisorer-ges att
rätt i fullmäktige väckaattna ärenden gäller granskningen föran-som

leder tillägg till 5 kap. 23ett § kommunallagen.
Vårt förslag revisorerna skallatt i kommunallagen grundadges en

rätt väcka ärendenatt hos nämnder och fullmäktigeberedningar föran-
leder också tillägg till lagen.ett I 4 kap. 16 17 kommunallagen-finns bestämmelser initiativrätt för de förtroendevalda.om Dessa avser
deras rättighet enskilda förtroendevalda. Visserligensom varjeär revi-

självständig och kansor på hand. Vanligenagera uppträder dockegen
revisorerna kollektivt och görett framställ-som organ gemensamma
ningar. Vi därför föreskriftenanser att deras initiativrätt i nämnderom
bör föras in tredje stycke i 9 kap.ett 10 §som kommunallagen. Genom

befintlig hänvisning i ll § kommeren föreskriften också gälla föratt
fullmäktigeberedningar.

Bestämmelsen i 9 kap. 14 § första stycket kommunallagen attom
revisorerna varje år skall revisionsberättelse hindrar inteavge en enenskild revisor särskildatt revisionsberättelse.avge Inte helleren de nuförslagna bestämmelserna hindrar enskild revisoratt väcker ärendenen
i nämnderna eller i fullmäktige, fullmäktige har förskrivit initiativ-om

förrätt revisorerna.

5.4.10 Laglighetsgranskningen och de förtroendevaldas personli-
ga ansvar

Vår bedömning: Den obligatoriska laglighetsgranskningen vidgar
de förtroendevaldas personliga Domstolstrots och lagtrotsansvar.
kan ligga till grund för åtgärder från revisorerna.

Som medelyttersta domstolstrotsmot och lagtrots ingår i revi-
sionsmodellen revisionsanmärkning och vägrad ansvarsfrihet samt
sanktionen entledigande från uppdrag i nämnd eller fullmäktigebe-
redning.

Laglighetsgranskningen kan liksom granskning ligga till grund förannan
åtgärder från revisorernas sida. Om revisorerna upptäcker fall lag-av

och domstolstrotstrots inom nämnds verksamhet kanen de rikta påpe-
kanden eller erinringar till nämnden. I allvarliga fall kan de ta uppsådanaöverträdelser i revisionsberättelsen, rikta revisionsanmärkningen

nämndens ledamötermot och avstyrka ansvarsfrihet för dem. Om full-
mäktige inte beviljar ansvarsfrihet, har fullmäktige möjlighet medatt
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stöd 4 kap. 10 § kommunallagen entlediga ledamöterna från derasav
uppdrag.

Det förekommer mycket sällan revisionsanmärkningar riktasatt mot
nämndledamöter i kommuner och landsting och revisorerna avstyrkeratt
ansvarsfrihet. Vi är övertygade revisorernas laglighetsgranskningattom
kommer ha preventiv effekt på domstolstrots och lagtrotsatt ochen att
revisionsanmärkningar därför inte kommer öka i antal på grundatt av

sådan granskning genomförs. I denna revisionsmodell föratt åtgärder
domstolstrots och lagtrots föreslår ingår dockmot ytterstasom som

förmedel revisorerna utkräva personligt nämndledamö-att ett ansvar av
Dit hör också ansvarsfrihet kantema. vägras dem och sanktionenatt

entledigande riktas dem.mot

5.5 Vägran verkställa uppenbart olagligaatt

fullmäktigebeslut

Vårt förslag: Nämndernas rätt fullmäktige-vägra verkställaatt att
beslut skrivs i kommunallagen.

Rätten verkställighetvägra begränsas till gälla, beslu-att att om
fullmäktige har överklagats ellertet det är uppenbartav attom

beslutet överskrider kommunens eller landstingets kompetens, att
fullmäktige har överskridit sina befogenheter beslutet ellergenom

beslutet strider lag eller författning.att mot annan
En nämnd vägrar verkställa beslut fullmäktigeatt ettsom av

skall väcka det ärende beslutet åter i fullmäktigegenast som avser
och skälen för sin vägran.uppge

Nämndernas vägran verkställa fullmäktigebeslut undergörsatt
revisionsansvar.

5.5.1 Inledning

En fråga enligt direktiven skall gäller kommunstyrel-som ta upp om
och landstingsstyrelsen skall rätt verkställavägrasen att attges

uppenbart olagliga beslut kommunfullmäktige respektive landstings-av
fullmäktige.

Bland de särskilda uppgifter föreskrivs för istyrelsen kommu-som
nallagen ingår verkställa fullmäktiges beslut 6 kap. 4 § 3. Huvud-att

Övrigaför verkställigheten ligger på styrelsen.ansvaret nämnder skall
också verkställa sådanabeslut. Detta i bestämmelserna derasanges om
uppgifter i kommunallagen. Enligt 3 kap.14 § bereder de fullmäktiges
ärenden och för fullmäktiges beslut verkställs. Vilka beslutattansvarar
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de enskilda nämnderna har verkställa beror på vilka verksamhets-att
områden de för och den uppgiftsfördelning gäller mellanansvarar som
dem. Föreskrifter detta i reglementena för nämndernaom ges som

obligatoriska.ärnumera
Styrelsen också övriga nämnder bestämmer själva ochmen närom
fullmäktigebeslut skallett verkställas. Deras bedömningar görs utifrån

effektivitets- och legalitetsintressen och gäller främst, det enskildaom
beslutet kan komma upphävas vid laglighetsprövningatt förvaltnings-av
domstol. Inom för detta nämnderna också ha rättramen vägraanses att

verkställa beslut jfr Sundberg,att Kommunalrätt,ett 1963, 254-257s.
och Riberdahl, NAT 1978 172. Om beslut fullmäktigeett hars. av
överklagats, detär självklart styrelsen elleratt nämnd har rätten annan

vägra verkställaatt beslutet. De haratt också rätt vidhälla sin väg-att
även fullmäktige beordrar verkställighet.ran, Vägranom verkställaatt

fullmäktigebeslut skerett under revisionsansvar för nämndledamöterna.
Allt talar för det redan enligt gällande föreliggeratt rätt sådanen

möjlighet vägra verkställighet fullmäktigebeslutatt berörs iav som
direktiven. Några ytterligare överväganden skulle således inte behövas
från vår sida. Enligt direktiven är vår uppgift beträffande verkställig-
hetsvägran kopplad till frågan personligt för de förtroen-ettom ansvar
devalda och begränsad till beslut är uppenbart olagliga. Verkställig-som
hetsvägran är också intresse del i den revisionsmodell förav som en
åtgärder domstolstrots och lagtrotsmot föreslår.som

Revisorernas legalitetskontroll uteslutande den verksamhetavser
nämnderna och fullmäktigeberedningarnasom för. Fullmäkti-ansvarar

beslut och andra åtgärder omfattas integes granskningen. Revisorer-av
är direkt underställda fullmäktige. De utförna sitt speciella uppdrag åt

fullmäktige. Det är därför uteslutet ålägga revisorerna kontroll-att en
funktion fullmäktige. Dengentemot utökade interna legalitetskontrollen

föreslår anledningsom överväga det börger oss att om vara en
skyldighet för styrelsen också för övriga nämnder vägramen att att
verkställa fullmäktigebeslut eller det tillräckligtär tillrätt verk-om att
ställighetsvägran finns.

5.5.2 Intern laglighetskontroll fullmäktigebeslut i Finlandav

Vår bedömning: Den ordning tillämpas i Finland inne-som som
bär kommunstyrelsenatt är skyldig laglighetenpröva iatt kom-
munfullmäktiges beslut i omfattning förvaltningsdom-samma som
stolarna i Sverige inte i det svenska för kom-passar systemet
munal självstyrelse.
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I den finländska kommunalrätten finns det intern laglighetskontrollen
fullmäktiges beslut. Där är det skyldighet för kommunstyrelsenav atten

vägra verkställa beslut fullmäktige styrelsenatt olag-av som anser vara
liga. Styrelsens uppgift liknar laglighetsprövning enligt den svenska
kommunallagen. Kommunstyrelsens uppgift betecknas i den finländska
kommunallagen 59 § tillsyn laglighetenöver fullmäktigessom av
beslut Tillsynen gäller besluten har fattats i oriktig ordning ellerom
överskrider fullmäktiges befogenhet eller eljest strider lag. Ettmot
beslut styrelsen finner olagligt, skall styrelsen vägra verk-som attvara
ställa. Den skall omedelbart hänskjuta ärendet beslutet gäller återsom
till fullmäktige och därvid skälen för sin verkställavägran attange
beslutet. Fullmäktige kan då ändra sitt ibeslut enlighet med kommun-
styrelsens ställningstagande. Besvär har anförts det förstaöversom
beslutet förfaller i den situationen. Om fullmäktige vidhållerdäremot
beslutet, skall styrelsen överlämna frågan huruvida det föreligger lagligt
hinder för verkställigheten till länsrätten för avgörande. Länsrätten får
inte besluta i frågan, förrän tiden för anförande kommunalbesvär harav
löpt Om fullmäktiges beslut överklagas inom förskriven tid, skallut.
länsrätten handlägga besvären fullmäktigesöver och kommunstyrelsens
beslut verkställighetsvägran Underställningsärendetgemensamt.om
förfaller, länsrätten vid prövningen besvären finner fullmäkti-om attav

beslut skall upphävas. Vid bedömning länsrätten harmotsattges av
kommunstyrelsen rätt överklaga länsrättens beslut till Högsta förvalt-att
ningsdomstolen. Sådan tillkommer fullmäktige,rätt i falldet länsrätten
är med kommunstyrelsen fullmäktigebeslutet olagligt.ärattense om
Regeln i kommunallagen kommunstyrelsens skyldighet ombesör-attom

verkställigheten intedå böra tillämpas. I stället får fullmäktigeanses
själva för verkställigheten. Den kommunmedlem har besväratsvara som
sig hos länsrätten fullmäktigesöver beslut, kan begära ändring läns-av

domrättens hos förvaltningsdomstolen,Högsta ifall länsrätten ogillar
kommunmedlemmens besvär. Kommunmedlemmen behöver då inte
särskilt frågan riktigheten i kommunstyrelsens verkställig-ta upp om
hetsvägran. Om däremot länsrätten avslår besvären, kan varje kommun-
medlem överklaga länsrättens beslut till den högsta besvärsinstansen.
Likaså kan de anföra besvär, när länsrätten har det föreliggeransett att
lagligt hinder för verkställighet i ärende kommunstyrelsen harett som
hänskjutit till Verkställighetsvägranrätten. inte vanligenär förekom-
mande i Finland Om regleringen och praxis i Finland Hannus, Dense

kommunallagen, 2:a uppl. 290-294.nya s.
En motsvarande tillsyn lagligheten iöver fullmäktiges beslut fanns

också i den äldre finländska kommunallagen denersattessom av nu
gällande år 1977. I Finland pågår för närvarande översyn kom-en av
munallagen. Enligt uppgift inga ändringarövervägs i fråga kontrol-om
len lagligheten i fullmäktiges beslut.av
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Den utvecklade ordningen i Finland för intern kontroll laglig-av
heten i fullmäktiges beslut har lång tradition. Den har bedömts fungera
väl har inslag sig främmande förmen ter svenska förhållanden.som
Särskilt gäller detta den ställning kontrollorgan fullmäktigeav gentemot

legalitetsprövningen kommunstyrelsensom i de finländska kommu-ger
I Sverige ankommer sådanprövning förvaltningsdomstolama.nerna. på

Att kommunstyrelsen i finländsk kommun skall kontrollera,en om
fullmäktiges beslut har fattats i oriktig ordning och styrelsen haratt

irätt samband med underställningatt verkställighetsvägran överklagaav
länsrättens beslut, avviker påtagligt från de uppgifter styrelsen harsom
i det svenska lokaldemokratiska och inteär förenligtsystemet med den
ställning styrelsen har i vårt land. Handläggningen isom länsrätten och
överprövningen länsrättensavgöranden i Finland framstår ocksåav som
komplicerad. Vi därför motsvarighet till kommunstyrelsensattanser en
laglighetsprövning enligt den finländska kommunallagen inte införasbör
i den svenska lagen.

5.5.3 Ingen skyldighet för nämnderna vägraatt verkställighet

Som framgått tidigare avsnitt 5.4 åligger det nämnderna enligt regler-
deras för verksamhetenna tillom dennaansvar bedrivs iatt attse

överensstämmelse med de föreskrifter gäller för den. En obligato-som
risk och därmed utökad laglighetsgranskning från revisorerna bör enligt
var bedömning medföra laglighetsfrâgomaatt uppmärksammas av
nämnderna än för närvarande. Ett sätt öka medvetenhetenmer att ytter-
ligare kunde göra det till skyldighetatt förvara nämnderna be-en att
döma lagligheten i de fullmäktigebeslut de skall verkställa ochsom
vägra verkställighet i vissa situationer.

Styrelsen har särskilt för beredningenett fullmäktigeären-ansvar av
dena. I ärenden styrelsen inte har berett själv skallsom styrelsen alltid

tillfälle sig. Om det iges att yttra ärende inte föreliggerett något för-
slag till fullmäktiges beslut, skall styrelsen lägga fram besluts-ett eget
förslag. I beredningsuppgiften ingår bl.a. bedöma laglighetenatt detav

Ävenföreslås i ärendena.som det inte finns Föreskrifter det, fårom om
denna bedömning ankomma särskilt på styrelsen.anses

Fullmäktige iär de flesta fall oförhindrad besluta någotatt änannat
det har föreslagits styrelsen ellersom någon nämnd ellerav annan en
fiillmäktigeberedning. Ett förslag från nämnd kan såledeskommaen att
ändras under den efterföljande beredningen i styrelsen och vid behand-
lingen i fullmäktige. Fullmäktige kan fatta beslut än detett annat som
styrelsen har föreslagit i sådanaärenden styrelsen själv har väcktsom
eller berett. Fullmäktigebeslutens laglighet kan därför behöva prövas
inför verkställigheten i vissa fall. Eftersom bedömning laglighetenen av
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sker vid beredningen fullmäktigeärendena, framstår det onödigtav som
i alla ärenden åter bedöma lagligheten inför verkställighetenatt av

fullmäktiges beslut.
Som framgått åligger det alla nämnder verkställa fullmäkti-attovan
beslut. Huvudansvaret för verkställigheten vilar visserligen sty-ges

relsen. Uppgiftsfördelningen enligt nämndorganisationen medför dock
verkställigheten i många ärenden ankommer på andra nämnder.att

Fullmäktige kan också lämna särskilda verksnällighetsuppdrag till andra
nämnder styrelsen.än Bedömningen frågan verkställighetsvägranav om
måste därför omfatta samtliga nämnder.

Styrelsen och övriga fårnämnder ha rättsagts attsom nyss anses
vägra verkställa fullmäktigebeslut. Om prövningen laglighetenatt av
och vägran verkställa beslut bedöms olagliga skulle tillgörasatt som en
skyldighet för dem, kunde detta rubba maktfördelningen inom kommu-

och landsting och nämndernas lydnadsförhållande till fullmäktige.ner
Det finns enligt vår mening också risk för skyldighet för nämn-att en
derna leder till motsättningar mellan dem och fullmäktige. Nämnderna
skulle under täckmantel laglighetsprövning kunna ifrågasätta fullmäk-av
tiges beslut fördelningen kommunens eller landstingets samladeom av

En nämnd skulle kunna hävda inte fullgöraden kanattresurser. ex.
kommunens obligatoriska uppgifter enligt speciallag, nämndenen om
inte tillförs de den har begärt och lägre resurstilldelningattresurser en
därför strider den lagen och verkställa fullmäktigesvägra beslutmot att

budgeten. En obligatorisk laglighetsgranskning vidareskulle kunnaom
inkräkta nämndernashuvuduppgift är för skötselnattsom ansvara av
verksamheten. sinI prövning fullmäktigebesluten skulle nämndernaav
vid obligatorium skyldiga gå sådana kompliceradeett attvara
rättsliga spörsmål det för närvarande ankommer förvaltnings-påsom
domstolarna avgöra.att

De generella åtgärder föreslår kommunalt lagtrots ochmotsom
domstolstrots och har betecknat revisionsmodell riktarsom som en
sig inte fullmäktige. De särskilda åtgärder vi i följandedetmot som
föreslår sådana omfattaröverträdelser inte heller handlande ellermot
underlåtenhet från fullmäktiges sida. En skyldighet för nämnderna att
vägra verkställa olagliga fullmäktigeheslut skulle formutgöra en av
kontroll fullmäktiges handlande. Revisorernas granskning verk-av av
samheten inom nämnderna skulle omfatta också, hur nämnderna skötte
denna obligatoriska uppgift. Den märkliga ordningen skulle då gälla att
nämnderna vid prövningen ansvarsfriheten hade inför full-attav svara
mäktige för underlåten verkställavägran beslut fullmäktige vilkasatt av
laglighet ifrågasättas.kunde Den skulle också innebära det infördesatt

indirekt revision fullmäktiges åtgärder. Som har framhålliten av
avsnitt 5.6 är det från kommunaldetnokratisk synpunkt väsentligt att
fullmäktige är ansvariga uteslutande kommunmedlemmarna-gentemot
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väljarna. Mot bakgrund det har redovisat vi skyldig-av som attanser
het vägra verkställighetatt fullmäktigebeslut inte skall införasav vare
sig för styrelsen eller övriga nämnder.

5.5.4 Nänmdemas rätt vägra verkställighetatt bör regleras

Nämndernas rätt vägra verkställighetatt fullmäktigebeslut inteärav
begränsad till beslut är uppenbart olagliga. Nämndernasom kan alltså
utnyttja sin rätt och vägra verkställa varje fullmäktigebeslut.att Som

tidigare hanterarsagts nämnderna dock verkställighetsvägran under
revisionsansvar. En obefogad vägran kan föranleda erinran eller ien
allvarliga fall anmärkning från revisorerna. Fullmäktigeen kan också
lägga handlande eller underlåtenhet från nämnd till grund foren att
vägra ansvarsfrihet, även revisorerna inte har påtalat någon felaktig-om
het.

Nämndernas rätt vägra verkställa fullmäktigebeslutatt att har upp-
märksammats i ringa utsträckning. Fråga är hur känd denna rätt inomär
kommuner och landsting. Redan infonnationsskäl kan det finnasav
anledning in bestämmelseatt ita kommunallagenen upplysersom om
existensen rätten till verkställighetsvägran.av

Vi ifrågasätter det lämpliga i rättenatt vägra verkställaatt full-att
mäktigebeslut iär princip obegränsad. Samma skäl har anförtsom

införamot skyldighetatt vägra verkställighetatt kanen anföras mot att
behålla denna obegränsade rätt för nämnderna till verkställighetsvägran.
Rätten bör enligt vår mening bara utnyttjas i de undantagsfall, då det
är uppenbart fullmäktigebeslutatt är lagstridiga. Vi föreslår därför att
rätten vägra verkställighetatt regleras i kommunallagen och den baraatt
skall uppenbart lagstridiga fullmäktigebeslut.avse

Nämndernas prövning fullmäktiges beslut bör sakinnehålletav avse
i besluten. Deras rätt vägra verkställighetatt bör därför inte denavse
ordning i vilken besluten har tillkommit. Procedurfrágor och andra
formella spörsmål bör nämnderna såledesinte bedöma. Med anknytning
till de i 10 kap. 8 § kommunallagen angivna grunderna för domstolar-

laglighetsprövningnas bör nämndernas rätt vägra verkställighetatt gälla
fullmäktigebeslutetnär inteett hänför sig till något är angelä-som en

genhet för kommunen eller landstinget, när fullmäktige har överskridit
befogenhetsin och när beslutet strider lag eller författning.mot annan

Rätten bör bara omfattasagts uppenbarasom fall olaglighet och inteav
beslut har tillkommit i lagaavse om ordning.

I klarhetens intresse bör det framgå kommunallagen nämn-av att
fårderna vägra verkställa fullmäktigebeslutatt har överklagats.som

Uppenbarhetskravet kan inte gälla i sådanafall.
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En fråga verkställighetsvägran ärende iutgör nämnd. Enettom en
nämnd finner beslut fullmäktige uppenbartär lagstridigtatt ettsom av
och ämnar vägra verkställighet skall avgöra ärendet vanligtpå sätt. Ett
sådant beslut kan överklagas laglighetsprövning. Vägran attgenom
verkställa fullmäktigebeslut kan således bli föremål för laglighets-ett
prövning enligt reglerna i 10 kap. kommunallagen.

När nämnd finner beslut fullmäktige är uppenbartatt etten av
olagligt och beslutar inte verkställa beslutet, bör nämndenatt snarast
anmäla detta till fullmäktige och skälen för sin vägran. Utöver ledamö-

i fullmäktige får bara de iterna 5 kap. 23 § kommu-organ som anges
nallagen väcka ärenden i fullmäktige. Ovillkorlig rätt väcka ärendenatt
har nämnd och ledamot motion. Detsamma gäller reviso-en en genom

ärendet deras förvaltning.rör Fullmäktigeberedningarrerna, om egen
och företagsstyrelser kan erhålla initiativrätt i fullmäktige, fullmäkti-om

föreskriver det. Det bör nämnas föreslagithar reviso-attge attovan
skall få rätt väcka i fullmäktigeärenden gäller gransk-attrerna som

ningen, fullmäktige föreskrivithar det avsnitt 5.4.6. Fullmäktigeom
får inte andra eller enskilda väckarätt ärenden deänattge organ som

i nämnda bestämmelse i kommunallagen. inteDe kan hellerupptas ta
ärenden på initiativ ärenden fullmäktige.måste väckas ieget utanupp
En anmälan verkställighetsvägran inget formelltär ärende.om

Fullmäktige kan sådananmälan till överläggning kan inteta upp en men
fatta sakbeslut med anledning anmälan, ändringett dett.ex.av om av
beslut nämnden har vägrat verkställa. En sakbehandling i full-attsom
mäktige förutsätter således det föreligger ärende har väcktsatt ett som

berättigat och ärendet har iberetts vanlig ordning,ett attav organ
såvida inte någon bestämmelserna i 5 kap. 29 32 §§ kommunalla-av -

medger undantag från beredningstvånget tillämpliga. Detär ärgen som
således inte tillräckligt med anmälan från nämnd vägrar atten en som
verkställa fullmäktigebeslut. En verkställighetsvägran bör därförett

iväckas fullmäktige. Fullmäktige måste då enligt regeln i 5 kap. 25 §
kommunallagen besluta i ärendet. Vi föreslår bestämmelse inatt tasen
i kommunallagen nämnd har beslutat verkställavägraatt attom en som

beslut fullmäktige skyldigär väcka det ärendeett att genastav som
beslutet i fullmäktige. Ett undantag bör dock för det fallgörasavser att
vägran grundas fullmäktigespå beslut har överklagats. Då behöveratt
inte och bör intenormalt heller något ärende iväckas fullmäktige.

Vi inte några särskilda föreskrifter skall införas den tidattanser om
Ärendeninom vilken fullmäktige har behandla sådant ärende. iatt ett

vilka verkställighetsvägran förekommer bör beredas och i övrigt hand-
läggas på vanligt Inom försätt. beredningsplikten har nämndramen en

vägrar verkställa beslut vad nämnden sinatt grundarett attsom uppge
Omvägran på. styrelsen inte själv har berett ärende väcks påett som

skall styrelsen tillfälle sig. Detta naturligtnytt, är medatt yttrages
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hänsyn till styrelsens roll i beredningsprocessenoch ställning i organisa-
tionen.

Som har framhållit tidigare åligger det styrelsen vid bered-att
ningen fullmäktigeärendena särskilt beaktaav legalitetsaspekten. Vidare
skall styrelsen ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet enligt
6 kap. l första§ stycket kommunallagen. Denna uppgift kommer också

omfatta hur nämndernaatt utnyttjar sin rätt vägra verkställighet.att Vi
inte styrelsenatt någonanser föreskrift i kommunallagengenom be-

höver särskilda uppgifter i frågages verkställighetsvägran.om
Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen får fullmäktige föreskriva att en

lokal nämnd eller nämnd är underställden nämnd intesom fåren annan
väcka ärenden i fullmäktige. Fråga är, också sådananämnder skallom
ha rätt väcka ärenden gäller verkställighetsvägran, fullmäktigesom om
har begränsat deras initiativrätt. Vi det skulle föra föratt långt,anser

nämnder på den nivån medgavsom rätt fullmäktiges föreskriftatt trots
väcka ärende i fullmäktige.ett Vi föreslår därför inget undantag från
fullmäktiges befogenhet i nämnda lagrum. Kommunallagen innehåller i
övrigt inga bestämmelser särskilt gäller för lokala nämndersom eller
nämnder är underställda andra nämnder. Visom inte helleranser att
rätten vägra verkställighetatt föranleder någon ytterligare reglering om
sådana nämnder i kommunallagen. Liksom andra frågor gällersom
dessanämnder får fullmäktige lämna de föreskrifter behövs. Loka-som

nämnder och underställda nämnder måste dock föreskrift igenom en
lagen undantas från skyldigheten väcka ärenden i fullmäktigeatt som
gäller verkställighetsvägran, fullmäktige har föreskrivitom de inteatt
får väcka ärenden.

I 3 kap. 14 § kommunallagen finns bestämmelsen nämndernasom
uppgift bereda fullmäktigesatt ärenden och för fullmäkti-att attansvara

beslut verkställs. Föreskriftenges nämndernas rätt vägra verk-om att
ställighet fullmäktigebeslut bör placerasav andra stycke i denettsom
paragrafen. Den bör utformas efter mönster 10 kap. 8 § kommunal-av
lagen innehåller grunderna försom upphävande kommunala beslutav
vid Iaglighetsprövning. Skyldigheten för nämnd vägrar verkstäl-en som

beslutett väcka det ärendeatt beslutet för handläggningsom avser nyi fullmäktige bör itas tredje stycke. Därett börupp också det undantag
placeras skall gälla för de nämndersom enligt fullmäktiges fore-som
skrift inte får väcka ärenden i fullmäktige.
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5.6 Inga åtgärder bör riktas direkt full-mot

mäktige

Vår bedömning: Fullmäktige i principbör ansvariga enbartvara
inför medlemmarna i kommunen eller landstinget. Statliga tillsyns-
myndigheter och förvalmingsdomstolar bör inte kunna utkräva

eller vidta åtgärder direkt fullmäktigeledamöter vidmotansvar av
lagtrots eller domstolstrots.

Genom förslagvärt reglera för nämndernarätten vägraatt att att
verkställa uppenbart lagstridiga fullmäktigebeslut bör den faktiska
betydelsen lagtrots och domstolstrots från fullmäktiges sidaav
minska.

Det bör inte införas möjligheter vidta direktåtgärderatt mot
fullmäktige.

Fullmäktige det högsta i kommuner och landsting. Detär ärorganet
direktvalt och den främsta kommunala självstyrelsen.bäraren denav
Fullmäktiges politiskt. införDe har kommunmedlemmama detäransvar
övergripande för ihela verksamheten kommunen eller lands-ansvaret
tinget. Fullmäktiges jäm-ställning och uppgifter kan i flera avseenden
föras med riksdagens.

Fullmäktiges juridiska obetydligt jfr avsnitten 2.2 ochäransvar
2.6. Av hänsyn till den kommunala självstyrelsen fullmäktigeleda-är
mötema undantagna från tillsyn JO och JK. Deras beslut kan dockav
överklagas. Detta sker laglighetsprövning.med något undantag genom

I det representativa demokratiska ligger ledamöterna iattsystemet
de direktvalda församlingarna ansvariga inför medborgarna.skall vara
Medborgarna utkräver vid de återkommande valen. Viansvaret anser

det från självstyrelsesynpunkt principiellt felaktigt låtaskulleatt attvara
statliga tillsynsorgan direktutkräva eller vidta åtgärder motansvar av
fullmäktige. Sådant får landstingenske kommunerna ochmot som
offentliga juridiska eller de nämnder har det närmastemotpersoner som

för den verksamhet tillsynen sagda gäller iDetansvaret som avser.
synnerhet vid lagtrots.

finnsDet exempel från fullmäktiges sida. Detpå lagtrots också
intresset har knutits tillstörsta överträdelser för den kommu-gränsenav

nala kompetensen ifr avsnitt tidigare föreslagit1.2. Vi har regle-en
ring i kommunallagen för styrelsen och övriga nämnderrätten attav

lagligheten i fullmäktigebesluten revisionsansvarpröva och under vägra
verkställighet de lagstridiga.beslut de bedömer uppenbartav som vara
Detta bör kunna motverka allvarligare kompetensöverskridanden från
fullmäktige. Fullmäktige kan fatta uppenbart kompetensöverskri-väl ett
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dande beslut, på grund sagda förrätt nämndernamen kan nämndernaav
underlåta verkställa beslutet.att Detsamma gäller befogenhetsöverskri-
dande och på lagstridigasätt beslut.annat Anmodanden från fullmäktige

verkställa beslutatt har överklagats och uppenbart lagstridigasom
beslut behöver nämnderna såledesinte efterkomma.

Vad gäller från fullmäktigetrots förvaltningsdomstolarsmot beslut,
inte heller sådana överträdelserger anledning till inskridanden mot

ledamöterna i fullmäktige. Genomförandet fullmäktigebeslut ankom-av
undantagslöst på nämnderna. Nämndernasmer rätt vägra verkställig-att

het bör hindra fullmäktige från igenom sin vilja,att den innebärom
något uppenbart lagstridigt. Ansvaret för iakttagandet förbud attav
verkställa fullmäktigebeslut ligger i första hand på styrelsen. I andra
hand ankommer detta på någon nämnd. Beslut åtgärder förannan attom
enligt bestämmelserna i lO kap. 15 § kommunallagen rätta verkställtett
fullmäktigebeslut har blivit upphävt ankommer fullmäkti-som påsenare

själva. Ett sådant ärende skallge dock beredas på vanligt Styrel-sätt.
uppgift är har framhållitsens tidigare beakta laglighetensom iatt

ärendena och lägga fram förslag till fullmäktigesatt beslut, dettaom
behövs. Också i dessa fall bör rätten till verkställighetsvägran hindra att
fullmäktige driver igenom något är uppenbart olagligt. Vi vill docksom
förutskicka vi i det följande läggeratt fram förslag förvaltnings-attom
domstolarna skall vissa befogenheter sätta viteges vid befaratatt ut
eller visat domstolstrots från nämnder i samband med laglighetspröv-
ning.

Personvalskommittén dir.l99l:l2l har i början år 1993 lagtav
fram förslag ökat inslagett personval i bådeom riksdags- och kom-av
munalvalen SOU 1993:21. Om kommitténs förslag genomförs, får
fullmäktigeledamöter i kommuner och landsting direktett mera ansvar

kommunmedlemmarna.gentemot De får ökat personligt politisktett
för de beslut deansvar medverkar till. Detta gällersom också ledamö-

i styrelsenter och övriga nämnder, även de väljs till sina uppdragom
fullmäktige. Många demav är dessutom tillika fullmäktigeledamöter.av

I ll kap. i vårt huvudbetänkande redovisar personvalskommitténs
förslag och belyser tänkbara kommunaldemokratiska konsekvenser avförslagen. Vi ökat inslagatt ett personvalanser också bör med iav tas
bedömningen frågan de kommunalt förtroendevaldasav om föransvar
besluten.

Sammanfattningsvis dels principiella skälanser att talar mot att
statliga tillsynsmyndigheter och förvaltningsdomstolar skall kunna vidta
åtgärder direkt ledamöterna i fullmäktigemot i kommuner och landsting
vid lagtrots eller domstolstrots, dels den föreslagnaatt reglering-av oss

rätten vägra verkställigheten av att uppenbart lagstridiga fullmäkti-av
gebeslut bör minska den faktiska betydelsen fullmäktigebeslutav sominnefattar domstolstrots och lagtrots.
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5.7 Frågan utökat personligt förettom ansvar
de förtroendevalda i nämnderna

Vår bedömning: Den revisionsmodell föreslår innefattarsom
ökat personligt för förtroendevaldadeett både vid Iagtrotsansvar

och domstolstrots.
Modellen bör kompletteras med personligt vitesansvar vidett

vissa former domstolstrots i samband med laglighetspröxrning.av
Det personliga bör inte ökas vid domstolstrots iansvaret sam-

band förvaltningsbesvärmed detutöver revisionsmodellensom
omfattar.

Sanktionen vite bör i viss utsträckning kunna riktas kommu-mot
och landsting vid domstolstrots i samband förvaltnings-medner

besvär.

5.7. 1 Direktiven

Enligt direktiven bör möjlighetenöverväga införa personligtatt ettav
för de förtroendevalda för komma till med domstolstrotsrättaansvar att

och lagtrots i kommuner och landsting. Där sådantsägs att ett ansvar
inte nödvändigtvis behöver straffansvar framhållsoch fråganett attvara

vad kan kalla personligt vitesansvar har tagitsom ettman upp av
Svenska Kommunförbundet i yttrandet över Kommunalansvarsutred-
ningens betänkande. Vidare i uppgift iöverväga, vad månattges
kretsen ansvariga bör begränsas till ledamöterna i det harav organ som
fattat olagligt beslut eller kretsen ansvarigaett bör begränsas påom av
något sätt, detta vi skulle för personligtannat stanna ettom ansvarssys-
tem.

5.7.2 Ett ökat personligt vid vissa former domstols-ansvar av
trots

Vårt huvudförslag har betecknat rcvisionsntodell försom som en
åtgärder kommunalt domstolstrots och lagtrots innefattarmot ubligzi-en
torisk laglighetsgranskning från revisorerna verksamheten inomav
nämnderna. Revisionsansvaret för de förtroendevalda i nämnderna
utvidgas därmed. Detta såvälär kollektivt individuellt. Iansvar som
modellen ingår också sanktionen entledigande från nåmnduppdrag,
vilken fullmäktige kan rikta förtroendevalda fullmäktige intemot som
har beviljat ansvarsfrihet avsnitt 5.4.l0. Modellen kompletteras med

förslag reglering i kommunallagenett nämndernas rättom en attav
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vägra verkställa beslutatt fullmäktige har överklagats och beslutav som
nämnderna bedömer uppenbartsom lagstridiga. Det harvara sagtssom

gäller också för ledamöter i fullmäktigeberedningar.nu Dessa omfattas
dock inte rätten vägra verkställighet.attav

I föregående avsnitt har redogjort för vår uppfattning ledamö-att
i fullmäktige börterna ansvariga enbart inför kommunmedlemmar-vara

och åtgärder inte bör kunnaatt riktasna direkt dem sigmot vare av
statliga myndigheter, förvaltningsdomstolar eller någotav av organ
inom kommunen eller landstinget. Rätten för nämnderna vägra verk-att
ställighet uppenbart olagliga fullmäktigebeslutav medför laglighetenatt
i fullmäktiges beslut i viss utsträckning kontrolleras internt.

Vad gäller åtgärder lagtrots intemot några sådanaskallattanser
införas utöver dem revisionsmodellen innefattar. Vi återkommersom till
denna fråga längre fram avsnitt 5.11. Vad gäller domstolstrots anser

däremot ytterligare åtgärderatt kan behövas för förstärka reaktio-att
allvarliga överträdelsermot och förnen få direkt verkandeatt en pre-

vention vid befarat domstolstrots eller omedelbar påföljd vid konstaterat
domstolstrots.

Som vi har nämnt tidigare avsnitt l uppfattar vårt uppdrag så,
vi har föreslåatt ytterligareatt möjligheter rikta sanktioneratt mot

kommunerna och landstingen sådanaeller de förtroendevaldasom mot
personligen. Vi vårt förslagatt åtgärderanser inomgenom om ramen
för revisionsmodellen har reducerat behovet sanktioner betydligt. Detav
är därför enligt vår mening inte nödvändigt tillskapaatt ett system av
sanktioner vid sidan revisionsmodellen. Modellen innefattarav som

ocksåsagts sanktion fullmäktigenyss råderen över, nämligensom
entledigande från uppdrag i nämnder och fullmäktigeberedningar. Vi
bedömer dock den påföljden kommeratt användasbara iatt ytterlighets-
fall domstolstrots och lagtrots.av

Vi har helt avvisat tanken på använda straffsanktionenatt dom-mot
stolstrots och lagtrots avsnitt 5.2 och konstaterat skadeståndinteatt är

lämplig sanktion i dettaen sammanhang avsnitt 5.3. Till revisionsan-
är också knutetsvaret skadeståndsansvarett 9 kap. 17 § kommunalla-

gen. Omfattningen detta skadeståndsansvar oklartär jfrav avsnitt 2.4
och Paulsson m.fl. 315.ovan Vi har inte funnit anlednings. gåatt

närmare på precisering och eventuell utvidgningen detta personli-av
för de förtroendevalda.ga ansvar

Som framgått tidigarevår redovisning viteav är avsnitten 3.1 och
3.1.1 sedan länge flitigt använd sanktion i svensk lagstiftning.en Vitet
utgör effektivt pátryckningsmedelett för förpliktelse, förbudatt en ett
eller något åläggande skallannat respekteras. Det kan riktas enskil-mot
da fysiska och juridiska också sådana offentligrätts-personer men mot
liga juridiska kommuner och landsting.personer Dettasom gäller i de
allra flesta fall, när kommunerna och landstingen uppträder privat-som
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rättsliga subjekt, fastighetsägare. Det förekommer dock attex. som
vite riktaskan dem också, när det gäller deras offentligrättsligamot
verksamhet. Vi intekan det några principiella hindermöteratt attse
vidga möjligheterna vitesätta kommuner och landsting inomatt ut mot
det offentligrättsliga området. Vite kan enligt meningvår effek-vara en
tiv sanktion vissa former domstolstrots.mot av

När nämndledamötcr i kommuner och landsting siggör skyldiga till
domstolstrots på det specialreglerade området det säkerligenär många
gånger inte fråga tredska från deras sida. Detta särskilt fallet,är närom
rättighetslagar tillämpas. Det ostridigt deär kommunala huvudmän-att

brottas tilltagandemed resursproblem. Dessa skapar svårigheter förnen
de ansvariga nämnderna fullgöra det fövaltningsdomstolarnaatt som
ålägger dem i sina beslut jfr bil. 2 punkt 9 10. Uppgiftsfördel-och
ningen mellan domstolarna och nämnderna är dessutom oklar jfr av-
snitten 4.2.2 och 4.3. Vi inte rimligtdet i sådana situationerattanser
vite skulle kunna med de förtroendevalda personligensättas ut som
adressateroch denna ekonomiska sanktion skulle kunna drabba dem,att

orsaken till fördröjdnär eller utebliven verkställighet domstolsbeslutav
beror på kommunens eller landstingets pressade ekonomiska situation.

specialregleradePå det området det väsentligen fråga förvalt-är om
ningsbesvärsprövning. Prövningen allsidig innebärär och domstolenatt
kan ändra det kommunala beslutet, beslut i ställesätta dessett annat
eller upphäva beslutet. Den enskilde berättigade vissa möjligheterhar

domstolsbeslut verkställt tvångsvis kronofogdemyndig-att ett genom
hetens försorg jfr avsnitt för-4.4. Ett ökat personligt för deansvar
troendevalda utöver det revisionsmodellen omfattar med hän-börsom

till det har anfört inte införas för domstolstrots i samband medsyn nu
förvaltningsbesvär. Ett vitesansvar för kommunen eller landstinget som
juridisk framstår rimligare i det sammanhanget.person som

Vid laglighetsprövning kan förvaltningsdomstolarna upphäva men
inte ändra sådanabeslut de bedömer felaktiga i något desom vara av
hänseenden i lO kap. 8 § kommunallagen. Eftersom beslutensom anges
upphävs och inte gäller längre inteskall de verkställas. Föreskrifter om
verkställigheten såledesär uteslutna. Domstolarna kan på yrkande av
klaganden eller på initiativ besluta förbud verkställa deteget attom
överklagade kommunala beslutet inhibition. Ett upphävt beslut som
redan har verkställts måste kommunen landstingeteller irätta den ut-
sträckning det är möjligt.som

Det domstolstrots förekommer i samband med laglighetspröv-som
ning i fallär många uttryck för tredska från ansvarigade förtroendeval-
da. Det saknas ofta faktiska omständigheter kan rimlig för-som ge en
klaring till de förtroendevalda inte respekterar förvaltningsdom-att en
stols dom inteeller åtlyder dess beslut inhibition. I varje fall kanom
domstolstrotset aldrig ursäktas. Vi de förtroendevalda börattanser
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åläggas större personligt vidett domstolstrots i samband medansvar
laglighetsprövning. Detta bör lämpligen personligt vites-ansvar ettvara
ansvar.

Vi behandlar införandet vite sanktion domstolstrots iav som mot
samband med laglighetsprövning och frågan begränsning kretsenom av

ansvariga i det följande avsnittet 5.8. Fråganav vite i samband medom
förvaltningsbesvär vi i avsnitt 5.9.tar ettupp senare

5.8 Särskilda åtgärder domstolstrots imot
samband med laglighetsprövning

5.8.1 Inledning

Det finns enligt regeringsformen domstolar för rättsskipningen och
förvaltningsmyndigheter för den offentliga förvaltningen l kap. 8 §
regeringsformen. Förvaltningsmyndigheterna handlägger ärenden eller
vidtar faktiska åtgärder. Handläggningen ärenden i beslut.utmynnarav
Nämnderna i kommuner och landsting förvaltningsmyndigheterär i
regeringsformens mening. Fullmäktige däremotär inte någon för-
valtningsmyndighet betecknas i regeringsformenutan beslutandesom en
församling.

Den allmänna regleringen handläggningen ärenden i denav av
offentliga förvaltningen finns i förvaltningslagen. Avvikande föreskrifter
i andra författningar gäller framför förvaltningslagens regler 2 §.
Bestämmelserna service till allmänheten, samverkan mellanom myndig-
heter i 64 §§ förvaltningslagen gäller förm.m. all verksamhet, också-
för sådan inte handläggningär faktiska åtgärder.som utan

De kommunala nämnderna och de förvaltningar lyder undersom
dem har tillämpa förvaltningslagen.att Om lagen i sin helhet är
tillämplig på handläggningen inom nämnderna, bestäms vilkenav
ordning gäller för prövningen överklagandensom deras beslut,av av
den för förvaltningsbesvär eller den för laglighetsprövning jfr avsnitt
4.3. Om beslut överklagasett laglighetsprövning är degenom proces-
suella föreskrifterna i 13 30 §§ förvaltningslagen inte tillämpliga. Då-
gäller i stället de förfaranderegler finns i kommunallagen och desom

fullmäktige har beslutat med stödsom kommunallagen. Bestämmel-av
i 4 10 §§ förvaltningslagenserna är tillämpliga på all handläggning-

inom nämnderna. De förutom de nämnda serviceavser nyss om m.m.
allmänna krav på handläggningen, anlitande tolk, ombud och biträdeav

inkommande handlingar.samt Reglerna i 6om kap. 24 27 §§ kommu--nallagen jäv på nämndplanet gäller all handläggning,om även ärenden
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innefattar myndighetsutövning. Förvaltningslagens jävsbestämmel-som
inte tillämpliga.ärser

Vid myndighetsutövning enskilda gäller alltid hela förvaltnings-mot
lagen med nämnda undantag för jävsreglerna. Detta ocksåär mestadels
fallet vid handläggningen andra enligtärenden de k. specialför-av s.
fattningarna. innehållerDessa föreskrifter kommunernas och lands-om
tingens obligatoriska uppgifter, miljöskyddslagen 1969:387, hälso-t.ex
skyddslagen 1982:1080, plan- och bygglagen l987tl0, räddnings-
tjänstlagen 1986:1102 och omsorgslagen 1985:568. Inom landsting-

helt dominerande verksamhet, hälso- och sjukvården, dockär helaens
förvaltningslagen tillämplig bara undantagsvis.

Förfarandereglerna i förvaltningslagen tillämpas således vid viss
handläggning inom nämnderna. delEn kommunala beslut överprövas av
statliga förvaltningsmyndigheter länsstyrelsen och socialstyrelsen.t.ex.
Handläggningen sker då enligt förvaltningslagen.reglerna i Trots mot
myndigheternas avgöranden i sådana fall har inte aktualiserats. Det
ingår inte i heller i värt uppdrag åtgärder överträdelserövervägaatt mot
i samband med det besvärsförfarandet.

Beslutsförfarandet i fullmäktige i 5 40regleras kap. 45 §§ kommu--
nallagen. För nämnderna gäller väsentligen regler 6 28 §kap.samma
kommunallagen. Bestämmelserna i förvaltningslagen hur beslutom
fattas tillämpas således inte. Fullmäktige kan nämndreglemente-genom

komplettera kommunallagens föreskrifter. iNågot lag bestämt för-na
farandet finns inte för fattasbeslut med stöd delegering frånsom av en
nämnd. För beslutsfattandet i nämndutskott saknasockså lagregler. Det

dock vanligt fullmäktigeär föreskriftermeddelar beslutsordning-att om
i utskotten bestämmelser i reglementena för nämnderna. Deten genom

förekommer också fullmäktige fastställer regler hur revisorernaatt om
skall sina förvaltningsärendenavgöra kompletterar dem finnssom som
i kommunallagen.

Besluten måste dokumenteras. I fullmäktige och nämnderna sker
detta protokoll. Bestämmelser protokoll finns i 5 kap. 57genom om -
62 §§ 6och kap. 30 § kommunallagen. För dokumenteringen delege-av
ringsbeslut finns det inga lagregler. Den internabestäms föreskrifterav
eller den praxis har utbildats lokalt. Beslut justeras ochav som som
anslås särskilt brukar dock redovisas i formella protokoll.

När protokoll har justerats, skall detta tillkännages anslagett genom
officiellapå den anslagstavlan i landstinget.kommunen eller Dagen för

tillkännagivandet skall liksom protokollet finns tillgängligt.anges var
Klagotiden för de beslut i frånprotokoll löper dagen förupptas ettsom
tillkännagivandet.
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5.8.2 Verkställighet kommunala beslutav

Vår bedömning: Det är väsentligt från effektivitetssynpunkt att
beslut i kommuner och landsting kan verkställas direkt efter det att
protokoll besluten har justeratsupptarsom och det inte krävsatt

besluten haratt vunnit laga kraft för de skall verkställas.att
Beslutens verkställbarhet bör inte inskränkas. Verkställbarheten bör
inte heller regleras i lag.

Det måste föreligga särskilda skäl för överklagat beslutatt ett
skall verkställas, innan beslutets laglighet har prövats domstol.av

Ett kommunalt beslut kan överklagas laglighetsprövningsom ärgenom
i princip verkställbart från och med den tidpunkt, då protokollet som

beslutet har justerats.upptar Kommuner och landsting är således inte
skyldiga avvakta beslutenatt vinneratt laga kraft. Ett beslut kan ge-nomföras mycket snabbt, möjligheten till omedelbar justeringom ut-
nyttjas. Det betyder verkställighetenatt då kan följa omedelbart på
beslutet.

Det sagda gäller inte för beslut överklagas förvaltnings-som genom
besvär. Också beslut har fattats inom den specialregleradesom verk-
samheten kan det dock möjligt verkställa omgående.vara att Om så är
fallet, avgörs i första hand innehållet i den tillämpliga författningen.av
Inte sällan saknas bestämmelser verkställbarheten. Vad då skallom som
gälla har inte klargjorts fullt i serättspraxisut Ragnemalm, Förvalt-
ningsprocessensgrunder, 7:e uppl., 94. Det förekommer föreskrifters.
i specialförfattningama beslut skallatt gälla omedelbart,om 73 §ex.
socialtjänstlagen och 20 § omsorgslagen. Det innebär beslutet skallatt
genomföras och kommunen elleratt landstinget då inte disponerar över
verkställigheten på det sätt redovisas i det följande.som

En väsentlig anledning till kommunernaatt och landstingen har fått
denna möjlighet till tidig verkställighet är lagstiftaren haratt utgått ifrån

den kommunalaatt självstyrelsen i allmänhet utövas enligt lagar och
andra författningar och beslut kanatt överklagas med framgångsom
därför är relativt sällsynta Kommunallagama 622.s.

Att beslut i ochett med justeringen blir verkställbart, innebär inte
det måste elleratt bör verkställas jfrens avsnitt 5.5. Dengenast eller

de för verkställighetensom haransvarar väga olika intressenatt mot
varandra jfr Sundberg 254 och Kommunallagamaa.a.s. 623. Dets.kan ha ekonomiskstor eller rättslig betydelse för kommunen eller lands-
tinget beslutetatt verkställs skyndsamt. Effektivitetshänsynen väger

vid bedömningen.tungt En ordning innebär kommunala beslutsom att
inte får verkställas, förrän de har vunnit laga kraft skulle medföra stora
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Åeffektivitetsforluster jfr 1988:52 148. sidan kan denDs andras.
tidiga verkställbarheten till följd kommunmedlemmamas rätt attatt
lagligheten i Verkställighetenbeslut blir illusorisk. kanprövadett
innebära rättelse blir faktiskt eller juridiskt omöjlig,beslutetatt en av

byggnad rivs egendom säljs. I sådana fall och inär ellert.ex. en
kontroversiella skäl dröja med verkställaärenden kan det attattvara
beslutet invänta lagakraftvinnandet. i sammanhangeteller Ett problem

fattats tillsden långa tid förflyter från det beslut har ochär att ettsom
giltigheten avgjorts slutligt jfr SOU 1989:64 85-har domstolav en s.

handlingsfrihet89. Kommuner och landsting har dock viss också, när
m.f1. 328. enligtbeslut har överklagats jfr Paulsson Det måsteett s.

vår mening finnas för beslut skallsärskilda skäl överklagatatt ett ge-
nomföras före laglighetsprövning. Vid k. okynnesbevärdomstolens s.

naturligtvis verkställasoch beslutet tvekan lagenligt kan detnär ärutan
överklagandet. ibland nödvändigt överklagatDet kan etttrots attvara

jfr a.Ds..beslut verkställs, beslutet val eller budgetnär rörex
självaDe förtroendevalda i nämnderna verkställer sällan nämndens

beslut. de för. De anställda sköter verkställighetenDet anställdasvarar
harpå nämndens och Ledamöterna såledesvägnar sammaansvar.

för de anställdas verkställighetsuppdrag för deras besluts-ansvar som
fritt lämna direk-uppdrag jfr avsnitten 2.1 och 2.4 . Det står dem att

tiv för verkställigheten. Direktiven kan både materiella och formel-vara
och hur de anställda skall beslut nämn-ettex. avse agera, om av

den eller någon anställd har överklagats.av
Kommunalansvarskommitten menade det borde framgå direktatt av

kommunallagen i och med det protokollbeslut verkställbartäratt ett att
beslutet utredningen inte till-har justerats. Det enligtupptarsom var

räckligt det fanns regel rättelse beslut i lagen. Något för-att en om av
slag presenteradesdock inte i frågan SOU 1989:64 109-112. Kom-s.
munallagsgruppen hade uppfattning liksom dessförirman Demo-samma
kratiberedningen SOU 1985:29 till109. Gruppen hänvisade docks.
Kommunalansvarsutredningens uppdrag och lade inte fram för-något
slag. Kommunala besluts verkställbarhet inte vidare i för-behandlades
arbetena till 1991 års kommunallag.

Det komplicerat försökaär under vilka förutsätt-närmareatt ange
ningar kommunalt beslut inte har vunnit laga kraft skallett som
verkställas. Frågan siglämpar enligt vår mening inte for lagstiftning.
Vad gäller själva till verkställighet interätten omedelbar detattanser

nödvändigtär med direkt bestämmelse detta i lagen. Vidareen om
skulle inte införandetheller sådan lagregel svårigheter.utanav en vara
Man har bl.a. ställning till och i fall hur verkställbarhetensåatt ta om

beslut fattas med delegeringsuppdragstöd skall regleras jfrav som av
1975762187 467. Vi inte kommunala besluts verk-attprop. s. anser

ställbarhet skall regleras i lag.
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5.8.3 Laglighetsprövning

När kommunalt beslutett har överklagats och överlämnats till för-en
valtningsdomstol tillämpas förvalmingsprocesslagen 1971:291 på
handläggningen. Förvaltningsprocesslagen gäller liksom förvaltnings-
lagen inte, det finns avvikande föreskrifterom i andra Författningar 2 §
förvaltningsprocesslagen. Domstolamas dömande verksamhet betecknas
i törvaltningsprocesslagen rättsskipning för markerasom detatt äratt
fråga särskilt ochett kvalificerat förfarandeom skiljer sig frånsom
handläggning i allmänhet.

Grundreglema för laglighetsprövning finns i l0 kap. kommunalla-
Dessa besvärsrätt, vilkagen. beslutavser får överklagas, formernasom

för överklagande, klagotid och grunderna för besvärsprövningen. Varje
kommunmedlem har rätt att överklaga beslutatt kommunengenom av
eller landstinget få beslutens laglighet prövad. Det är uteslutande fråga

prövning lagligheten inteom ochen lämplighetenav i besluten.av
Förvaltningsprocesslagen är tillämplig också på rättsskipningen i

mål laglighetsprövning. Det finnsom dock avvikande processuella
regler i 10 kap. ll 14 §§ kommunallagen. Också i förvaltningspro--
cesslagen finns det vissa undantagsbestämmelserför mål laglighets-om
prövning. Detta betingas dessamål inteatt är egentligtav rättsmedelett

i första handutan medel förett medborgarkontroll över förvaltningen i
kommuner och landsting.

Första instans i alla mål laglighetsprövning är kammarrätten,om
sedan de kommunala besvärsnämndema avskaffades. Kammarrättens
domar och flesta beslut kan överklagas till Regeringsrätten ärsomhögsta förvaltningsdomstol. RegeringsrättenFör att skall behandla ett
överklagande krävs det dock prövningstillståndatt lämnas. Detta sker
bara, det föreligger behovom avgörandeett är vägledandeav försom
rättstillämpningen prejudikat eller kammarrättens avgörandeom är

felaktigt 35 § förvaltningsprocesslagen.grovt
Av bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen laglighetsprövningom

bör följande redovisas. Beslut får överklagas är de harsom fattatssomfullmäktige, nämnder,av partssammansatta och revisorerna,organ av
beslutet gäller revisorernasom förvaltning. En viktig inskränkningegen

gäller nämndbeslut är förberedandesom ellerrentav verkställanderent
Sådana beslutart. får inte överklagas 2 §. Det innebär beslutattex.

lägga framatt förslagom till fullmäktigebeslutett inte får överklagas
och inte heller beslut genomförandet fullmäktigessom avser avgö-av
randen. Klagomålen måste då fullmäktiges beslut. Klagotidenavse är

veckor fråntre den dag, då tillkännagivandet justeringen beslutetav avanslogs på den officiella anslagstavlan i kommunen eller landstinget 6
§. Klagomålen skall ha kommit in till kammarrätten inom den tiden.
Om klagomålen in till kommunen ellerges landstinget inom klagotiden,
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skall de ändå §.prövas 7 En i detta väsentligsammanhang regel är
den, domstolen vid prövningen i laglighetsprövningmål inteatt ett om
får beakta andra omständigheter sådana klaganden har hänvisatän som
till inom klagotiden 10 §. Ett beslut skall upphävas det behäftatärom
med sådanafel i 8 § första stycket. Detta gäller beslutsom anges som
inte har tillkommit i laga ordning, hänför sig till intenågot ärsom som

angelägenhet för kommunen eller landstinget, innebär detatten som
beslutande har överskridit sina befogenheter eller striderorganet som

lag eller författning. Enligt paragrafens fårandra styckemot annan
domstolen inte något beslut i det upphävda beslutets ställe.sätta annat
Om fel har begåtts vid tillkomsten beslutet eller beslutetett som somav

behäftatär med har saknat betydelse för utgången i det ärendeannars
avgjorts beslutet, behöver domstolen inte upphäva det.som genom

Detsamma gäller, beslutet förhar kommit sakna betydelseatt attom
förhållandena har ändrats 9 §. Om kammarrätten har upphävt ett
beslut eller förbjudit beslutet får varjeverkställs, kommunmedlematt
överklaga beslutet också kommunen eller landstinget. Har däremotmen
kammarrätten avslagit klagomålen, får bara den anförde klago-som
målen hos kammarrätten överklaga vidare till Regeringsrätten §.14

Även kammarrätten och Regeringsrätten har tillämpa för-attom
valtningsprocesslagen vid handläggningen mål laglighetspröv-av om
ning, modifieras tillämpningen regler och praxis. betingasDettagenom

idet dessa mål uteslutande fråga laglighetskontrollär ochattav om en
denna begränsad tillär de i kommunallagen angivna grunderna.att

Bevisbördan beslutets olaglighet ligger helt klaganden. Dom-om
stolens utredningsplikt enligt 8 § förvaltningsprocesslagen aktivaoch
processledning tillämpas inte i omfattning i förvaltningsmâlsamma som
jfr Ragnemalm 122 Enligt nämnda regel i 10 l0kap. §a.a. s.
kommunallagens mäste klaganden bestämma sin talan, innan klagotiden

tillär ända. Därefter får han eller hon inte tillföra målet materialnytt
eller åberopa omständigheter. Kammarrätten regel väl-görnya som en
villig tolkning vad klaganden kan ha sittmed överklagande. Imenatav
målen laglighetsprövning förekommer nämligendet sällan kla-attom
ganden har ombud juridiskteller biträde jfr Paulsson m.fl. 232 f..s.

Den andra formen för överklagande förvaltningsbesvär. Dessaär
beslut innefattar myndighetsutövning och andra beslutavser som som

gäller den specialreglerade verksamheten. Förvaltningsbesvären regleras
i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Domstolarnas pröv-
ning överklagade beslut allsidigär och både beslutens laglighetav avser
och lämplighet. Vi går inte förvaltningsbesvärennärmare på i detta
sammanhang avsnittense 4.3 och 5.9.
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5.8.4 Verkställighetsförbud i mål laglighetsprövningom

Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen kan domstolen förordna att ett
överklagat beslut tills vidare inte skall gälla och i övrigt förordna röran-
de saken. Det första ledet i bestämmelsen verkställighetsförbudavser
eller inhibition. Uttrycken verkställighetsförbud och inhibition ärsom

förekommer inte i förvalmingsprocesslagensynonyma däremot imen
förvaltningslagen, där inhibition förekommer betr. inhibition och
andra interimistiska förordnanden Lavin, FI 1993 l-4. I 10 kap.se s.
14 § andra stycket kommunallagen finns bestämmelse rättenen attom
överklaga, när kammarrätten har upphävt beslut eller förbjuditett att
det verkställs. Vi använder här uttrycket verkställighetsförbud.

Domstolen kan fråganpröva verkställighetsförbud på yrkandeom avden klagande eller göra det självmant. Ett beslut kammarrätten iav
frågan verkställighetsförbud kanom överklagas till Regeringsrätten.
Även i sådana fall krävs det prövningstillståndatt lämnas för att rege-
ringsrätten skall behandla klagomålen. Klaganden eller den nämnd eller

företräder kommunenannan eller landstingetsom kan dock när somhelst begära kammarrättenatt omprövar sitt beslut i frågan verkstäl-om
lighetsförbud se Ds 1988:52 149. Om domstolen har förbjudits. att ett
beslut fullmäktige verkställs, ärav styrelsen behörig överklaga be-att

RÅslutet 1986 ref. 79..
Av nämnda föreskrift i förvaltningsprocesslagen framgår inte vilka

förutsättningar skall föreligga för beslutsom verkställighetsför-ett om
bud. Allmänt är syftet med föreskriftensett domstolen skall kunnaatt
förhindra beslut verkställs,att ett då detta är betydelse för kla-storav
ganden. Domstolen gör förprövning klagomålen och bedömeren dåav

det är sannolikt klagandensom att talan kommer bifallas. Oftastatt
högre gradanses sannolikhet krävasen för verkställighetsförbudav ett

Lavin FT 1993 26 Så falletär i måls. laglighetsprövning.om
Förutsättningarna för bedömaatt utgången i sådana mål iär regel
mycket goda. Detta hänger med domstolen intesamman att skall pröva
lämpligheten i det överklagade beslutet uteslutande dessutan laglighet
och alla omständigheter klaganden grundar sina klagomålsom på skall
han eller hon ha förebringat före klagotidens utgång. Det förekommer
påfallande ofta domstolarna justatt i sådana mål redan vid prövningen

frågan verkställighetsförbudav gör bestämdaom uttalanden utgång-omRÅmålet se 1982en av Bb 48. Regeringsrättenex har i beslutett
gällde förutsättningarna försom verkställighetsförbud i mål laglig-om

hetsprövning uttalat inhibition böratt komma ifråga endast starkaom
skäl talar för beslutet är olagligtatt och förbudet är ägnat förhindraatt

allmänt elleratt ett enskilt intresse åsamkas RÅbeaktansvärd skada
1986 ref. 7. Det har också hävdats det för verkställighetsförbudatt
krävs det skall säkertatt nära klagomålenvara kommernog att att
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bifallas se vidare beträffande förutsättningarna för verkställighetsförbud
Lavin FT 1993 31-33.s.

Av det har framgår enligt praxis krävsredovisats detattsom nu
starka skäl för verkställighetsförbud idomstol skall beslutaatt etten om
mål laglighetsprövning och sannolikheten för överklagadedetatt attom
beslutet blir upphävt vid den slutliga prövningen mycketär stor, om
domstolen har meddelat verkställighetsförbud.ett

5.8.5 Rättelse verkställighetav

I konsekvens med de kommunala besluten i princip kan verkställas,att
innan de har vunnit laga kraft, finns idet regel rättelse besluten om av
10 kap. 15 § kommunallagen. Där föreskrivs beslut harettatt, om
upphävts och beslutet skall iredan har verkställts, det rättas denom
utsträckning det möjligt. åligger det har fattatär Detsom organ som
beslutet ombesörja Skyldigheten för fullmäk-rättelsen. gäller såledesatt
tige, styrelsen och övriga nämnder samt partssammansattaorgan men

förockså dem fattar enligt delegeringsuppdragbeslut såsom nämn-som
dutskott, enskilda förtroendevalda och anställda. Den enskilda nämnden
skall ha tillsyn hur delegatema handhar beslutanderätten. Tillsynenöver
omfattar också átergångssituationer.

Inom för sin uppgift leda förvaltningen i kommunen ellerattramen
landstinget och ha uppsikt de övriga nämndernas verksamhetöveratt
skall styrelsen till nämnderna i sin uppfyller kraven på rättelseatt turse
i 10 kap. 15 § kommunallagen. flesta fallI de ankommer det på styrel-

lämna förslag till fullmäktige hur rättelse fullmäktige-att ettsen om av
beslut skall ske och sedan genomföra fullmäktiges beslut i saken.att
Fullmäktige borde i sambandmed principbeslut rättelse kunnaett om ge
styrelsen långtgående befogenheter vidare besluta rättelsen.att om

Rättelse skall i det enskilda fallet ske i den utsträckning det ärsom
faktiskt och juridiskt möjligt. Prövningen eftermåste ske objektiva
grunder. Bara begränsad hänsyn kan till kommunens eller lands-tas
tingets egenintresse.

En bestämmelse rättelse upphävda beslut fanns i 1977medom av
års kommunallagen från lagens ikraftträdande 6 §. Vid till-7 kap.
komsten 1991 års kommunallag omarbetades bestämmelsen utan attav
den ändrades i sak 199091:ll7prop. 226. Vi redogör förnärmares.
frågan återgång beslut i följandedet avsnitten 5.8.9 5.8.l0.ochom av
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5.8.6 Domstolstrots i samband med laglighetsprövning

Vår bedömning: Vi det för komplicerat konstrueraanser att ett
vitesansvar vid domstolstrots innebär beslut harattsom ett som
upphävts domstol ändå verkställs ellerav en identiskt elleratt ett
likartat beslut fattas på sedan tidigarenytt beslut harett upphävts.
För bli effektivt skulleatt sådant krävaett länsstyrelsenattansvar
eller någon statlig myndighet hade fortlöpandeannan tillsyn över
nämndema i kommunerna och landstinget i län. Till detta skulleett

behövastora avsättas.resurser
Vi föreslår därför inga åtgärder dessabåda formermot dom-av

stolstrots utöver dem revisionsmodellen innefattar.som

Såvitt känt har domstolstrots i samband med mål laglighetsprövningom
handlande elleravsett underlåtenhet kommuner och landsting i fyraav

former. Man har vidhållit beslut har förklarats olagliga och därförsom
upphävts förvaltningsdomstol. Man harav en beslutupprepat ett trots

sådan dom eller har fattaten likartat beslut.man ett Fastännytt en
domstol har förordnat verkställighetsförbud, harom verkställtman
beslutet. Slutligen har inte rättat redan verkställt beslutman ett eller
inte gjort det i den utsträckning det har varit möjligt, sedanbeslutetsom
har blivit upphävt.

När kommunalt beslutett upphävs, upphör det existera. Någotatt
beslut finns inte verkställa. Kommunalrättsligtatt krävs för verkställig-
het beslut fattas.att ett Omnytt det upphävda beslutet ändå genomförs,
saknas möjlighet till överklagande och domstolsprövning. Medny
tillämpning den föreslagna revisionsmodellenav ankommerav oss det
på revisorerna övervakaatt domen respekterasatt och vidta de åtgär-att
der behövs, överträdelsesom sker. Vi bedömerom deten mycketsom
komplicerat införa sanktionenatt vite denna form domstolstrots.mot av
Utan omfattande statlig kontrollapparaten skulle sanktionen inte kunna
göras effektiv. Därför föreslår inte några åtgärder utöver dem somrevisionsmodellen innefattar.

Beträffande den andra formen domstolstrots, dvs. nämndav att en
beslut harett blivitupprepar upphävt,som också den börattanser

kunna motverkas tillräckligt åtgärder från revisionen. I sådanagenom
fall finns också möjligheten överklaga detatt beslutet på vanligtnya
sätt.

Alternativet till den interna kontrollen revisionen ärgenom att getörvaltningsdomstolama i uppgift övervaka derasatt beslut iatt mål omlaglighetsprövning följs eller ålägga någon statligatt myndighet göraatt
det.
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Det inte rimlig lösningär i de förstnämndatvåatt typernaen av
överträdelser förvaltningsdomstolama i uppgift i domar i målattge om
laglighetsprövning eller i fristående beslut viten i syfte do-sätta ut att

skall respekteras. Materiella viten används myndigheterna,marna av
fysisknär eller juridisk förväntas eller inte följaantas etten en person

konkret föreläggande eller förbud i slutligt beslut.ett upptas ettsom
Redan formuleringen föreläggandet eller förbudet i samband medav en
dom vilken beslut upphävs erbjuder svårigheter. Domstolenettgenom
skulle ha utgå ifrån hypotetiska situationer och meddela förbudatt att

anteciperat Eftersom domstolen upphäver det kommunalamot trots.
beslutet kan den inte lämna några verkställighetsföreskrifter.

Inte heller det lämpligtär den i sammanhangetenda tänkbaraatt ge
statliga förvaltningsmyndigheten, länsstyrelsen, i uppgift övervaka deatt
kommunala handlande förseoch den befogenhetmed sättaattorganens

viten. Eftersom vitena skall verka preventivt, skulle sådanordningut en
förutsätta löpande tillsyn förvaltningarna i kommunerna ochen av
landstinget och bli mycket resurskrävande för fungera i praktiken.att
Övervakningen uppfattasskulle också kunna intrång i den kom-ettsom
munala självstyrelsen.

Av de två övriga formernakända domstolstrots i samband medav
laglighetsprövning denär överklagat beslut verkställs, fastänatt ettena

förvaltningsdomstol har förordnat beslutet tillsvidare inte skallatten
gälla, verkställighetsförbud, och den andra redan verkställt beslutatt ett

har upphävts förvaltningsdomstol inte i den utsträck-rättassom av en
ning det möjligt.ärsom .Inom för revisionsmodellen ankommer det revisorernapåramen att
övervaka nämndernas handlande i sådana situationer och rikta erin-en

nämnd inte åtlyder förvaltningsdomstols beslutmotran en som en om
verkställighetsförbud eller dom kräver rättelse upphävt be-ettsom av
slut. Revisorerna kan också med stöd den föreslagna bestämmelsenav

initiativrätt i nämnderna tvinga fram förnyad behandlingom etten av
ärende i vilket verkställighetsförbud har elleröverträtts väckaett ett
ärende rättelse upphävt redan verkställt beslut. Omettom av men
nämnden negligerar revisorernas erinran eller vid handläggningen ettav
ärende revisorerna har väckt inte låter sig pâverkas, revisorer-kansom

inte därutöver rikta omedelbara åtgärder direkt nämnden. Förna mot
dem återstår då överträdelsen i revisionsberättelsen ochatt ta upp even-
tuellt lägga den till grund för revisionsanmärkning. Detta kan i ochen
för sig leda till ledamöterna i nämnden inte beviljas ansvarsfrihet.att
Om fullmäktige beslutar vägra ansvarsfrihet, kan fullmäktige dess-att

entlediga förtroendevaldade från deras iuppdrag nämnden.utom Det
finns således möjligheter tillgripa kraftfulla åtgärder ledamöter-att mot

i nämnd har gjort sig skyldiga till sådana överträdelser.na en som
Reaktionen överträdelse kommer dock långt efter denmot haratten
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begåtts. Först i samband med behandlingen revisionsberättelsen kanav
frågan i fullmäktige.tasom ansvar Detta sker åretupp efter det bud-
getår revisionen omfattar.som

Revisorerna kan enligt vårt förslag fullmäktige rätt väckaav attges
ärenden i fullmäktige. De kan då utnyttja dennaatt rättgenom upp-märksamma fullmäktige på överträdelser. Det är dock inte möjligt för
fullmäktige i sådana ärendenatt besluta konkreta åtgärderom mot en
nämnds ledamöter. Fullmäktige kan bara kritisera nämndens handlande
eller underlåtenhet. Inte förrän revisionsberättelsen och frågan om
ansvarsfrihet för nämndledamötema behandlas, kan fullmäktige inskrida

överträdelsermot det slag ifråga.ärav som nu
Domstolstrots från nämnd kan aktualiseras i fullmäktige,en genom

ledamot i fullmäktigeatt framställeren interpellation till ordförandenen
i nämnden. Nämndens handlande eller underlåtenhet kan då öppet de-
batteras. Interpellationen är instrument förett politiskt kontroll och
debatt i aktuella ämnen större intresse för kommunenav eller lands-
tinget. En interpellation ingetär ärende. Fullmäktige är därför förhind-
rade fatta sakbeslutatt eller beslutaett opinionsyttring medom en an-
ledning interpellation, påav interpellationen svaret eller deten somhar framkommit under interpellationsdebatt. Det finnsen också möjlig-
het för ledamot i fullmäktige ställaen att fråga till nämndordfö-en en
rande med utgångspunkt i domstolstrots från nämnd. I frågedebatten en
får bara den ledamot har ställt frågan och den ordförandesom sombesvarar frågan deltaga. Någon formell svarsplikt föreligger inte vid
interpellation eller fråga i fullmäktige. Den politiska kontrollen genominterpellationer och frågor begränsas dessa inte fåratt ärendenav avse

innefattar myndighetsutövningsom någon enskild.mot
Fullmäktige kan besluta göra domstolstrotsatt till ämne förett en

särskild debatt i fullmäktig denna initierasutan att interpella-genom ention eller fråga. De kan kalla presidiet ien den felande nämnden till sitt
sammanträde för få upplysningar.att Dessa ledamöter i nämnden är
skyldiga inställa sigatt och medverka, fullmäktige begär det ochom
sekretess inte hindrar det. Det föreligger inte heller formella möjligheter
för fullmäktige fatta sakbeslut iatt samband med sådanen program-debatt.

Interpellations- och frågedebatter liksom programdebatter i fullmäk-
tige kan politiskt viktiga. De harvara värde förmedlareett som avinformation till kommunmedlemmama, främst via massmedierna somvanligen bevakar sammanträdena med fullmäktige i kommuner och
landsting. Debattema kan utgöra led i det politiska ansvarsutkrävandet,

de saknar juridisk betydelse.men
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5.8.7 Personligt vitesansvar bör införas vid verkstäl-mottrots
lighetsförbud vid underlåtenoch rättelse

Vår bedömning: innebär verkställighets-Det domstolstrots attsom
förbud bryts redan verkställt beslut har upphävtseller att ett som
inte särskilt allvarliga överträdelser. De åtgärderrättas är som
revisionsmodellen förinnefattar inte tillräckliga motverkaär att
dessabåda former domstolstrots.av

för FörtroendevaldaEtt personligt vitesansvar bör införas de i
vid verkställighetsförbud vidnämnderna och underlåtentrots mot

rättelse blivit upphävda.beslut harav som

Av det sannolikheten förhar redovisat framgår att ettattsom ovan
överklagat vid slutliga prövningenkommunalt beslut blir upphävt den är

fårmycket har förordnat beslutet inte verkstäl-domstolen attstor, om
överträdelserlas. verkställighetsförbud därförär ettatt anse somav

särskilt iallvarligt domstolstrots. JK gjorde den bedömningen det k.s.
Gullspångsfallet iNJA 1988 26 och väckte åtal de ledamötermots.
kommunstyrelsen beslutat verkställa fullmäktigebeslut,hade att ettsom
fastän kammarrätten verkställighetsförbud jfr avsnitthade förordnat om
2.2. I yttrandena Kommunalansvarsutredningens betänkandeöver
anfördes överträdelserdenna form domstolstrots exempel påav som

det särskilt motverka Ds 1990:62 25-29.angelägetattsom var s.
För medborgarkontrollen lagligheten i den kommunala verk-att av

samheten skall ha innehåll, viktigtreellt det kommuner ochärett att
landsting också uppfyller kraven rättelse verkställda beslutpå av som
blir upphävda. De kommunala för-måste självklart accepteraorganen
valtningsdomstolamas avgöranden och lojalt konsekvensernata attav
beslut blir underkända. Om inte sker, blir domstolarnas prövningså av
lagligheten i beslut redan har verkställts inte meningsfulla. Pröv-som
ningen får inte några praktiska konsekvenser. Det finns således anled-
ning allvarligt också på denna form domstolstrots.att se av

Vi har framhållit tidigare avsnitt 5.7.2 det, de åtgärderutöveratt
revisionsmodellen inrymmer, kan behövas reaktionstarkare motsom en

allvarliga överträdelser och direkt prevention befaratverkande moten
domstolstrots eller påföljdomedelbar konstaterat domstolstrots. Demot

behandlade formernatvå domstolstrots särskilt allvarligautgörsenast av
överträdelser gällande regler. Reglerna osanktionerade. Viär be-av
dömer inte de åtgärder till inom revisionsmodellenstår budssom som
tillräckligt effektiva för motverka dessa båda former domstols-att av

Det bör därför möjligt förgöras vite verkställig-sättatrots. att ut att
hetsförbud skall respekteras och för upphävda beslut skall bli rätta-att
de. Mot bakgrund vad har anfört tidigare avsnitt 5.7.2 bör vites-av
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personligt föransvaret de förtroendevalda.vara Anställda fattarsom
beslut på nämndens vägnar delegeringsbeslut bör omfattas av samma
ansvar.

Vi redovisar våra förslag införande vitessanktionom av en mot
dessa former domstolstrots i samband med laglighetsprövningav i tvâ

avsnitt 5.8.8 ochseparata 5.8.9. Där utvecklar skälen för värt
ställningstagande för personligt vitesansvarett ytterligare och behandlar
frågan begränsning kretsen personligtom en ansvariga. I avsnittetav
5.8.l0 vi frågantar befogenhet för styrelsenupp fullmäkti-rättaom att
gebeslut har upphävts domstol, sedansom besluten har verk-av en
ställts.

5.8.8 Personligt vitesansvar vid trots verkställighetsförbudmot

Vårt förslag: Ett personligt vitesansvar införs för de förtroende-
valda i nämnderna verkställighetsförbud.trotsarsom

Kammarrätten får sätta vite till det belopput behövs försom att
verkställighetsforbudett inte skall överträdas.

Samtliga ledamöter och iersättare den nämnd har fattat detsom
överklagade beslutet vilket har belagts med verkställighetsförbud
skall adressater för vitet.vara

Om verkställighetsförbudet gäller beslut nämndutskottett ettav
skall samtliga ledamöter och ersättare i utskottet adressater.vara

Om verkställighetsförbudet gäller delegeringsbeslut, skallett den
förtroendevalda eller den anställde har fattat beslutetsom vara
adressat.

Om verkställighetsförbudet gäller beslut fullmäktige,ett skallav
samtliga ledamöter och iersättare styrelsen adressater. Omvara en

nämnd är ansvarig för verkställighetenannan skall dock ledamöter-
och ersättarna i den nämndenna adressater.vara

Kammarrätten bör bestämma belopp likaärett för allastortsom
adressater i nämnd eller nämndutskott.en ett

Domstolen bestämmer vitesfrágan skall Klagandenom tas upp.
eller någon kommunmedlem får inte väckaannan frågaen om
utsättande vite. Domstolen behöver inte beaktaav yrkandeett om

vite skallatt sättas ut.
Löpande vite får inte sättasut.
Kammarrätten avgör vitet skall dömasom ut.
Vite har dömts får inte förvandlassom till fängelse.ut
Bestämmelserna vite in i slutet 10tas kap. kommunal-om av

lagen och under särskild rubrik.en
Med angivna undantag tillämpas lagennu 1985:206 viten.om
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Ett personligt vitesansvar

Införandet personligt vid domstolstrots har betydandeett ettav ansvar
istöd yttrandena Kommunalansvarsutredningensöver betänkande SOU

1989:64. Utredningens förslag kommunalbot sanktions-om som var en
avgift riktad kommun eller landsting kritiseradesmot ett ett storten av
antal remissinstanser. Flera dem, däribland Svenska Kommunför-av
bundet, förordade i stället personligt vid domstolstrots tillett ansvar
vilket sanktion knutenär Ds 1990:62 25-29.en s.

Om vite eller sanktionsavgift skulle riktas kommunett moten en
eller landsting för domstolstrots i samband med laglighetsprövningett
och därmed belasta kommunen eller landstinget ekonomiskt, drabbar
påföljden kommunmedlemmama-skattebetalama. Detta sigytterst ter
inte rimligt med hänsyn till laglighetsprövningen förär rättsmedelatt ett

få lagligheten i kommunala beslut prövade domstol och rätts-att attav
medlet till just förär kommunmedlemmama.

En sanktion riktar sig kommun eller landsting förmot ettsom en
verkställighetsförbud kan leda till utkrävstrots mot ett att ansvar senare

de ledamöter i den nämnd har beslutat verkställigheten ellerav som om
inte har till den. Detta förstkan dock ske i samband medsett att stoppa
fullmäktiges behandling frågan ansvarsfrihet för för-nämndensav om
valtning under det budgetår, då vitet dömdes eller sanktionsavgiftenut
påfördes kommunen eller landstinget. Nämndledamötema kan då väg-

ansvarsfrihet. I sådan situation det tänkbart regelnärras atten om
skadeståndsansvari 9 kap. 17 § kommunallagen kan tillämpas jfr av-
snitt 5.7.2. Ledamöterna har sitt handlande tillfogat kommu-genom

eller landstinget ekonomisk skada. Vid den samlade bedömningnen en
nämndens förvaltning under helt budgetår fullmäktige görettav som

med revisionsberättelsen grund kan domstolstrots vid enstakaettsom
tillfälle framstå begränsad fråga jämfört med de övergripandesom en
spörsmålen behandlas vid tillfälle gäller verksamhetenssom samma som
resultat, budgetöverskridanden, kvaliteten i verksamheten. Oavsett
detta, vi direkt verkande sanktion måste till för stävjaattanser atten
överträdelser verkställighetsförbud. Vitessanktionen blir effek-mestav
tiv, frågan dess användande handläggs och avgörsom om av samma
instans skall pröva det överklagade beslutet.som

I första hand vitetär ha preventiv verkan. För vites-avsett att att
sanktionen skall verkningsfull bör riktasden dem harmotvara som
faktiska formellaoch möjligheter bryta förbudet. Om verk-att mot ett
ställighetsförbud ändock överträds, bör påföljden drabba de personer

ansvariga förär överträdelsen och inte den kommun eller detsom
landsting företräder.de Vi föreslår således personligt vites-att ettsom

skall införas för förtroendevaldade i nämnderna vidansvar trots mot
domstolars beslut verkställighetsförbud i mål angående laglighets-om
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prövning. Vidare föreslår vi den domstol förordnaratt förbudetsom om
skall befogenhet sätta vite förges att förbudet inteut skallatt överträ-
das.

Inledningsvis har vi redogjort för det allmänt gäller för sanktio-som
vite avsnitt 3.1. Viteslagen innehållernen bestämmelsergemensamma
vite. Dessa skall tillämpas,om det inte finns avvikande bestämmel-om
i författning. Somser redovisaren iannan det följande finns det skäl
lämna särskildaatt föreskrifter, när vite skall sättas med förtroende-ut

valda adressater.som

Adressater för vite verlcställighetsförbudnär nämndbeslutavser

Enligt direktiven skall överväga kretsen ansvariga skall be-om av
gränsas till ledamöterna i det har fattat olagligt beslutorgan som ett
eller begränsaspå något sätt. Adressater förannat vite kan fysiskavara
eller juridiska Det krävs dock lagstöd förpersoner. förtroendevaldaatt
eller anställda i kommuner och landsting skall kunna adressater jfrvara
avsnitt 3.1.1.

När beslutett nämnd har överklagats och kammarrättenav en har
förordnat verkställighetsförbud, skall förbudetom iakttas alla demav

kan besluta verkställighetensom eller vidta åtgärderom för att genom-
föra beslutet. Enligt viteslagen fâr vite inte sättas adressatenkanut, om

sakna faktiskantas eller rättslig möjlighet följa föreläggandeatt ellerett
förbud 2 §ett andra stycket. Detta är fundamental föreskrift. Frånen

den Föreskriften detär uteslutet göra undantag, bl.a.att rättssäker-av
hetsskäl.

Om nämnd behandlar fråganen verkställa beslutetattom ett somhar belagts med verkställighetsförbud ärende, bestämsett utgångensom
i ärendet enkel majoritet. Ordförandengenom eller presidiet kan inte

bestämma utgången.ensamma En majoritet ledamöterna kan beslutaav
att verkställighetsförbudet.trotsa Ordföranden och presidiet saknar
faktiska och rättsliga möjligheter förhindra verkställigheten.att Det är
därför inte meningsfullt rikta viteshotetatt bara ordföranden ellermot
presidiet i nånmd. Om ordförandenen och den eller de vice ordföran-
dena sig beslutet ellerreserverar mot anmäler de inte deltar i be-att
slutet innan det fattas, bryter de inte verkställighetsförbudet.mot Ett
vite med ordförandensattssom ut eller presidiet adressater får dåsom
inte dömas ut.

Ordföranden leder nämndens arbete, för ärendena ärattansvarar
förberedda och planerar nämndens sammanträden. I detta ingår bl.a. att
bestämma vilka ärenden sätts på dagordningen. Ordförandensom upp
har inflytandeett stort på handläggningen i nänmden. Varje ledamot
har dock rätt väcka ärenden.att Frågan ärende skallett tillom tas uppbehandling avgörs på vanligt sätt. I nämnderna gäller inte i full-som
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mäktige beredningstvång för med enkelärendena. Nämnden kanett
majoritet besluta ledamotomedelbart ärendeatt ta ett som enupp
väcker. ärendetDet kan således ordförandens vilja ochske utan attmot

frågahar beretts eller för behandling i nämnden. Enanmälts omens
áterremiss eller Inte hellerbordläggning på sätt.avgörs genomsamma

ordföranden ellerställa sådana formella i nämnden kanyrkandenatt
presidiet förhindra Vitets syfteärende behandlas och avgörs. äratt ett

begränsningmotverka verkställighetsförbud överträds. Föratt att en av
presidiet i fordraskretsen adressater till ordföranden eller nämndav en

det från nämnda principbestämmelse i viteslagen,görsatt ett avsteg
vilket effektivitetvi skulle kravet på i sank-otänkbart. Dessutomanser
tionen begränsning infördes.inte uppfyllas, sådanom en

Om vitet effektivt, inte möjligt begränsaskall är det attensvara
kretsen har fattat det överklagadeadressater till de ledamöter somav
beslutet. verkställighetsförbudetEn kan besluta brytanämnd motatt
med då det överklagadesammansättning nämnden hadeänen annan

kanbeslutet kom till. Om nämnd har tillräckligt många ersättare,en
verkställighet.nämnden Ettlåta tjänstgöra och beslutaersättarna om

beslutvite har fattat överklagatmed de ledamötersatts ut ettsom som
eller adressater kan såledesmed samtliga ledamöter i nämnden som

undantagssituation.kringgås. beskrivits givetvisDet har är ensom nu
Strävan möjlighet kringgå vitespá-bör dock förhindra varjeatt attvara
följden i verkställighetsförbud. Om vitessank-samband med brott mot
tionen skall helt effektiv, därför samtliga ledamöter ochmåstevara

i nämnd Vi föreslår därför undantagersättare adressater. att etten vara
från viteslagens vilket innebär samtligagörs bestämmelser ledamöteratt

och i den nämnd har fattat beslut har överklagatsersättare ettsom som
skall förbud verkställaadressater, vite förnär sätts attut att ettvara
beslutet inte skall överträdas.

Vi vill understryka förtroendevalddet förhållandet äratt att en
adressat för vite nödvändigtvisinte medför han eller honatt senare
måste drabbas påföljden. Bara den ansvarig för verk-är att ettav som
ställighetsförbud bryts kan bli ålagd vitet. ellerbetala En ledamotatt

inte tjänstgör,ersättare nämnd fattar beslut innebärnär ettsom en som
brott verkställighetsförbud, har givetvis för beslu-ingetmot ett ansvar

En ledamot sig intesådant beslut ellertet. ettmotsom reserverar som
deltar i beslutet kan inte heller ansvarig. Syftet med vitetgöras är att
förmå alla dem har faktiska och rättsliga möjligheter brytaatt motsom
verkställighetsförbudet avhålla sig från detta. Kretsen adressateratt av
kan därför behöva vidare den kretsänvara av personer som senare
faktiskt kan drabbas vitespåföljden.av

Vi är medvetna vårt förslag innebär viteshotet ocksåatt attom
riktas de förtroendevalda i nämnd inte har varit närvarande,mot en som

det överklagadenär beslutet fattades, träffas viteshotet och det-attav
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gäller de ledamöter harsamma deltagit i beslutet försöktsom men
förhindra det och de ledamöter har sig beslutet.som reserverat mot
Detta är dock oundvikligt, kravet på full effektivitet i vitessank-om
tionen skall uppfyllas och utsättande vite i samband med verk-om av
ställighetsförbud inte bara skall ha symbolisk funktion.en

Adressater vite verkställighetsförbudnär delegeringsbeslutavser

Beslut fattas på uppdrag delegering frånsom nämnd utskott,etten av
ordföranden eller andra enskilda Förtroendevalda kan överklagas och
beläggas med verkställighetsförbud. Detsamma gäller delegeringsbeslut

anställda. Nämnden kan närav helst återkalla delegering ellersom en ta
över handläggningen ärende, innan ärendetett har avgjorts prop.av
199091: l 17 203. Däremot kan nämnden inte ändras. eller upphäva ett
delegeringsbeslut.

Vad skall ske, när delegeringsbeslutsom ett har överklagats, råder
nämnden över. Nämnden kan vid delegeringen, särskilt beslutettgenom
eller i instruktion, bestämma nämndenen själv skallatt återta hand-
läggningen när delegeringsbeslut harett överklagats. Om nämnden inte
har beslutat något, får den eller de har fattat beslutetpersoner som yttra
sig över klagomålen till domstolen jfr Paulsson m.fl. 256. Någons.

talerätt har inte delegater a.a.s.egen 232 f.. Nämnden kan också läm-
direktiv till förvaltningenna agerandet, när verkställighetsförbudom ett

har utfärdats för beslut nämnden. Om delegeringsbeslut beläggsav ett
med verkställighetsförbud, åligger det i första hand den eller de harsom
fattat beslutet till verkställighetatt inte sker.attse

Nämndutskotten är underorgan till nämnderna. De nämn-utses av
derna och bland ledamöterna och ersättarna. Fullmäktige kan bestämma

det skall finnasatt utskott. Nämnderna får inrätta utskott själva, omfullmäktige inte har bestämt något utskott 6 kap. 20 §. Omom en
nämnd vill delegera beslutanderätt till förtroendevalda ien grupp av
nämnden, måste de förtroendevalda ha utskott. Nämndut-status ettav
skotten kan förutom uppgiften fatta beslut páatt nämndensvägnar också
bereda ärenden till nämnden. Ett utskott intar ofta självständig ställ-en
ning, även det verkar under nämnd ochom skall redovisa sina besluten
för nämnden. Det finns ofta ersättare utsedda för ledamöter i nämnd-
utskott. Utskotten fattar regel beslut i ordningsom densamma som som
gäller för nämnderna. Det har anfört ledamöter ochsom ersättareom
i nämnder adressater för vite är tillämpligtsom också på nämndutskott.
Om domstolen förordnar verkställighetsförbud förom överklagatett
utskottsbeslut, bör därför samtliga ledamöter och i förekommande fall
samtliga ersättare i utskottet adressater, när vite sättsvara ut.

I det moderna sättet arbeta i nämndernaatt ingår målstyming av
verksamheten och förtroendevaldadeatt sigägnar övergripandemera
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frågor. Som led i detta utnyttjar vidgade möjlighetennämnderna denett
delegera beslutanderätt den kommunallagen Delege-att som nya ger.

ringen sker i utsträckning till de anställda. De fattaranställdastor
besluten på nämndens uppdrag och tillsyn.under nämndens Delege-
ringsbesluten skall tillanmälas nämnden. Detta sker i den ordning och
inom den tid nämnden bestämmer. Nämndledamötemas revisions-som

omfattar också delegeringsbesluten liksom verkställandetansvar av
nämndens beslut och delegeringsbesluten. En delegat råderegna av
dock själv verkställigheten de besluten. därföröver Det ärav egna
många gånger faktiskt omöjligt för Förhindranämnd delege-att atten
ringsbeslut verkställs. tillMed hänsyn dena vi den fattarattanser som

delegeringsbeslut skall adressat för vite försättsett ut att envara som
verkställighetsförbud inte medförskall överträdas. Det ocksåatt en
anställd fattat beslut på delegation kan föradressat vite ochsom vara
därmed drabbas vitespåföljden, den anställde bryter verkstäl-motav om
lighetsförbudet eller ansvarig för påföljdär så sker. Denna kommeratt
därvid verka vid sidan inte ioch stället för den arbetsrättsligaatt av
lagstiftningen och vad regleras i kollektivavtal. De eventuellasom
problem sådan ordning medföra emellertidkan bör utredassom en

inärmare sammanhang.ett annat
Som vi framhållithar tidigare avsnitt 5.8.2 ankommer det nästan

undantagslöst på de anställda verkställa nämndbesluten. Verkställig-att
heten sköts på nämndens Vi det inte möjligt konstru-attansvar. ser som

vitesansvar gäller för de inteanställda och för nämndensettera som
ledamöter. Vitesansvaret därförmåste åvila ledamöterna i nämnderna.
Nämndema bör direktiv till de anställda för hur de skall handla, närge

verkställighetsförbud har drabbat nämndbeslut. Det lämpligtärett ett att
nämnden lämnar föreskrift sådant beslut inte får verkstäl-att etten om
las och påbörjad verkställighet skall avbrytas, detta faktisktnär äratt
och juridiskt möjligt. Nämnden bör till själv vidareöver denatt tase
handläggningen de ärenden i vilka inte fåravgörandena verkställasav
jfr Paulsson m.fl. 256.s.

Sammanfattningsvis samtliga ledamöter i förekom-ochattanser
mande fall samtliga i nämndutskottersättare skall adressater förvara
vite, beslutnär utskott har belagts med verkställighetsförbudett ettav
och enskild förtroendevald eller anställd beslutar på uppdragatt en som
från nämnden skall adressat för vite, verkställighetsförbudnärvara
gäller för delegeringsbeslut han fattat.eller hon harett som

Adressater för vite verkställighetsförbud hllrrzälaigebeslutnär avser

Enligt vår bedömning avsnitt 5.6 bör inga åtgärder riktas direkt mot
fullmäktige. Fullmäktiges beslut verkställs styrelsen, verkställig-av om
heten inte ankommer någonpå nämnd. Styrelsen harannan som
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framhållit tidigare huvudansvaret för verkställigheten. Behörigheten för
styrelsen föra kommunensatt eller landstingets talan omfattar också mål

laglighetsprövning fullmäktiges beslutom 6 kap. 6 § kommunalla-av
gen. Den gäller också vid överklagande domstols beslutav en om

RÅverkställighetsförbud 1986 ref. 79.
Med hänsyn till styrelsens ställning och uppgifter bör styrelsen i

normalfallet adressat, vitenär sätts för förordnandevara ut att ett om
förbud verkställa fullmäktigebeslutatt skallett respekteras.

Också andra nämnder än styrelsen har enligt kommunallagen att
verkställa fullmäktiges beslut 3 kap. 14 §. Nämndorganisationen och
nämndreglementena bestämmer vilka ärenden andra nämnder änsom
styrelsen skall verkställa. Fullmäktige kan också uppdra verkställigheten
åt viss nämnd i enskilt ärende. Eftersometten styrelsen i sådana fall
saknar faktiska och rättsliga möjligheter bestämma verkställig-överatt
heten, måste den nämnd har verkställighetsansvaret adressatsom vara
för vitet.

Vi föreslår samtliga ledamöteratt och ersättare i styrelsen eller en
nämnd har för verkställighetenannan beslut skallsom ansvar ettav vara

adressater, vitenär sätts för verkställighetsförbudut att gällerett som
beslut fullmäktige skall respekteras.av

I detta sammanhang bör det framhållas fullmäktige inte kanatt
tvinga styrelsen eller någon nämnd verkställa överklagatattannan ett
beslut eller sådant beslut harett belagts med verkställighetsförbud.som
Nämndema har rätt vägra verkställa fullmäktigebeslutatt att harsom
överklagats och de bedömer olagliga. Vi har redovisatsom vara ett
förslag reglering i kommunallagen nämndernasom tillen rätt verk-av
ställighetsvägran på plats i detta betänkande avsnitt 5.5.4.annan

Vitesbelopp

Viteslagen innehåller i 3 § allmän föreskrift hur vitesbelopp skallen om
fastställas. Huvudregeln är vite skall till bestämtatt belopp.ettanges
När beloppet beslutas detär faktorer skall beaktas.tre Beloppetsom
skall till vad käntär adressatensavpassas ekonomiska förhål-som om
landen, främst betalningsformågan, och övriga omständigheter. Det
motstånd adressatenbedöms åtlyda förbudsom ellermot att ettresa ett
föreläggande är den andra faktorn beakta. Denna är avsedd haatt att ett
relativt beloppetsinflytandestort storlek. Ju större motstånd eller
tredska hos adressaten, desto högre vitesbelopp bör bestämmas. Det
intresse finns adressaten sigrättar efteratt förbudsom eller utförav ett

ärdendet han föreläggs tredje faktorn hänsyn till vid beloppsbe-att ta
stämningen. Om det sigrör betydande allmänt intresse, kanettom
vitesbeloppet behöva sättas högt. När flera adressaterär Förpersoner
vite, skall enligt nämnda regel i viteslagen särskilt belopp bestämmasett
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för varje Trots denna regel bestäms beloppen oftaperson. schablon-
mässigt myndigheterna, i synnerhet när adressatemaav är många.
Föreskriften i viteslagen beloppet skall bestämmas individuellt,attom
när adressatema flera,är är otvetydig. En viss schablonisering får dock

acceptabel, särskilt med hänsyn tillanses de aktuellaatt personemas
ekonomi inte behöva utredas närmare se vidare beloppsbe-anses om
stämningen, Lavin, Viteslagstiftningen 901100.s.

Alla förtroendevalda i nämnd har för verksam-en samma ansvar
heten inom nämnden. I förarbetena till kommunallagen betonadesdetta,

frågannär införa beskrivande lagregleratt i kommunallagenom om
kommunalråd och landstingsråd behandlades SOU 1990: 124 91s.
och l99091:1l7 58 f.. Enligt vår uppfattningprop. bör vite regel-s.
mässigt bestämmastill belopp för varje adressat, vitenär sättssamma ut

alla ledamöter ochmot iersättare nämnd eller utskott. Dettaetten
stämmer bäst överens med principen de förtroendevalda iattom en
nämnd har Det skulle inte heller helt förenligtsamma medansvar. vara
3 § viteslagen, de förtroendevalda i nämnd bestämningenom en genom

vitesbeloppets storlek på något indeladessättav i kategorier. Som fram-
gått skall enligt sagda individuellaregel belopp fastställas. Att praxis
har utvecklats så, regeln inte följs, vi inteatt utgöra tillräckliganser
grund för domstolen skall kunnaatt fastställa belopp för allasamma
ledamöter och ersättare i nämnd eller utskott. Det bör därföretten
göras undantag från 3 § viteslagenett på denna punkt så, domstolenatt
bör bestämma belopp lika för alla adressater.ett Vad gäller enskilda
förtroendevalda och anställda fattar delegeringsbeslut finns det intesom
anledning göra från Viteslagensatt Föreskrifteravsteg bestämningom av
vitesbeloppet.

Som framgått tidigare förekommer i del författningar regleren om
storleken på beloppet avsnitt 3.1. Det kan röra sig övre gränsom en
för beloppet eller latitud inom vilken beloppet får bestämmas.om en
Sådana regler blir dock snabbt föråldrade och behöver ändras ofta. Vi
utgår ifrån domstolarna kommeratt tillämpa de vitesbestämmel-att nya

på sådant sättett maximi- ellerserna minimibeloppatt inte skall be-
hövas. Viteslagens därförregler beloppsbestämningen fårom anses
tillräckliga. Vid prövningen vite skall dömasett får beloppetav om ut
jämkas, det finns särskilda skäl till det 9 § förstaom stycket vitesla-
gen. Vi föreslår därför inga regler beloppets storlek.om

Utsättande och utdömande viteav

Frågan sätta vite föratt förhindraom ut verkställighetsförbudatt att et:
bryts bör kammarrättentas ofñcio. Något initiativupp frånav lda-ex
ganden, någon kommunmedlem eller någon myndighetannan bör inte
utgöra förutsättning för domstolen skall bedömaen att vite behöverom
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sättas Domstolen bör inte hellerut. skyldig pröva yrkandeatt ettvara
vite från klaganden. Inte heller bör det föreskrivas,om vitenär skall

eller bör sättas eller några förutsättningarut för det skall fåanges att
ske. I likhet med det gäller för förordnande verkställighetsför-som om
bud enligt 28 § förvaltningsprocesslagen bör det bara göras klart att
domstolen kan sätta vite. Det bör överlämnas till domstolenut att av-
göra vite skall isättas det beslut varigenom verkställighetsför-utom
budet meddelas eller i beslut i anslutning till förbudsbeslutet.ett separat
Så länge verkställighetsförbudet gäller, bör domstolensom när som
helst kunna fråganpröva vite och besluta sätta vite.attom ut

Vi utgår ifrån behovet begagna viteshotetatt kommeratt bliav att
litet. Det får överlämnas till domstolarna bedöma i vilken utsträck-att
ning vite skall sättas Det praktiska behovet vite påverkas liksomut. av
behovet verkställighetsförbud förhållningssättet hos det ellerav av organ
den har fattat det överklagade beslutet. De skriftligaperson ochsom
muntliga kontakterna mellan domstolen och nämnden eller delegaten
kan domstolen uppfattning inställningen inom kommunenge elleren om
landstinget till utfärdat eller förestående verkställighetsförbud.ett Man
kan också ifrånutgå klaganden bevakar verkställighetsförbudatt att ett
inte bryts och gör domstolen uppmärksam på något tyder på såattom

Ävenkan komma ske. klaganden inte haratt rätt väcka frågaattom en
vite, kan domstolen såledesha i viss utsträckning litaom till klagan-att

dens kontroll förbudet inte överträds,att när något vite inte harav satts
jfr SOU 1982:41 203.ut s.
Vi överlämnar således till domstolarna iavgöra och vilkenatt om

omfattning viteshotet skall komma till användning. Dock vill vi fram-
hålla domstolarna enligt vår meningatt inte bör tillgöra rutin sättaatt

vite, denär beslutar förbjudaut kommunala beslutatt verkställs.att
Vite sätts för vidmakthållaut respekten föratt verkställighets-som

förbud hör till kategorien materiella viten. Det står dock de förfarande-
vitena nära, är till för detgöra möjligt genomföra förvalt-attsom att
ningsprocessen jfr avsnitt 3.1. Syftet med det vite föreslås här ärsom

säkra domstolensatt laglighetsprövningatt får praktisk betydelse och
överklagandenatt kommunala beslut skall bli meningsfulla. För deav

processuella vitena gäller den domstolatt sätter vite ocksåut ettsom
dömer vitet, förutsättningarnanärut föreligger för det. Materiella viten
sätts myndighetut sedan i normalfallet ansöker hosav en länsrättensom

vitet skall dömas Länsrättenatt prövarom ansökan enligtut. viteslagens
regler och avgör vitet skall dömasom ut.

Med hänsyn till det här aktuella vitet liknar förfarandevitenaatt och
till kammarrättens ingående kännedom omständigheterna i detom ens-
kilda målet laglighetsprövning är anhängigt hosom domstolen ochsom

domstolen själv haratt vitet ligger det nära tillsatt ut hands denatt
också får till uppgift påföljden.avgöraatt
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Mot bakgrund det har anfört tidigare vi kammarrät-attav anser
bör ha möjlighet officio frågan döma vite.ten att ta att ut ettex upp om

Kammarrätten kan då frågan döma vitet efter anmälanta att utupp om
från klaganden eller någon kommunmedlem eller på grundvalannan av
vad allmänt känt.ärsom

För själva prövningen bör inga särskilda föreskrifter gälla utan
viteslagen tillämpas. Frågan huruvida viten skall dömas börutsatta ut
handläggas förmål sig och särskildsåledes avgörasettsom genom en
dom. Detta mål bör inte sammanläggas med det mål pröv-som avser
ningen det överklagade beslutets laglighet.av

Undantagsvis kan det förekomma frågan utfärda verk-att att ettom
ställighetsförbud vidkommer Regeringsrättens överprövningupp av en
dom eller beslut kammarrätt. Bestämmelserna vite fårett attav en om

därförsättas bör gälla också för Regeringsrätten.ut
Enligt bötesverkställighetslagen 1979:197 kan under vissa begrän-

sade förutsättningar icke betalda viten förvandlas till fängelse. Om det
inte finns avvikande förskrifter i någon författning, vite iärannan
princip förvandlingsbart. I författningar föreskrivsantal detett stort att
vite inte får förvandlas Lavin 236-242. Vi föreslår viteatta.a.s. som
sätts med stöd föreskrifter i kommunallagen inte skall kunnaut av
förvandlas.

Regleringen förslagvårt personligt vitesansvarav om

Viteslagen innehåller allmänna bestämmelser vite skall tilläm-om som
inte det finns avvikande föreskrifter i någon författning.pas, om annan

Särskilda regler vite finns i mycket antal författningar. Viett stortom
har redovisat vilka behöver frångöras viteslagensavstegovan som
regler. Med tillhänsyn viteslagens allmänna karaktär intebör särbe-
stämmelser in i den lagen.tas

§I 14 förvaltningsprocesslagen finns det föreskrift typiskären som
för förfarandeviten. Enligt den får enskild kallas till muntligatten som
förhandling inför domstolen föreläggas inställa sig vidpersonligenatt
vite. I övrigt saknas vitesbestämmelser i finnslagen. Det inget stöd i
förvaltningsprocesslagen för förena verkställighetsförbud medatt ett
vite. Det vite vi föreslår skall bara kunna sättas i mål laglig-utsom om
hetsprövning och det skall bara kunna riktas ledamöter och ersätta-mot

i nämnder och anställda i kommuner landsting.och Flertaletmotre
särregler gäller för mål laglighetsprövning finns i 10 kap.som om
kommunallagen. Vi därför de vitesbestämmelser vi före-attanser som
slår bör ha sin plats i kommunallagen i förvaltningsprocessla-och inte
gen.

Kommunallagens 10 kap. behandlar laglighetsprövning avslutassom
med bestämmelserna rättelse verkställighet 15 Vi föreslår attom av
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kapitlet efter 15 § tillförs den underrubriken Vite och före-nya att
skrifterna möjligheten sätta viteom att adressater,ut bestäm-samt om
ning belopp, utdömande vite och förbudav förvandlingav mot tas
där. Härigenom rubbas inte systematiken i kapitlet och den gällande
indelningen i paragrafer.

De praktiska och ekonomiska konsekvenserna vån förslagav

Vi utgår ifrån beslut verkställighetsförbudatt i mål laglighets-om om
prövning inte är särskilt frekventa. När verkställighetsförbud utfärdas,
kan det inte nödvändigt alltid sätta vite.vara att Vi bedömer därförut

vårt förslag inteatt medför någon större belastning för förvaltnings-
domstolama. De praktiska och ekonomiska konsekvenserna förslagetav
kan bli begränsade.antas

5.8.9 Personligt vitesansvar vid utebliven rättelse upphävdaav
beslut

Vårt förslag: Ett personligt vitesansvar införs för ledamöter i
nämnder och nämndutskott för framtvinga rättelseatt beslutav

har verkställts och sedan blivitsom upphävda. Ansvaret gäller
också för enskilda förtroendevalda och anställda fattar delege-som
ringsbeslut skall rättas.som

Kammarrätten får föreskriva det skallatt rättaorgan som ett
redovisarbeslut när och på vilket sätt rättelsen kommer ske.att

Kammarrätten får sätta vite till det belopput domstolensom
behövs för framtvingaanser rättelsen.att

Adressater för vite är samtliga ledamöter i nämnd elleren ett
utskott eller det frågaär delegeringsbeslutom denett harom som
fattat beslutet.

Kammarrätten avgör vite skall dömasom ut.

Ett personligt vitesansvar upphävdanär beslut inte rättas

I föregående avsnitt 5.8.8 har redovisat vår på det personligasyn
vitesansvaret vid verkställighetsförbud.trots mot Det har anfört där
är också tillämpligt på den form domstolstrots innebärav attsom ett
beslut redan är verkställt, detnär blirsom upphävt domstol, inteav en
rättas enligt bestämmelsen i 10 kap 15 § kommunallagen i den utsträck-
ning det möjligt.är Innebördensom bestämmelsen har behandlatav
i avsnitt 5.8.5. I nästföljande avsnitt 5.8.l0 behandlar vi frågan om
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fullmäk-vidgade befogenheter för verkställighetenstyrelsen rättaatt av
tigebeslut. för bakgrunden till bestämmelsenDär redogör vi närmare

återgång verkställighet.om av
sambandBestämmelsen verkställighet har närarättelse ettom av

imed principen blir verkställbara och medkommunala beslutatt attom
frihetdet protokoll besluten justeras. Den detta kommu-upptar gersom

landsting För dem. Deoch medför också måsteett stort ansvarner se
kontroll laglighetentill kommunmedlemmamas utlösa irättatt att en av
föreslagitbesluten inte berövas sitt innehåll. Vi har personligtreella ett

vitesansvar för i syftede förtroendevalda i nämnderna motverkaatt trots
domstolars verkställighetsförbud. Enligt vårt förslagbeslutmot om

förtroendevalda anställda igäller vitesansvaret också för enskilda och
nämndema fattar delegeringsbeslut.som

När verkställts därefter blir upphävt dom-beslut harett av ensom
lojaltstol, måste kommuner landsting finna sig i avgörandet ochoch

Följa Om framgång angripit beslutdet. kommunmedlemmar medsom
blirkonstatera ingenting för sådana beslutkan rättagörsatt att som

självstyrelsen. Somupphävda, skadar tilltron till den kommunaladetta
framgått förekommer och landsting intedet dock kommuner rättaratt

form motverkas denbeslut. Det lika väsentligt dennaär att trots somav
därförinnebär överträdelse verkställighetsförbud. Vi attsom anserav

innefattar motiveratdet de åtgärder revisionsmodellen ärutöver som
med personligt vitesansvar för förtroendevalda i nämnderna ocksådeett

uteblir utsträckning möjligt.när rättelse eller inte sker i den det ärsom
Ansvaret bör också gälla för förtroendevalda och anställda harsom
fattat delegeringsbeslut skall rättas.som

Adressater

Ansvaret för upphävt nämndbeslut blir vilar på den nämndrättatatt ett
har fattat framtvingabeslutet. Adressater för vite syftar till attsom som

rättelse bör därför samtliga ledamöter i direktanämnden. Denvara
skyldigheten irätta beslut har således de ordinarie ledamöternaatt ett

somden nämnd eller det utskott har fattat det beslut har blivitsom
upphävt. Ersättama tjänstgör vid förfall för ledamöterna. Bara om en

tjänstgör,ersättare behandlas,när ärende rättelse har ersättarenett om
någon sådan skyldighet i 10 kap. l5 § första stycket kommu-sägssom
nallagen. En sådaneventuellt inträdande skyldighet inte motiverakan att
samtliga för viteshot.ersättare utsätts Vi föreslår därför bestäm-ett en
melse hindrar iersättare nämnder och nämndutskott tillgörsattsom
adressater.

För delegeringsbeslut gäller den eller de har fattat detatt som upp-
hävda beslutet för rättelsen. Den nämnd har delegeratattansvarar som

sin beslutanderätt har dock övergripande för hur delege-ettav ansvar
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ringen umyttjas. I detta ingår ha tillsyn över rättelseatt delegerings-av
beslut. Om beslut nämndutskottett skallett rättas, bör samtligaav
ledamöter varai utskottet adressater. För övriga delegeringsbeslut bör
gälla den förtroendevaldeatt eller den anställde har fattat beslutetsom
också skall adressat för vite syftar till framtvingavara rättelse.attsom
Vad har anfört bestämningen vitesbelopp i det föregåendeom av
avsnittet 5.8.8 tillämpligtär också vitenär isätts rättelsesituationer.ut
Vi hänvisar till framställningen där. Frågan rättelse Upphävdaom av
fullmäktigebeslut behandlar vi i nästa avsnitt 5.8. 10.

Utsätzandeoch utdömande viteav

Under beredningen mål laglighetsprövningett kan kammarrättenav om
i vissa fall uppfattning inställningen till framtidaen rättelseom en
hos det beslut har överklagats. Detta kan då ligga tillorgan vars grund
för tidig bedömning vite behöveren sättas för rättelseav om ut att en
skall komma till stånd. Frågan rättelse möjligär och hur rättel-om en

skall genomföras kräver många gångersen utredning och beslutett om
åtgärder. Om och i vilken utsträckning upphävt beslut kommerett att
rättas, lär domstolen därför i normalfallet inte ha underlag för be-att
döma i samband med överklagandet avgörs. Det krävsatt i stället en

redovisning vilka åtgärdersenare den nämnd förav som som ansvarar
rättelsen vidta,ämnar för frågan utsättande vite skallatt kunnaom av
prövas.

Med hänsyn till laglighetsprövningens speciella och till kam-natur
marrättens ingående kännedom omständigheterna i de enskildaom
målen de avdömer vi det fördel,som domstolenanser storvara en om
har hand både frågan sätta vite och dömaom att vite iutom att ut
förevarande fall. För sådan ordning skall fungeraatt praktiskt, bören
domstolen möjlighet i den dom vilkenges att överklagatettgenom
beslut upphävs eller i särskilt beslut föreskrivaett den ansvarigaatt
nämnden skall redovisa, hur och när det upphävda beslutet kommer att
rättas. Det bör stå domstolen fritt välja vid vilken tidpunkt viteatt skall
sättas Vi föreslår såledesut. kammarrätten befogenhetatt sättaattges ut
vite till det belopp domstolen behövas För framtvingasom anser att
rättelse enligt 10 kap. 15 § kommunallagen upphävda beslut.av

I likhet med det vi har föreslagit utsättande och utdömandesom om
vite i samband med verkställighetsförbudav bör domstolen självmant ta

frågan rättelse ochupp utsättande vite. Det börom inte heller härav
ställas krav på myndighet elleratt någonupp enskild anhängiggören
frågan hos domstolen. En klagande har haft framgång med sinasom
besvär och varje kommunmedlem bör oförhindradannan fästaattvara
domstolens uppmärksamhet på sådana förhållanden i kommun elleren

landsting.ett
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Vårt förslag till reglering personligt vitesansvarettav

Föreskrifter bör föras in i 10 kap. kommunallagen dels kammar-attom
ellerrätten Regeringsrätten får föreskriva det skall rättaatt organ som

beslut har blivit upphävt skall redovisa när och pá vilketett sättsom
rättelsen kommer ske, dels domstolen får vite tillsätta detatt att utom
belopp domstolen behövas för framtvinga rättelsen. Be-attsom anser
stämmelserna adressateroch belopp förgäller vite sättsom utsom som
för verkställighetsförbud inte skall överträdas bör hän-att genom en
visning tillämpligagöras i de fall vite försätts framtvingaatt ut att
rättelse. Dock bör undantag föreskrivas för iersättare nämnder ochett
utskott, inte skall adressaterenligt vad vi framhållitharsom vara ovan.

De praktiska och ekonomiska konsekvenserna vårt förslagav

De allra flesta målen laglighetsprövning avslås domstolarna jfrom av
SOU 1989:64 93. Bland de beslut upphävs har bara fåtaletts. som
redan verkställts. Av dessa fåtaliga beslut behöver eller kan inte alla

Vi bedömerrättas. därför förslagvårt medför bara mindre be-att en
lastning för förvaltningsdomstolama. De praktiska och ekonomiska kon-
sekvenserna förslaget kan bli begränsade.antasav

5.8.l0 Styrelsen fåbör befogenhet rätta upphävda fullmäkti-att
gebeslut

Vårt förslag: Styrelsen får i uppgift rätta verkställighetenatt av
fullmäktigebeslut har blivit upphävda, sedan de har verk-som
ställts.

Styrelsen befogenhet fatta de beslut behövs förattges attsom
rätta verkställigheten.

En föreskrift detta förs i kommunallagen.om

Inledning

En konsekvens de kommunala besluten i princip kan verkställas,attav
innan de har vunnit laga kraft, är regeln rättelse beslut i 10 kap.om av
15 § kommunallagen. Där föreskrivs beslut har upphävts ochatt, ettom

beslutet redan har verkställts, skall det irättas den utsträckningom som
det möjligt. Detär åligger det har fattat beslutet ombe-attorgan som
sörja rättelsen. Det ankommer således fullmäktigepå till verk-att attse
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ställda fullmäktigebeslut har upphävts blir rättade enligt nämndasom
bestämmelse.

Vi har tidigare föreslagit några åtgärder inte skall riktasatt mot
fullmäktige avsnitt 5.6. I de två föregående avsnitten 5.8.8 och 5.8.9
har föreslagit personligt vitesansvar införs för de förtroende-att ett
valda i nämnderna, de bryternär verkställighetsförbud och denärmot
inte rättar upphävt redan verkställt beslut.ett Ett personligt vites-men

kan dock inte läggas på ledamöterna i styrelsen, eftersom styrel-ansvar
enligt gällande interätt har befogenhet vidta alla åtgärdersen att som

kan nödvändiga för verkställighetenrätta fullmäktigebeslut.attvara av
Det domstolstrots sig i fullmäktigebeslut inte skulleyttrar rättasattsom
därmed inte kunna träffas någon sanktion eller någon åtgärdav annan

motverkar det. Genom de åtgärder revisionsmodellen innefat-som som
och det personliga vitesansvaret för förtroendevaldade itar nämnderna

vi denna form domstolstrots vad gälleratt nämndbeslutanser mot-av
verkas effektivt. Mot denna bakgrund vi frågan vidgadetar upp om
befogenheter för styrelsen fullmäktigebesluträttaatt

Den tidigare behandlingen frågan ökade befogenheterför styrel-av om
sen

En rättelseregel infördes i 1977 års kommunallag 7 kap. 6 §. Redan
RÅdessförinnan framgick det rättspraxis bl.a. 1965 ref. 2 attav

kommunerna och landstigen i princip skyldiga i möjligaste månattvar
rätta redan verkställda beslut hade blivit upphävda. Kommunalla-som

besvärsbestämmelseransågsförutsätta de kommunalagamas att organen
lojalt följde domar och beslut besvärsmyndighetema och återställdeav
det rättsläge förelåg, innan det upphävda beslutet fattades. Undersom
1960-talet hade JO i sina ämbetsberättelsertagit frågan återgångupp om

upphävda kommunala beslut och i skrivelse den 3 februari 1965av en
till regeringen framhållit det önskvärt rättsmedel infördesatt attvar som
tvingade kommunerna återställa verkställighet. Enligt J0:s meningatt
borde statlig myndighet befogenhet förelägga kommunernaen attges att
utreda rättelse skulle vidtas och genomföra återgång beslut, närom av
det fanns skäl för det. Det bör anmärkas länsstyrelsen vid den tidenatt

första instans vid prövning besvär beslutöver kommunalfull-var av av
mäktige och nämnder i kommunema. Beslut i landstingskom-av organ

överklagades direkt till regeringsrätten.munerna
Kommunalrättskommittén behandlade frågan återgång i betän-om

kandet Kommunal kompetens SOU 1971:84. Kommittén avvisade J0:s
förslag. Det enligt kommittén angeläget i det längsta söka lös-attvar
ningar vitessanktioner och eller direkta statligautan ingripanden i den
kommunallagsreglerade förvaltningen. Sådana medel JO hadesom
föreslagit behövde inte heller anlitas menade kommittén s. 146. I
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stället föreslog kommittén reglering återgång kommunalaen av av
beslut i 1953 års kommunallag 1953:753. Ansvaret för rättelse allaav
beslut låg enligt förslaget på kommunstyrelsen, såledesockså beslut av
fullmäktige och övriga nämnder.

Kommunalrättskommitténs förslag Kommunallagsutred-togs upp av
ningen i dess huvudbetänkande Enhetlig kommunallag SOU 1974:99.
Utredningen in återgångsregel i den enhetliga kommunallagen.tog en
Regeln överensstämde med den kommunalrättskommittens hadesom
förslagit. Den enhetliga lagen avsedd inteersätta bara kommu-attvar
nallagen, landstingslagen 1954:319 och kommunallagen för Stockholm
l957:50 också lagen 1957:281 kommunalförbund.utan I motivenom
till bestämmelsen återgång åberopade Kommunallagsutredningen detom

Kommunalrättskommittén hade anfört till stöd för sitt förslagsom
a.bet. 372 f.. föreslagnaDen bestämmelsen i 71 §s. upptogssom
hade följande lydelse: Har kommunalt beslut blivit laga kraftgenom
ägande utslag upphävt har verkställighet då redan skett, åligger detmen
styrelsen föranstalta möjlig rättelse verkställigheten.att Därvidom av
äger styrelsen vidtaga åtgärd eljest ankommer fullmäktigepå ellersom

nämnd än styrelsen. Kommunalrättskommittén lämnade i huvud-annan
sak följande motivering för sitt förslag, såledesbara avsåg kommu-som

SOU 1971:84 146 f..ner s.
Det skulle bringa reda i ansvarsfrågan och väl förenligt medvara

kommunstyrelsens ledande och övervakande förvaltningsfunktioner att
tillägga kommunstyrelsen skyldighet på kommunens vägnar vidtaatt
erforderliga återgångsâtgärder. Därmed skulle ämbetsansvareti förening
med JO-tillsynen bli effektiv sanktion otillbörlig passivitet frånmoten
kommunens sida i fall där sådanpassivitet befaras.kan

Den behörighetsregel kommittén vill förorda innebära lagaattavses
kraft upphävande utslag i kommunalbesvärsmålvunnet alltid anhän-
giggör ärende i kommunstyrelsen,ett det upphävda beslutetoavsett om
fattats fullmäktige, kommunstyrelsen eller särskild fakultativ ellerav
obligatorisk nämnd. Om det upphävda beslutet helt eller delvis verk-
ställts bör det åligga styrelsen fatta beslut de återgångsåtgärderatt om

kan finnas erforderliga, varvid styrelsen bör kunna särskiltsom utan
bemyndigande fullmäktige förfoga över vad kommunen tillhör i fastav
eller lös egendom, i den mån så erfordras för åstadkomma återgång.att
Styrelsen bör emellertid här liksom eljest ha tillgodose legalitetskra-att

på sätt förenligtär medvet kommunensett bästa. Om exempelvissom
fullmäktigebeslut blivit upphävtett grund jäv, bristande beredningav

eller felaktig kungörelse, kan det tillräckligt styrelsen föreslårattvara
fullmäktige formellt oantastligt beslut iett nytt, Fattarämne.samma
fullmäktige sådant beslut, förfaller återgångsfrågan. Underlåter fullmäk-
tige fatta beslut kvarstår återgångsfråganatt nytt hos styrelsen med
skyldighet för styrelsen vidta erforderliga åtgärder iatt ärendet.
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Av det anförda framgår styrelsens utvidgade befogenhet inte böratt
sträcka sig längre än påkallas det aktuella legalitetsintressetsom samtav

den bör exklusiv i förhållande till fullmäktige och nämnder. Avatt vara
det sagda torde vidare framgå den särskilda befogenheten inte in-att
nefattar forrätt styrelsen i fullmäktiges företaställe valhandlingar,att
fastställa budget etc.

Trots den återgångsregel Kommunallagsutredningen hadeatt som
föreslagit godtogs eller lämnades erinran det flertalet deutan storaav av
remissinstanser yttrade sig den, omarbetadesregeln i väsentligasom om
avseenden vid den fortsatta behandlingen. I propositionen l97576:l87

kommunal demokrati, kommunallag framhöll föredragan-om ny m.m.
den det skulle olämpligt införa regel innebar denatt att attvara en som
vanliga kompetensfördelningen mellan fullmäktige, styrelsen och de
andra nämnderna rubbades. Det vidare knappast motiverat iattvar
återgångssituationer låta kommunstyrelsen eller förvaltningsutskottet
göra sådana fönnögenhetsförfoganden enligt lag ankom påsom annars
fullmäktige respektive landstinget. I stället förordades lagens vanligaatt
regler beslutanderätt, beredning och verkställighet tillämpas.skulleom
Styrelsens kompetens behövde då inte vidgas. Det betonades dock att

inomdet för styrelsens uppgifter enligt propositionens lagförslagramen
skulle ligga ha uppsikt hur övrigaöver nämnder skötte rättelsenatt av
upphävda redan verkställda beslut a. 561f.. Konstitution-men prop. s.
sutskottet godtog propositionens förslag i sak gjorde några språkli-men

ändringar i det bet. l97677:KU25 85-87.ga s.
Vid tillkomsten 1991 års kommunallag omarbetades bestämmel-av

rättelse upphävda kommunala beslut några ändringar isen om utanav
sak prop.19909l:ll7 226. Som återfinnsnämnts bestämmel-s. ovan

i 10 kap. 15 § kommunallagen under rubriken Rättelse verkstäl-sen av
ügheUK

Styrelsen bör få befogenhet jidlrrzäktigebesluträttaatt

Fullmäktige skall inte själva verkställa beslut. Verkställigheten ankom-
i första hand på styrelsen. Också övriga nämnder verkställer full-mer

mäktigebeslut rör deras ansvarsområden. Styrelsen sistaär den ochsom
ibland den enda beredningsinstansen for ärenden till fullmäktige och
skall alltid få tillfälle sig, fullmäktigeärende har berettsatt yttra ettom

någon nämnd eller fullmäktigeberedning. Det åliggerav annan av en
styrelsen lägga fram förslag till beslut fullmäktige,att detett av om
saknas sådant förslag i något ärende.ett På styrelsen ankommer det
vidare bedöma lagligheten i förslagde kommeratt från andrasom
nämnder se avsnitten 5.4.2 och 5.5.1.

Skyldigheten för fullmäktig till upphävda fullmäktigebeslutatt attse
innebärrättas vissa problem. När beslut skall rättas måste dettaett
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beredas på vanligt förstasätt. I hand ankommer det på styrelsen att
lägga fram förslag i fullmäktige. Dennaett ordning medför tidsutdräkt.
I flestade kommuner sammanträder fullmäktige högst gång i måna-en
den med undantag då inga sammanträden hålls. I lands-av sommaren
tingen sammanträder fullmäktige inte fyraän gånger år imer per nor-
malfallet. Beredningstiden och fullmäktiges sammanträdesfrekvens
hindrar snabb rättelse. Om rättelsen kompliceradär kan fullmäktigeen

Ändradebehöva behandla ärendet än gång. direktiv för bered-mer en
ningen kan kräva ytterligare utredningar och andra förberedande åt-
gärder inför den förnyade behandlingen i fullmäktige. Vi inte attanser
den normala berednings- och beslutsgångenär anpassad till den undan-
tagssituation kravet på rättelse fullmäktigebeslut innebär.som ettav

De tidigare förslagen ökade befogenheter För styrelsen be-om att
sluta rättelse beslut avvisades således. Huvudskälen för dennaom av
ståndpunkt kompetensfördelningen mellanatt styrelsenvar som synes
och övriga nämnder inte borde rubbas och styrelsen inte borde fåatt
göra sådanaförmögenhetsförfoganden fullmäktige enligt lagsom annars
skulle besluta om.

Ståndpunkten speglar den på kompetens- och uppgiftsfördel-syn
ningen rådde vid tiden för tillkomsten 1977 års kommunallag.som av
Av redovisningen i vårt huvudbetänlcande4 6och kap. framgår deatt
kommunala organisationerna ändrats genomgripande. Kommunallagen

år 1991 lägger inte fast uppgiftsfördelningen mellanav nämnderna utan
lämnar kommuner och landsting mycket frihet. Också påstor synen
fullmäktiges roll har förändrats påtagligt sedan 1977 års kommunallag
arbetades fram. Möjligheten delegera till styrelsen och övrigaatt nämn-
der har vidgats betydligt. Det finns stöd i kommunallagen för föraatt
över ansenliga befogenheter till styrelsen och övriga nämnder genom
s.k. finansbemyndiganden. I målstyrt får styrelsenett successivtsystem

övergripande uppgifter än tidigare. Tillämpningenmer det harav som
betecknats radikala organisationsformer innebär heltsom ändratett
arbetssätt inom nämnderna och mellan nämnderna. Styrelsens lednings-
funktion har kommit betonas starkare. På vissa hållatt har koncern-ett
tänkande vunnit insteg styrelsen förändradstarkt roll. Visom ger en

det vid tillkomstenatt 1977menar års lag rimligsom bedöm-av var en
ning inte det idagär med hänsyn till den snabba och genomgripande
utvecklingen inom kommuner och landsting. Mot bakgrund dettaav

vi det inte böratt möta något hinderanser i den speciellanumera att
återgângssituationen styrelsen de befogenheter behövs.ge som

Även förhållandena här ändrats, den motiveringom attanser som
redan kommunalrättskommittén och kommunallagsutredningen lämnade
för sina förslag fortfarande hållbarär i väsentliga delar. Till detta kom-

det särskilda intresset motverka domstolstrotsmer i återgångs-attav
situationer.
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Nämndernas verksamhetsansvar omfattar för närvarande rättelse av
beslut. Varje nämnd känner bäst den verksamheten och kan bästegna
bedöma vilka möjligheter finns rätta beslut. I tillattsom motsatsegna
de äldre utredningarna det inte finns anledningatt ändraanser att
ansvarsfördelningen mellan nämnderna på denna punkt. Att styrelsens
ledande roll faktiskt har stärkts på många håll, finner vi inte skälvara

styrelsen befogenhetatt besluträtta har fattatsnog ge att andrasom av
nämnder och på så intervenerasätt i de övrigaatt nämndernasverksam-
het. Vi vill dock framhålla styrelsens åliggande enligtatt 6 kap. l §
första stycket kommunallagen ha uppsikt deöver andraatt nämndernas
verksamhet också omfattar, hur de fullgör skyldigheten rättaatt upp-
hävda beslut.

Skyldigheten fullmäktigebesluträttaatt bör odelad. Det börvara
därför ankomma på styrelsen rätta alla beslut haratt upphävts,som

beredningenoavsett beslut har sköttsett nämnd ellerom av av en annan
beslutet enbart rör nämnds verksamhetsområde. Vi föreslåren annan
därför styrelsen befogenhet fattaatt de beslut behövs förattges attsom
rätta verkställigheten fullmäktigebeslut har blivit upphävda. Iav som
konsekvens med detta föreslår vi samtliga ledamöter i styrelsen skallatt

adressater, vitenär isätts syfte framtvingavara rättelseut att ettav
fullmäktigebeslut jfr avsnitt 5.8.9.

Regleringen vårt förslagav

Vårt förslag vidgade befogenheter för styrelsen fullmäktige-rättaom att
beslut föranleder tillägg till kommunallagen.ett Ett andra stycke bör
läggas till 10 kap. 15 I detta bör föreskrivas styrelsen skall rättaatt

upphävt beslut, beslutetett har fattats fullmäktige och styrel-om attav
därvid fâr fatta de beslut behövs försen rätta verkställigheten.attsom
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5.9 Särskilda åtgärder domstolstrots imot

samband med förvaltningsbesvär

Våra bedömningar och förslag: Ett vitesansvar införs gällersom
vid tillämpningen socialtjänstlagen och lagen stöd och servi-av om

till vissa med funktionshinder.ce personer
Adressater för vite landstingetär eller kommunen, inte de

förtroendevalda i nämnderna.
Principen inom utsökningsrätten vite inte föranvändsatt att

förmå någon infria betalningsförpliktelse bör upprätthållas.att en
Vitesansvaret gäller därför inte för domstolsbeslut grundarsom
betalningsskyldighet för bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen eller
insatser enligt 9 § lagen stöd och service till vissaom personer
med funktionshinder.

Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt 68 § socialtjänstlagen skall
ske under beaktande den kommunala självstyrelsen.av

Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt socialtjänstlagen skall ut-
tryckligen omfatta verkställighet domstolsbeslut biståndav om
enligt 6 § i lagen.

Länsstyrelsen får befogenhet sätta vite för förmåatt ut att en
kommun inom rimlig tid verkställa domstolsbeslut biståndatt om

inte försörjningsstöd eller ekonomiskt stöd. Vitesom annatavser
får inte sättas förrän det finns domstolsbeslut har vunnitut, ett som
laga kraft.

Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt lagen stöd och serviceom
till vissa funktionshindrade skall uttryckligen omfatta verkställighet

domstolsbeslut insatser för enskilda enligt 9 § i lagen. Till-av om
skall ske under beaktande den kommunala själv-synsansvaret av

styrelsen.
Länsstyrelsen får befogenhet vite för förmåsätta land-att ut att

stinget eller kommun inom rimlig tid verkställa domstols-atten
beslut insatser för enskilda enligt nämnda bestämmelse vilkaom
inte ekonomiskt stöd. Vite får inte förränsättas det finnsavser ut,

domstolsbeslut har vunnit laga kraft.ett som
Länsstyrelsen bör vid tillsynen beakta de krav ställs påsom

kommunerna och landstinget fullgöra andra skyldigheter. Det äratt
väsentligt länsstyrelsen samrådet med företrädare föratt kom-

och landstinget problem verkställighetenrörmunerna om som av
beslut.

Vite bör bara sättas undantagsvis, vid tredska ochut t.ex. ren
ovilja domstols bedömning.att acceptera en
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5.9.1 Inledning

Vårt huvudförslag revisionsmodell för åtgärder domstolstrotsom en mot
obligatoriskoch lagtrots innefattar laglighetsgranskning från reviso-en

verksamheten inom nämnderna. Granskningen gällerrerna såväl hurav
nämnderna uppfyller de krav på verksamheten ställs i lagarsom upp
och andra författningar hur nämnderna verkställer förvaltnings-som
domstolarnas beslut i enskilda fall. För inte något hinder skall finnasatt
för revisorerna granska nämnds verkställighetatt visst besluten ettav

innefattar myndighetsutövning enskild, har vi förslagitsom mot en en
bestämmelse i kommunallagen medger sådan granskning avsnittsom
5.4.4. Enligt våra förslag skallett revisorerna harannat rättav att
väcka ärenden i nämnderna avsnitt 5.4.6. Detta gör revisorernaatt
kan tvinga fram behandling i nämnd visst ärende elleren etten av mer
generella frågor verkställigheten domstolsbeslut. Som harom av
framhållit i fråga laglighetsprövning avsnitt 5.8.6 kommer dockom
revisorerna fullmäktigeoch också med våra förslag sakna möjlig-att
heter vidta direkta åtgärderatt nämnd negligerar erinranmot en som en
från revisorerna eller inte låter sig påverkas revisorerna väckerattav

ärende i nämnden. Ett juridisktett kan utkrävas bara full-näransvar
mäktige behandlar revisionsberättelsen fråganoch ansvarsfrihet forom
nämndens ledamöter. En reaktion domstolstrots från nämnd kanmot en
därför dröja avsevärd tid. En sak är, vi också har redovisatannan som
tidigare, det politiska kanatt aktualiseras interpellatio-ansvaret genom

och frågor eller särskilda debatter fullmäktigei inom dener poli-samt
tiska partierna. Vi har framhållit det därför kan behöva skapasmöj-att
ligheter till direkta åtgärder i preventivt syfte eller reak-mera som en
tion visat domstolstrotsmot och sanktionen vite bör i viss utsträck-att
ning kunna riktas kommuner och landsting vidmot sådant trots som
förekommer i samband med förvaltningsbesvär avsnitt 5.7.

Vi har anmält vår tveksamhet över huvud användaattmot taget
sanktioner det har betecknatsmot domstolstrots inom detsom som
specialreglerade området avsnitt 5.7.2. Att domstolar detaljstyr verk-
samheten sina beslut innebär den kommunala självstyrelsengenom att
begränsas. Det beror många gånger inte på tredska från de förtroende-
valdas sida på faktisk resursbrist hosutan kommun eller lands-etten
ting, när verkställigheten beslut fördröjs eller uteblir. Viav attmenar
det här frågaär grundläggande problem fördelningenom som avser av
uppgifter och juridiskt och ekonomiskt mellan de statligaansvar myn-
dighetema och domstolarna å sidan och kommuner och landsting åena
den andra. Ytterst handlar det vilket innehåll den kommunala själv-om
styrelsen skall ha och hur den lokala demokratin värderas. Sett utifrån
de aspekter vi i huvudsak har beakta, den lokala demokratin ochatt det
kommunala självbestämmandet, är det med tveksamhetstor som
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lägger fram våra förslag. Enligt vår mening strider våra förslag i vä-
sentliga delar principen kommunalt självbestämmandemot förochom
inte utvecklingen den lokala demokratin i riktning.rätt Att vi ändaav
lämnar dessa våra förslag grundar sig på de mycket klara direktiv
erhöll beträffande dessafrågor. Vi det behövs andra ochattanser mera
övergripande åtgärder införandetän sanktioner för nå hållbarattav en
och långsiktig lösning på dessaproblem.

Den rättighetslagar gäller i Sverigetyp är mycket långt-av som
gående internationellt De saknar i motsvarighet i vårasett. stort sett
nordiska grannländer. Där baraär undantagsvis möjligt i vårtatt som
land sig till andra rättigheter sådanaän ekonomisktprocessa som avser
stöd. Innan vi redovisar våra förslag införande sanktioner villom av
något belysa de tillämpningsproblem utformningen den s.k.som av
rättighetslagstiftningen orsakar för såväl kommuner och landsting som
förvalmingsdomstolar.

Uttrycket rättighetslagar används i olika sammanhang. Någon given
definition uttrycket finns det dock inte. Det främstär delar social-av av
lagstiftningen har betecknats rättighetslagar. En rättighet enligtsom som
denna lagstiftning har det hävdats konstitueras den klartärattav an-
given i lag och den möjligär kräva Holmberg,att FT 1990att ut s.
195. I detta ligger den enskilde är garanteradatt beslutatt ett om
förmåner, vård, stöd eller service han eller hon har begärt allsidigtsom
överprövat förvaltningsdomstol, dvs. förvaltningsbesvär.av en genom
Med den bestämningen skulle delar socialtjänstlagen SoL ochav om-
sorgslagen den beslutade lagen stöd och servicesamt till vissa funk-om
tionshindrade LSS, kommer ersätta omsorgslagen,attsom attvara
beteckna rättighetslagar, däremot inte hälso- och sjukvårdsla-som t.ex.

1982:763. Inte heller skulle de föreslagna bestämmelsernagen i so-
cialtjänstlagen kommunernas skyldigheter inom barnomsorgen haom
egentlig rättighetskaraktär prop. l99394zll, där slås fasttrots att
bestämda rättigheter till bl.a. plats i förskola och fritidshem tillsamt
skolbamomsorg jfr avsnitt 1.3.3. Ett ytterligare kriterium börsom
tillföras för det skall frågaatt rättighet är detvara attom en som en
domstol har bekräftat enskild är berättigad till ocksåatt skall kunnaen
med framgång krävas den ansvarige huvudmannen.ut Detta bör i sinav

förutsätta rättighetentur är uttvingbar.att
De centrala rättighetslagama på området socialtjänstlagenär och

omsorgslagen. De båda lagarna är visserligen i väsentliga avseenden
olika. Socialtjänstlagen är mycket allmänt hällen, medan omsorgslagen
är precist formulerad. Lagama har dock givit upphov till likartademera
problem vid tillämpningen. Det bör den beslutade LSS harnoteras att

uppbyggnad omsorgslagen. Motiven till LSSsamma har rättsligtsom
innehåll motivensett till omsorgslagen jfr avsnitt 4.2.2samma ochsom

bilaga 2.
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Den ramlagsteknik i synnerhet präglar socialtjänstlagen harsom
kritiserats Se Holmberg, Sociala rättigheter-mål och medel, Flex
1990 190, Petersén, Biståndsrätten i rättspraxis-analyss. och konse-
kvenser i kommunalt perspektiv,ett Riberdahl, Rättighetslagar och
kommunal självstyrelse, FI 1993 153-172 och dem åberopades. av
författare. Vi har tidigare i detta betänkande redovisat den centrala
bestämmelsen i socialtjänstlagen rätten till bistånd i 6 §om upptassom
avsnitt 4.3. Den enskildes rätt slås visserligen fast i lagen, detmen
sker oprecisa formuleringar kräver utfyllnad.genom Sådan fårsom
sökas i de övergripande målen i lagen och i förarbetena.som anges
Uttalandena i förarbetena är dock delvis motstridiga prop. l97980:1 s.
185. Där betonas den kommunala självbestämmanderätten samtidigt

det överlämnas till förvalmingsdomstolamasom och tillsynsmyndig-
hetema bevaka inte föratt skillnaderatt uppkommer ifrågastora om
tolkningen och tillämpningen lagen. Därtill understryks viktenav av en
så enhetlig bedömning rätten till bistånd möjligt jfr avsnitt 4.3.av som
Rättspraxis har inte förmått tillräcklig ledning för tillämpningen.ge
Detta beror på domarna iatt utsträckning bygger på individuellastor
bedömningar, något socialtjänstlagen också förskriver Riberdahlsom s.
154-156, Holmberg 195. Uttalandena i förarbetena till lagens. om en
lokal anpassning och lokalt självbestämmande har inteett följts i rätts-
praxis Holmberg 198. Det kan delvis förklaras med dessas. att ut-
talanden nämnts är delvis motstridiga. Avgörande betydelsesom får
dock tillmätas det faktum den allmänt hållna lagtextenatt inte säger
något kommunalt självbestämmande.ett Det framstårom nödvän-som
digt rätten till bistånd beskrivsatt närmare i lagtexten.

Svårbemästrade målkonflikter har byggts i socialtjänstlagen. En
gör sig gällande mellan individens rätt till bistånd kan hävdas medsom
stöd domstolsbeslut och det kommunala självbestämmandet.av En

konflikt finns mellan de mycket högtannan ställda och allmänt hållna
målen i lagen och de faktiskt tillgängliga i kommunerna Seresurserna
vidare Holmberg 197-200 och Riberdahl 156. Holmbergs slutsats,s. s.

också omsorgslagen, ärsom samlad översynavser att den socialaen av
rättighetslagstiftningen är önskvärd. Sedandess har Socialtjänstkommit-
tén dir. 1991:50 fått i uppdrag göra allmän översynatt social-en av
tjänstlagen och beslut fattats ersätta omsorgslagenatt med LSS.om

Det har hävdats tillrätten bistånd föratt den enskilde blir mera
principiell än reell på grund den inte möjligär krävaattav att ut
Holmberg 199. Vi bedömer det dock rättsligt möjligts. domaratt

tillrätt ekonomiskt bistånd verkställdasom ger kronofogdemyn-genom
dighetens försorg och detta gäller, det inteatt viss dom fram-om av en
går avsikten äratt den inte skallatt verkställbar avsnitt 4.3. Avvara
det beslut HD vi har kommenterat utförligtav avsnittsom 4.2ovan
framgår också andra rättigheteratt än sådana innefattar betalnings-som
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förpliktelser kan tvingas förutsättningunder den dom slårut, att som
fast rättighet tillräckligtär preciserad. I det följande föreslåren
åtgärder avseddaär enskildeden möjligheter på andraattsom attge en
vägar denän följer HD:s beslut framtvinga verkställighet.som av

Omsorgslagen och efterföljaredess LSS är sagtssom ovan mera
preciserade socialtjänstlagenän vad gäller själva rättigheten. Vissa av
de målkonflikter kännetecknar socialtjänstlagen finns också inbygg-som
da i dessa båda lagar jfr Holmberg 200-203, Riberdahl 157-160s. s.
och bil. 2. Det främst konfliktenär mellan omsorgslagens mål och de
medel faktiskt står till buds i form i landstingen ochsom av resurser
kommunerna siggör gällande vid tillämpningen omsorgslagen.som av

Hälso- och sjukvårdslagen tillförsäkrar dem vistas i lands-ettsom
ting god hälso- och sjukvård. Den lagen grundar dock inte sådanaen
rättigheter det möjligtär kräva överklaganden ochatt utsom genom
verkställighetsåtgärder. Det bör dock framhållas psykiskt stördaatt

tillhör den personkrets omfattas LSS enligt förslagpersoner ettsom av
Psykiatriutredningen dir. 1989:22 i dess slutbetänkande Välfärd ochav

valfrihet service, stöd föroch vård psykiskt störda SOU 1992:73 s.-
226 -243.

De lagar likt hälso- sjukvårdslagenoch slår fast rättigheter försom
enskilda samtidigt föreskriva beslut gäller sådanarättig-utan att att som
heter kan överklagas förvalmingsbesvär enskildeden smågenom ger
möjligheter utkräva rättigheterna. Besluten får överklagasatt genom
laglighetsprövning. Som redovisat tidigare innebär förfarandet i
sådanafall domstolen gör begränsad laglighetsprövningatt avsnittenen
4.3 och 5.8.1-5.8.3. Vid bifall till överklagandet kan domstolen bara

Ävenupphäva beslutet. det upphävda beslutet innefattar avslagettom
på begärd rättighet och domstolen har funnit beslutet olagligt,ären att
kan avgörandet inte läggas till grund för verkställighet. Domstolen kan
inte heller föreskriva den nämnd har fattat det upphävdaatt beslutetsom
skall dettaersätta med beslut positivtär för klaganden jfrett nytt som
avsnitt 5.7.2. Regeln rättelse upphävda beslut i 10 kap. 15 §om av
kommunallagen är inte tillämplig i sådant fall. Det kan inte hellerett
hävdas det föreligger någon rättslig skyldighetatt för den nämnd som
har fattat upphävt avslagsbeslut fattaett och för den enskildeatt ett nytt
positivt beslut. Mot denna bakgrund kan det förutses de ytterligareatt
rättigheter propositionen 199394:11 utvidgad lagregle-som genom om
ring på bamomsorgsomrâdet föreslås bli inskrivna i socialtjänst-m.m.
lagen inte blir möjliga kräva Detta ännu anledning tillatt ut. attger en
behandla verkställighetsfrågoma vid översynen socialtjänstlagen.av

Vi kan i föroch sig instämma i den kritik både socialtjänstlagenav
och omsorgslagen har redovisat Samtidigt konstaterar visom attnu.
rättssäkerheten kräver i lag fastställda rättigheter för enskilda för-att
verkligas, särskilt de harnär bekräftats beslut förvaltnings-genom av
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domstolar. Så länge rättighetslagarna gäller i sin nuvarande utformning
måste kommunerna och landstingen följa föreskrifterna i dem och dom-
stolarnas beslut grundas på dem. Det nödvändigtär sker,såsom att
även besluten påverkar lokala mål ställtsom på realistisk,som upp
ekonomisk grund och rubbar prioriteringar och turordningar gjortssom
lokalt. Besluten måste verkställas, även detta skapar problem vadom
gäller fördelningen inom och mellan verksamhetsområdenav resurser
eller rubbar likställigheten mellan enskilda behövande.

Vi kan i och för sig dela den uppfattning hävdats från kommu-som
nalt håll uppgifts-,att och kostnadsfördelningen mellanansvars- staten
och kommunerna bör över och det behövs former för lösaattses attnya
tvister mellan och kommunerna destaten än finns för närvarande.som
Sådana förändringar kan önskvärda från självstyrelsesynpunktsom vara
är övergripande och långsiktiga. Det frågorär fordrar omfattandesom
överväganden. De kommunala intressena måste hävdas på andra sätt än

domstolsbeslut i enskildaatt fall ellergenom obligatoriskatrotsas att
uppgifter inte fullgörs.

5.9.2 Vitesansvar vid vissa former domstolstrots i sambandav
med förvaltningsbesvär

Vitesansvar bara vid tillämpningen viss social lagstiftningav

Förvaltningsbesvär är den benämningen på klagomål övergemensamma
beslut statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter,av fårsom en
allsidig prövning. Prövningen således både det överklagade be-avser
slutets förenlighet med tillämpliga lagar eller andra författningar och
beslutets lämplighet. Besvärssystemet i sinär helhet svåröverskädligt.
Beslut kommunala nämnder har hand s.k.av specialregleradsom om
förvaltning överklagas ibland till länsstyrelsen, beslut ofta kanvars
överklagas till förvaltningsmyndighet.central Ett besluten centralav en
myndighet överklagas antingen till överinstansema bland förvaltnings-
domstolama, kammarrätterna och Regeringsrätten, eller också till rege-
ringen. Ibland kan länsstyrelsens beslut överklagas till kammarrätten
och vidare till Regeringsrätten. Vilken instansordning gäller fram-som
går den tillämpliga förfatmingen. Författningamaav anvisar mängden
olika besvärsvägar. Som vi har redovisat tidigare innehåller förvalt-
ningslagen de generella reglerna för handläggningen och besluten hos
myndigheterna. Förvaltningslagen iär utsträckning tillämplig,stor när
kommunala nämnder handlägger och beslutar i ärenden enligt special-
författningarna. Det är därvid ofta fråga obligatorisk verksamhetom

innefattar myndighetsutövning jfr avsnitt 5.8.1.som
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För vissa områden finns det behov domstolsprövning helaav genom
besvärsförfarandet. Så falletär inom den sociala sektorn. Kommunala
beslut enligt socialtjänstlagen, lagen 1990: 52 med särskilda bestäm-
melser vård lagen 1988:870 vård missbrukare iom av unga, om av
vissa fall och omsorgslagen är exempel Författningar föreskriversom
domstolsprövning överklagandena. Första instans enligt föreskrif-ärav

i dessa lagar den regionala förvaltningsdomstolen,ter länsrätten. Läns-
rättens beslut överklagas till kammarrätten. Detta Följer bestämmel-av

i förvaltningsprocesslagen reglerar förfarandet iserna nämndasom
instanser och hos den högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten.
Det krävs prövningstillstånd För regeringsrätten skall behandlaatt ett
överklagande jfr avsnitt 5.8.3.

Som vi har framhållit tidigare omfattar vårt uppdrag åtgärder mot
domstolstrots. Vi har inte haft anledning överväga särskilda åtgärderatt

andra överträdelsermot än sådana har aktualiserats i direktiven ochsom
andra statliga utredningar och tillsynsmyndighetema ifr avsnittav av

1.3.1. De förvaltningsdomstolars beslut itrots målmot rät-avser om
tigheter enligt socialtjänstlagen och omsorgslagen. Med hänsyn till att
LSS ersätter omsorgslagen fr.0.m. den l januari 1994 våra över-avser
väganden och Förslag bara LSS. I rättsligt avseende överensstämmer
dessa lagar, såvitt intresseär i detta sammanhang. Vi vill under-av
stryka den laglighetsgranskningatt blir obligatorisk för revisorernasom
enligt våra förslag omfattar beslut såväl domstolar förvaltnings-av som
myndigheter. De åtgärder vi Föreslår här bara sådana över-som avser
trädelser kräver åtgärder demutöver revisionsmodellen in-som som
nefattar.

Vitesansvaret bör bäras kommunen eller landstingetav

Vitesansvaret bör vi redan har framhållit bäras kommunensom av
respektive landstinget juridisk inteoch de förtroendeval-som person av
da i nämnderna personligen avsnitt 5.7.2. Det innebär det äratt ytterst
fullmäktige För kommunens eller landstingets skyldig-attsom ansvarar
heter fullgörs. I de fall Fördröjd eller utebliven verkställighetsom av
domstolsbeslut beror på omfattande resursbrist kan fråganmera om
verkställigheten behöva Föras till fullmäktige jfr bil. 2.upp

De förtroendevalda i nämnderna handlar alltid under revisionsan-
Om kommunen eller landstinget tvingassvar. betala vite, kan deett

förtroendevaldas personliga aktualiseras. Revisorerna har be-ansvar att
döma, den ekonomiska Förlust kommunen ellerom landstinget harsom
åsamkats skall föranleda någon åtgärd från deras sida samtligagentemot
eller vissa ledamöterna i nämnd. Det är fullmäktigeav slutligten som
avgör ansvarsfrägan. Som har framhållit tidigare inteär revisions-en
anmärkning någon formell förutsättning för ansvarsfrihet skall vägrasatt
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och eventuellt ytterligare åtgärder vidtas ledamöterna i nämndmot en
med stöd kommunallagens bestämmelser.av

Vitesansvaret bär inte omfatta beslut grundar betalningsskyldighetsom

Verkställighet kronofogdemyndighetens försorg är det medelgenom
samhället ställer till förfogande för förpliktelsersom att som pengar

eller egendom skall bli fullgjord. Vi har tidigare redovisatannan vad
gäller för verkställighet förvaltningsdomstolarssom domar i målav om

sociala rättigheter avsnitt 4. Där framgår den vill be-att som en
talningsskyldighet grundar sig på beslut domstol fullgjordsom ett av en
har ansöka hos kronofogdemyndighetenatt verkställighet beslu-om av

Det tvångsmedel fårtet. användas, när det frågaär betalnings-som om
förpliktelser är utmälning. Som vi har redovisat tidigare råder det dela-
de meningar huruvida utsökningsbalken medger utmätning i kom-en

eller landstings egendom jfrett avsnitt 4.1. Vårmuns utgångspunkt är
dock tvångsverkställighet kan ske.att

Utsökningsbalken medger inte vite sätts för framtvingaatt ut att en
betalning. Vi inte det finns skäl i dettaatt frångåsammanhanganser att
den princip gäller inom utsökningsrätten, vite inte skallsom använ-att
das tvångsmedel för förmå fysisk eller juridiskattsom en attperson
fullgöra betalningsskyldighet. Viteshotet bör därför inte kunnaen an-
vändas kommun för tvingamot fram bistånd enligt 6 §att social-en
tjänstlagen är försörjningsstöd eller någotett ekonomisktsom annat
stöd. Detsamma bör gälla ekonomiskt stöd enligt 9 § LSS. dessaI fall
bör den enskilde enligt beslut domstol berättigadett är tillsom ettav en
sådant stöd vända sig till kronofogdemyndigheten för tvinga framatt
verkställighet beslutet. Viteshotet bör såledesanvändas för förmåav att

kommun eller landsting verkställaett domstolsbesluten gälleratt som
bistånd enligt socialtjänstlagenannat eller stöd och service enligt LSS.

5.9.3 Länsstyrelsens tillsyn bör omfatta verkställighet dom-av
stolsbeslut i biståndsmål

Länsstyrelsen har övergripande förett länets utveckling ochansvar
befolkningens bästa och skall verka för de nationella målen inomatt
olika samhällssektorer får genomslag i länet §1 länsstyrelseinstruktio-
nen. Genom föreskrifter i skilda författningar beskrivs länsstyrelsens
uppgifter närmare. Uppgifterna inom socialtjänsten framgår 68 §av
socialtjänstlagen. De främst den verksamhet bedrivs deavser som av
kommunala nämnderna i länet med för socialtjänsten, i lagenansvar
betecknade socialnämndensom
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Länsstyrelsen skall följa socialnämndemas tillämpning social-av
tjänstlagen inom länet, biträda nämnderna med råd i deras verksamhet
och även i övrigt till nämnderna fullgör sina uppgifterattse ett
ändamålsenligt Isätt. uppgifterna ingår främja samverkan mellanatt
kommunerna och andra samhällsorgan på socialtjänstens område. Läns-
styrelsen skall vidare enligt 68 § första stycket socialtjänstlagen infor-

och råd till allmänheten i frågor socialtjänsten.rör Hemmera ge som
för vård eller boende landstinget och kommunerna för stårsom ansvarar
också under länsstyrelsenstillsyn 68 § andra stycket socialtjänstlagen.

Länsstyrelsens tillsyn, uppföljning och övriga uppgifter inom social-
tjänsten har beskrivits Arbetsgruppen för regional tillsyn iav rapporten
Länsstyrelserna och socialtjänsten tillsyn och uppföljning under ut--
veckling Ds 1992:67 överlämnades till cheferna för Socialdepar-som

Civildepartementetoch i junitementet 1992. I tillsynenrapporten anges
kontroll eller granskning enskilda verksamheter och hand-vara en av av

läggningen i enskilda ärenden vilken igörs efterhand, ofta på före-
kommen anledning. Syftet med tillsynen är enskildasatt garantera
rättssäkerhet och till kommunerna och de enskilda värdgivarnaattse
följer gällande föreskrifter, främst i socialtjänstlagen och förvaltnings-
lagen s. 21. Länsstyrelsens tillsyn i form kontroll rättssäker-attav av
hetsfrågorna beaktas inom kommunerna enligtär arbetsgruppen en
traditionell statlig uppgift 31.s.

Mot bakgrund föreskrifterna i socialtjänstlagen och detav som
arbetsgruppen har anfört får länsstyrelsens tillsyn också omfattaanses
hur kommunerna verkställer förvaltningsdomstolamas beslut i mål om
bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. I varje fall ligger sådan uppgiften
väl i linje med länsstyrelsens övriga uppgifter inom socialtjänsten. Vi

länsstyrelsen bör ägna särskildatt uppmärksamhet åt dessaanser verk-
ställighetsfrågor. Det bör därför föreskrivas i 68 § första stycket social-
tjänstlagen länsstyrelsen skall sköta denatt uppgiften.

Sverige ratificerade i augusti 1989 den europeiska konventionen om
kommunal självstyrelse. I konventionen fastslås vissa grundläggande
principer för förhållande till kommunerna.statens I artikel 3.1 definie-

kommunal självstyrelse kommunernas ochras rätt möjlighetsom att
inom lagens gränser reglera och sköta väsentlig del de offentligaen av
angelägenhetemapå ioch den lokala befolkningens intresse.eget ansvar
I artikel 4.4 sägs de befogenheter kommunernaatt normaltsom ges
skall fullständiga och oinskränkta de inte fårvara urholkas ellersamt att
begränsas någon central eller regional, myndighet inteav annan, om

föreskrivs i lag. Artikelannat 8.3 säger administrativ tillsyn överatt
kommunerna skall utövas på sådant detsätt kontroll-att garanteras att
myndighetens ingripande står i proportion till betydelsen de intressenav

skall skyddas. I artikel 9.2 slutligensägs kommunernassom ekono-att
miska skall de uppgifter tilldelatsmotsvara dem iresurser grundlagsom
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och lag. Enligt vår mening måste den tillsyn länsstyrelsenannan som
utövar på det social området ske med hänsyn till de betingelser under
vilka den kommunala självstyrelsen verkar, dvs. i enlighet med vad som
föreskrivs i nämnda konvention. föreslårVi därför 68 § förstaovan att
stycket socialtjänstlagen kompletteras med sådan inskränkning.en

Vid tillsynen mäste länsstyrelsen även beakta de svårigheter som
kommunerna ställs inför under rådande förhållanden. De krav ställssom
på kommunerna fullgöra andra skyldigheter inom socialtjänstenattom
och pá andra områden måste beaktas. Kontrollen verkställighetenav av
enskilda beslut bör inte göras systematiskt och in isättasseparatutan ett
större sammanhang. Länsstyrelsens sociala enhet bör därför samverka
med övriga sektorsansvariga inom länsstyrelsen för bredda under-att
laget för sina bedömningar. En förutsättning vidareär länsstyrelsenatt
samråder med företrädare för kommunerna både inom socialtjänsten och
inom kommunledningarna problem verkställighetenrörom som av
domstolsbeslut jfr Ds 1992:67 60-63.s.

Vi föreslår också det i 68 § första stycket socialtjänstlagen skrivsatt
in länsstyrelsen skall till socialnämndemaatt verkställer sådanaattse
avgöranden förvaltningsdomstolar gäller överklagade biståndsbe-av som
slut. En domstols beslut i biståndsmål gäller omedelbart. Baraett om
domstolen har förskrivit det, skall verkställigheten anstå tills beslutet
har vunnit laga kraft 73 § tredje stycket. Förutsättningarna för verk-
ställighet givetvisär olika beroende vad biståndet och huravser
angeläget det förär den enskilde beslut verkställs snabbt. Deatt ett
faktiska möjligheterna för verkställighet varierar också. En domstol
prövar varje mål för sig. Den har inte möjligheter länssty-samma som
relsen bedöma den samlade effekten de beslutatt skall verkstäl-av som
las fömtsättningarnaoch för verkställigheten. Vi därför detattanser av
den bestämmelse bör framgå länsstyrelsen skall till be-nya att attse
sluten verkställs inom rimlig tid.

5.9.4 Länsstyrelsen fåbör befogenhet sätta vite föratt verk-ut
ställighet vissa beslut biståndav om

Viteshotet bör har framhållit få användas i viss utsträckning försom
framtvinga verkställighetatt domstolsbeslut gäller biståndannatav som

än ekonomiskt stöd. Vite bör bara sättas undantagsvis, när detut t.ex.
frågaär tredska eller ovilja från den ansvariga nämndenom ren att

domstolens bedömning.acceptera
Vi har övervägt möjligheterna lägga befogenheten vitesättaatt att ut

på förvaltningsdomstolama. Vite försätts framtvinga verk-ut attsom
ställighet domstolsbeslut s.k.är materiellt vite och inte sådant för-av

kanfarandevite domstolarna försätta genomförandetsom ut att trygga



Överväganden142 och förslag SOU 1993:109

förvaltningsprocessen jfr 3.1. Det materiellaav vitet förutsätter ett
föreläggande, i detta fall i sak genomföra detatt domstolom som en
har beslutat. Om och hur verkställigheten sker kan konstateras först
efter det domstolen har skilts sig frånatt mål. Verkställigheten måsteett
övervakas. En sådan övervakning går knappast förena med dom-att
stolarnas dömande verksamhet. Redan länsrätterna skulle svårigheter
med övervakningen. Att fordra överinstansema skulle kontrolleraatt
verkställigheten Övervakningsina beslut inteär realistiskt. verk-av av
ställigheten inteär någon lämplig uppgift för domstolarna. Både läns-
rätten och överrättema skulle behöva biträde någon förvaltnings-av
myndighet med övervakningen. Bara länsstyrelsen skulle lämpligvara
för den uppgiften. Det skulle bli nödvändigt länsstyrelsen väckteatt
ärenden i domstolarna för vite skulle kunna sättas Därefteratt skulleut.
länsstyrelsen bevaka ärendena och anmäla varje ärende åter till dom-
stolen, i vilket beslutet inte verkställs viteshotet. Detta inteärtrots en
rationell handläggningsordning. Mot denna bakgrund detär lämpligare

länsstyrelsen får befogenhetatt sätta vite.att ut
Länsstyrelsen har inom för sin tidigare beskrivna tillsyn godaramen

förutsättningar bedöma behovet ochatt det rimliga i användaattav
tvångsåtgärder för enskilt beslut skallatt verkställas.ett Vi föreslår
således länsstyrelsen befogenhetatt vitesätt för förmåattges ut att en
kommun verkställa domstolsbeslutatt inte innefattar betalnings-som en
skyldighet.

Adressat för vite skall kommun vi tidigare. Denvara en sagtsom
ansvariga nämnden kan inte adressat jfr avsnitt 3.1.1. Viteslagensvara
regler bör i övrigt tillämpas förfarandet.på Vi således inte detattanser
behövs föreskrifter vitesbeloppet avviker från Viteslagens.om som
Kommunen bör dock ha rimlig tid på sig för verkställigheten innan vite
får sättasut.

Förfarandet innebär i korthet länsstyrelsen beslutar föreläggaatt att
den ansvariga kommunen inom viss tid verkställaatt domstolsbeslutett
och sätta vite till visstatt belopp förut föreläggandetett skall följas.att
Om kommunen inte verkställer beslutet, ansöker länsstyrelsen hos läns-
rätten vitet skall dömas Domstolenattom enligtut. prövar viteslagens
regler, vitet skall dömas och beslutar i frågan.om ut,

Vite är tvångsmedel. Tvångsmedelett bör inte användas, förrän det
är klarlagt förpliktelse enligtatt beslut gäller definitivt. före-Vien ett
slår därför vite inte skallatt sättas innan det beslut skallut, som
verkställas har vunnit laga kraft.

Vårt förslag genomförs lämpligen så 75 § med denatt en ny a
innebörd har redogjort för in i socialtjänstlagensom tas under den
nuvarande rubriken Böter m.m.. Rubriken ändras till Böter, vite
m.m..
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Åtgärder5.9.5 domstolstrots vidmot tillämpning lagenav om
stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen stöd och service till vissa funktionshindrade LSS iom träder
kraft den l januari 1994. Enligt lagen 1993:388 införandeom av
nämnda lag behåller landstinget visst utgångenett t.o.m.ansvar av
1995. Kommunen blir huvudman för samtliga former stöd och servi-av

med undantag för rådgivning och personligt stödce, ställerannat som
krav på särskild kunskap problem och livsbetingelser for människorom
med och varaktiga funktionshinder.stora Sådant stöd skall landstingen

för. Lagen medger landstinget och kommunernaansvara att inom lands-
tinget träffar avtal med varandra överlåta för uppgifterattom ansvaret
enligt lagen. Ansvaret enligt LSS övergår då på den huvudman som

avtal har pâtagit sig uppgift.genom en
Den personkrets berättigadär till stöd och service enligt LSS ärsom

vidare än den har tillrätt insatser enligt omsorgslagen. Rätten tillsom
stöd och service i 9 § LSS och omfattar rådgivning ochanges annat
personligt stöd, biträde personlig assistent eller ekonomiskt stöd tillav
sådan assistans, ledsagarservice, biträde kontaktperson, avlösarservi-av

korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdomce, över
12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
och ungdomar behöver bo utanför föräldrahemmet och bostad medsom
särskild service för eller särskilt anpassadbostad förvuxna annan vux-
na.

Länsstyrelsen har tillsyn över den verksamhet bedrivs enligtsom
LSS och får inspektera verksamheten. Uppgifterna för länsstyrelsen är
desamma enligt denna lag de enligt socialtjänstlagen vilka harsom
redovisat avsnitt 5.9.3.ovan

Som framgått tidigare har tillämpningen omsorgslagen uppmärk-av
mycket och anledningsammats till debatt, initiativ i riksdagengett och

åtgärder från tillsynsmyndighetema se avsnitt 1.3.1 och bil. 2. Den
fördröjda eller uteblivna verkställigheten domstolsbeslut slår fastav som

tillrätt särskilda har anförts exempel på domstolstrotsomsorger som
det är väsentligt stävja. Pâ dettasom mest områdeatt resursproble-är
dock framträdande.men

HD har det beslut har redovisat utförligtgenom ochsom ovan
vi har återkommit till flera gånger slagit fastsom det möjligtäratt att

få domar enligt omsorgslagen verkställda kronofogdemyndig-genom
hetens försorg, under förutsättning den enskilda domen precise-är såatt
rad den utgör förpliktelseatt i den mening ordet har i utsöknings-en
balken avsnitt 4.2. Vi har kritiserat HD:s beslut från juridiska ut-
gångspunkter. Konsekvenserna HD:s avgörande blir Förvaltnings-av att
domstolarna och de statliga förvaltningsmyndigheterna ställs sidanåt
och de allmänna domstolarnaatt skall utveckla praxis på området och
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egentligenkronofogdemyndighetema bedömningargöra de inte harsom
kompetens för. Vi kar konstaterat det inte är rimligt verkstäl-att atten
ligheten skall prövas och genomföras på detta Det såledessätt. är enligt
vår uppfattning angeläget finna förväg verkställighetatt en annan av
domstolsbesluten.

Vi länsstyrelsen bör ha tillsynsuppgifter och be-attanser samma
fogenheter vad gäller stöd och service enligt 9 § LSS de vi harsom som
föreslagit beträffande 6 § socialtjänstlagen. Det innebär länssty-ovan att
relsen skall till landstinget och kommunerna i länet inom rimligattse
tid verkställer beslut förvalmingsdomstolar insatser för enskildaav om
enligt 9 § LSS. Likaså bör länsstyrelsen befogenhet sätta viteatt ut
för förmå huvudmännen inom rimlig tidatt verkställa sådanabeslut.att
Ekonomiskt stöd bör också undantas här. Tvängsverkställighet beslutav

berättigar till sådant stöd får iske den normala ordningen, dvs.som
ansökan hos kronofogdemyndigheten. Av skäl vi hargenom samma som

anfört bör vite inte få förränsättas det beslut skall verk-ut,ovan som
ställas har vunnit laga kraft. I övrigt hänvisar vi till motiveringen för
våra förslag verkställighet beslut bistånd enligt 6 § social-om av om
tjänstlagen.

Vi föreslår det införs två paragrafer i LSS. Den 26att nya ena, a
bör beskriva länsstyrelsens särskilda tillsynsansvar. Den andra, 28 a

innehållabör föreskrifterna länsstyrelsens befogenhet sättaattom ut
vite.

Våra förslag innebär länsstyrelsemas tillsynsverksamhet måsteatt
utvidgas. Det inte möjligtär för närmare undersöka och iattoss om
vilken omfattning detta kräver ökade för länsstyrelsens socialaresurser
funktion, vilka omprioriteringar kan Dengöras nämndaetc.som ovan
Arbetsgruppen för regional tillsyn har tagit resursfrâgoma ochupp
pekat på den sociala funktionen skulle kunna vissaatt avlastas ärende-

Syftet ökat för uppföljning, utvärderingattgrupper. utrymmevar ge
och kunskapsåterföring. Arbetsgruppen konstaterar länsstyrelsernaatt
för närvarande saknar för vissa nytillkommande uppgifter Dsresurser
1992:67 68 f.. Vi ifrånutgår detta kräver ytterligare övervägan-atts.

förden. I det sammanhanget bör också frågan den ut-om resurserna
ökade tillsyn vi föreslår behandlas.som
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5.10 Verkställighet kronofogdemyndig-genom
heten

Vår bedömning: Högsta Domstolen har slagit fast beslutatt av
förvaltningsdomstolar rättigheter enligt omsorgslagen iärom
princip möjliga verkställa kronofogdemyndighetensatt genom
försorg. Avgörandet får den konsekvensen alla tillräckligt preci-att
serade domstolsbeslut rättigheter enligt socialtjänstlagen ochom
lagen stöd och service till vissa funktionshindrade kan verkstäl-om
las på det sättet, inte bara sådana beslut gäller ekonomisktsom
bistånd eller ekonomiskt stöd enligt dessa lagar. Förvaltningsmyn-
digheter och förvaltningsdomstolar ställs åt sidan.

Förfarandet olämpligtär med hänsyn till kronofogdemyndig-
heternas och de allmänna domstolarnas bristande vid ochvana
kunskaper sociala ärenden. Samhällsekonomiska skäl talarom
också sådan ordning.mot en

Vårt tidigare redovisade förslag länsstyrelsen skall tillattom se
domstolsbeslut rättigheteratt enligt de båda nämnda lagarnaom

verkställs och länsstyrelsen skall ha befogenhetatt vitesättaatt ut
för tvinga fram verkställighetatt gör kronofogdemyndighetenatt
inte behöver anlitas för verkställigheten. Detta minskar den reella
betydelsen Högsta Domstolens avgörande väsentligt.av

5.10.l Verkställighet beslut ekonomiskt bistånd eller stödav om

I avsnitt har4 vi redogjort för vad gäller för verkställighetsom av
domar och beslut i sociala mål. Beslut innefattar betalnings-som en
skyldighet för kommun eller landsting kan verkställasetten genom
kronofogdemyndighetens försorg. En har fått tillrättperson som en
något ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen fastslagen av en
domstol kan således ansöka hos kronofogdemyndigheten dom-attom
stolens beslut skall verkställas. Det är dock inte klarlagt, myndig-om
heten kan använda tvångsmedel kommun inte fullgör sinmot en som
skyldighet jfr avsnitt 4.1. Som framgår det närmast föregåendeav
avsnittet 5.9 inte det finns anledning ifrångåatt det ordina-anser att
rie förfarandet, beslutnär gäller ekonomiskt stöd enligt social-som
tjänstlagen eller LSS skall verkställas.

Möjligheten på detta tvingasättatt sociala rättigheter med krono-ut
fogdemyndighetens hjälp förefaller inte ha uppmärksammats i någon
större utsträckning. Enskilda har fått beslut förvaltningsdom-som av
stolar berättigar dem till ekonomiskt bistånd eller ekonomisktsom stöd
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bör upplysas möjligheten få besluten verkställda kronofog-attom av
demyndigheten. Det får uppgift för länsstyrelsen iattanses vara en
sådana situationer hjälpa enskilda till Länsstyrelsenrätta. är skyldig
enligt socialtjänstlagen och LSS informera och råd till allmän-att ge
heten socialtjänsten och den verksamhet stöd ochom om som avser
service enligt LSS.

5.10.2 Verkställighet övriga biståndbeslut stöd ochsamtav om
service

Vi har tidigare utförligt redovisat och kommenterat beslut HDett av
tvångsverkställighet länsrättsdom tillrätt särskildsom avser av en om

enligt omsorgslagen och beskrivit konsekvenserna beslutetomsorg av
avsnitt 4.2.1. Där konstaterar vi det juridisktär möjligt fåatt att
domstolsbeslut fastställer rättigheter enligt omsorgslagen och enligtsom
LSS, dennär har omsorgslagen, enligt socialtjänstlagenersatt samt
verkställda kronofogdemyndigheten. Förutsättningen för sådan verk-av
ställighet dockär beslutet i det enskilda fallet direkt förpliktandeäratt
för kommunen eller landstinget. Det inte tillräckligtär domstolen haratt
förklarat berättigad till bistånd eller stöd och service.en person vara
Beslutet måste därutöver innehålla preciseringnärmare deten av som
kommunen eller landstinget åläggs.

Den angivna ordningen for verkställighet beslut i sociala målnu av
innebär handläggningen ankommeratt helt och hållet på kronofogde-
myndigheterna och de allmänna domstolarna, således inte på statliga
förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. De allmänna dom-
stolarna kommer således utveckla rättspraxis på dettaatt område. Var-
ken kronofogdemyndighetema eller domstolarna har hittills handlagt
denna mål och ärenden. Ingentingtyp tyder heller pä avsikten harav att
varit utsökningsbalken skall tillämpasatt på förpliktelser direktsom

enskilds Utsökningsbalken utformadäravser med tankeen påperson.
verkställighet förpliktelser egendom.rör Vi vill framhållaav som att
kronofogdemyndigheten har vidsträckt skyldighet och befogenheten att
bestämma verkställigheten. Det gäller också i ärenden socialaom om
fönnåner, något kan betydelse för tillämpningen social-storsom av
tjänstlagen LSS.och

Förvaltningsdomstolama har inrättats för handlägga bl.a. målatt
gäller sociala förhållanden. En särskild ordning försom rättegången i

sådana mål finns fastställd förvaltningsprocesslagen. De statligagenom
förvaltningsmyndighetema Socialstyrelsen och länsstyrelsen har i upp-
gift stödja utvecklingen och ha tillsyn över socialtjänsten ochav om-
sorgsverksamheten. Vi det kompetensmässiga ochattmenar av sam-
hällsekonomiska skäl är olämpligt verkställigheten domstolsbeslutatt av
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i andra sociala mål än de gäller betalningsskyldighet skall handhassom
kronofogdemyndighetema och överprövasav de allmänna dom-av

stolarna. I vårt uppdrag ingår dock inte föreslå ändringar i utsök-att
ningsbalken.

Om våra tidigare redovisade förslag länsstyrelsens uppgifterom
ifråga tillsyn och befogenhet sätta vite genomförs,om bliratt detom ut
normala förfarandet för verkställighet domstolsbeslut gällerav som

ekonomisktän biståndannat eller stöd, berättigad vänderatt en person
sig till länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift är då till verk-att attse
ställigheten kommer till stånd. Om vite sätts och beslutet ändå inteut
verkställs, ansöker länsstyrelsen hos länsrätten vitet skall dömasattom

Länsrättens fråganprövarut. enligt viteslagens regler. Domstolen är
sin dömande verksamhet på det socialagenom området särskilt lämpad

pröva sådana vitesmål.att Vi vill understryka viteslagen förutsätteratt
verklig prövning. Det är såledesinte bara fören domstolen konstate-att

det föreligger beslutatt föreläggande,ra ett attvite harettom satts ut,
det har förelagts inteatt har blivit utfört och döma vitet.som Helaatt ut

kedjan åtgärder från den ansökande myndighetens sida skallav dom-
stolen pröva. Den skall också avgöra vitesbeloppet skall dömas iom ut
sin helhet eller det skall jämkas se förfarandet, Lavin, Vites-om om
lagstiftningen, 129-190.s.

Mot bakgrund vad vi har redovisat bedömer verkställig-av attnu
het kronofogdemyndigheten inte kommergenom behöva utnyttjas iatt
här avsedda fall. Den reella betydelsen HD:s nämnda avgörandeav
minskar därmed väsentligt.

5.11 Inga särskilda åtgärder lagtrots utövermot
intern laglighetsgranskning

Vår bedömning: Det har betecknats kommunalt lagtrotssom som
beror i första hand på resursbrist och inte på tredska. Svårigheter
med fullgöra alla obligatoriskaatt skyldigheter inteär något typiskt
för den kommunala sektorn gäller också myndigheter inomutan
den statliga förvaltningen.

Den obligatoriska laglighetsgranskningen från de kommunala
revisorernas sida vi föreslår utgör åtgärd alla formersom moten

domstolstrots och lagtrots inomav nämnderna i kommuner och
landsting.

Det behövs inga särskilda åtgärder det har betecknatsmot som
lagtrots utöver de generella åtgärdersom den före-som av oss

slagna revisionsmodellen omfattar.
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Vad skall förstås med lagtrots är vi har framhållit tidigare intesom som
närmare preciserat sig i direktiven, statliga utredningar, doktrinenvare
eller i något sammanhang. Kommunalansvarsutredningenannat hade,
med den uppläggning sitt arbete utredningen hade valt, inteav som
anledning gå närmare på definitionatt uttrycket lagtrots. Ut-en av
redningens förslag till lag kommunalbot innebar sanktionom moten

åsidosättande föreskrifter kommunernasgrovt eller landstingensav om
befogenheter eller åligganden. Detta omfattade både lagtrots och dom-

överträdelsestolstrots. verkställighetsförbud utredningentogav upp
särskild punkt i lagförslaget. Socialstyrelsen har i sinasom en rapporter
har inledningsvisnämnt avsnitt 1.3.1 använt beteckningensom om

trots omsorgslagen, dvs. lagtrots, påmot överträdelser till allrasom
största delen hänföraär till domstolstrots enligt den bestämningatt vi
har ianvänt detta betänkande jfr avsnitt 1.4.1.

Allmänt måste med lagtrots handlande ellersett under-ettmenas en
låtenhet innebär fysisk eller juridisk sigsätter överattsom en person
tvingande lagregler. För kommunernas och landstingens del måste det,
på sätt i direktiven för vårt uppdrag, fråga överträdelseranges vara om

offentligrättsliga regler.av
Varje överträdelse tvingande offentligrättslig regel kan be-av en

tecknas lagtrots jfr Riberdahl, FT 1986 103. lagtrotsDetsom s. som
skulle kunna motivera särskilda åtgärder måste allvarligt slag.vara av
Det kan enligt vår mening inte komma ifråga åtgärderövervägaatt mot

förseelser, överträdelser vissa ordningsföreskriftert.ex. i kom-rena av
munallagen.

Det kan konstateras det bara kommunernasär landstingensochatt
överträdelser har uppmärksammats särskilt och har givitssom som
benämningen lagtrots. De allmärma Förändringarna inom den offentliga
sektorn leder bl.a. till prioriteringar, rationaliseringar och inskränk-

Övergångsvisaningar i all verksamhet.snart ellersagt permanentamera
svårigheter fullgöra samtliga obligatoriskaatt uppgifter uppträder på
många håll inom den statliga förvaltningen. Det handlar också där om
offentligrättslig tvingande lagstiftning, krav inte uppfylls till allavars
delar, 169.brottsbekämpningen jfr Riberdahl,t.ex. Fl 1993 Dettas.
förklaras med bl.a. bristande Sådana företeelser betecknasresurser.
dock inte lagtrots. De svårigheter kommuner och landsting harsom som

leva till de skyldigheteratt specialförfattningama lägger påupp som
dem kan förklaras på Visätt. de överträdelsersamma attmenar som
har kallats kommunalt lagtrots oftast inte är uttryck för ellertrots
tredska har andra orsaker, främst faktiskautan resursproblem jfr av-
snitt 5.9 och bil. 2.

I vilken utsträckning det förekommer kommuner och landstingatt
siggör skyldiga till allvarliga överträdelser tvingande offentligrättsli-av

regler inteär känt. Vissa fall har uppmärksammats JO.ga Kommu-av
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nalansvarsutredningen hade några JO-beslut utgångspunkt för sittsom
arbete. Utredningen gick igenom antal domar från kammarrät-ett stort

och Regeringsrätten för hatema underlag för sina förslag. Dettaatt som
redovisades i bilaga till betänkandet SOU 1989: 64. När utredning-en

tillsattes, det framför allt överskridanden den kommunalaen var av
kompetensen och domstolsbeslut i kommunalbesvärsmåltrots mot som

ville komma dir.åt 1986:15. Utredningens kartläggning visademan
mycket litet antal deatt ett överklagade besluten kompetens-av var

överskridande s. 93.
Kompetensreglema i kommunallagen är klargörande regler-änmera
i de äldre lagarna. Förutsättningarna för kommunernas och lands-na

tingens verksamhet har ändrats påtagligt, sedanKommunalansvarsutred-
ningens undersökning gjordes. Kommunerna och landstingen tvinga-är
de återhållsamma med frivilligaatt åtaganden i läge, denär harvara ett
svårigheter fullgöra sina obligatoriska skyldigheter.att Mot denna bak-
grund bedömer lagtrots innebär brott kompetensreglemaatt motsom
i kommunallagen inte är problem kräver särskilda åtgärderett som
utöver dem revisionsmodellen innefattar.som

Någon övergripande och systematisk undersökning förekomstenav
lagtrots inom det specialreglerade området har inte gjorts, såvitt viav

känner till. En sådan skulle för övrigt kräva granskning kommu-en av
och landstingens fullmäktige- och nämndprotokoll liksomnernas proto-

koll beslutöver har fattats med stöd delegering. Därutöver skullesom
den löpande förvaltningen behöva kontrolleras åtminstone i viss ut-
sträckning. Det är således fråga mycket omfattande ochom en resurs-
krävande uppgift, även den skulle urval kommuner ochettom avse av
landsting. Det skulle inte ha varit möjligt genomföra något sådant inom

för vårt utredningsuppdrag. Vi konstaterar det inte finnsramen någotatt
samlat material belägg för det skulle förekommaattsom ger ett mer
utbrett s.k. lagtrots inom den kommunala sektorn inom övrigaän sekto-

den offentliga förvaltningen. Det har framkommitrer av på annatsom
sätt tyder inte heller på så skulle fallet.att vara

Kommunalansvarsutredningen redovisar uppmärksammat fall,ett
där miljö- och hälsoskyddsnämnd i kommun hadeen beslutat inteatten
bedriva någon fortlöpande livsmedelskontroll, något obli-ärsom en
gatorisk uppgift enligt lag. JO hade i beslut 198889 378 ff.ett s.
kritiserat nämnden för detta konstaterat det inte fanns någonattmen
rättslig möjlighet ingripa nämnden.att Med utgångspunkt imot detta
fall väckte JO i skrivelse till regeringen den 20 april 1988 fråganen

åtgärder för eliminera denna brist i lagstiftningenom att se SOU
1989:64 21 f.. Bedömningen gjordes dock före de ändringar i 20s.
kap. l § brottsbalken genomfördes 1989. De medförde detsom att
straffbara området utvidgades något. Brotten fick beteckningen tjänstefel
respektive tjänstefel. Sedan dess hargrovt något fallmotsvarande inte
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redovisats i rättspraxis. Det möjligtär bedömningsträngare kanatt en
göras och överträdelser liknande denatt nämnda kannumera nu vara
straffbara. Som har framhållit tidigare är dock inte beredda att
föreslå utvidgat straffansvar för kommunaltett lagtrots. Vi hänvisar till
vad har anfört i avsnitt 5.2.

Vi har i avsnitt 5.4.1 redovisat vår på den statliga kontrollensyn av
den specialreglerade verksamheten inom kommuner och landsting. Vår
uppfattning är de centrala tillsynsmyndighetemasatt kontroll inte bör
vidgas och dessa myndigheter inte bör försesatt med befogenheter att
rikta landsting.sanktioner kommuner ochmot

I avsnitt 5.9.1 har belyst de problem föreligger för kommu-som
och landstingen fullgöra sina obligatoriska uppgifternerna att på det

sociala området. Vad har anfört där, tillämpligtär också på det som
har kallats för lagtrots inom all specialreglerad, obligatorisk verksam-
het.

Vårt huvudförslag åtgärder kommunalt domstolstrots ochmotom
lagtrots är obligatorisk laglighetsgranskning från revisorernas sidaen av
verksamheten inom nämnderna. Avsikten med förslaget är, vi harsom
framhållit, granskningen skall generellatt och utgöra åtgärdvara moten
alla former domstolstrots och lagtrots avsnitt 5.4.4. Mot bakgrundom
härav och det vi har anfört vi intedet behövs ytterli-som attovan anser

åtgärder det har kallats lagtrots i kommunergare mot och lands-som
ting.

Vi har framfört den uppfattningen revisorerna bör visa störreatt
öppenhet de statliga tillsynsmyndighetemamot och samarbeta med dem
avsnitt 5.4.7. Dessa myndigheter bör söka kontakt med revisorerna
och dra revisorernas ingåendenytta kännedom förhållandenaav om
inom kommun eller landsting. Ett sådantett ökaten samarbete bör leda
till både revisorernasatt granskning och myndigheternas tillsyn blir
effektivare.

5.12 Ekonomiska konsekvenser våra förslagav

I de föregående avsnitten har redovisat våra bedömningar deav
praktiska och ekonomiska konsekvenserna våra förslag. Vad gällerav
vårt huvudförslag obligatorisk laglighetsgranslcrting blir deom en
ekonomiska konsekvensernaberoende i vilken utsträckning revisorer-av

för närvarande granskar lagligheten verksamhetenna inom nämn-av
derna i kommun eller landsting. Vi förutsätterett docken denatt
obligatoriska granskningen skall bli omfattning och kvalitetav en annan
än den gjorts hittills på fakultativ grund. Detta medförsom sannolikt en
ökad arbetsvolym för både de förtroendevalda revisorerna desom
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specialister biträder dem. Vi har också betonat viktensom sådantav
biträde, föreslå bestämmelseatt inatt i kommunallagengenom tasen

revisorerna biträdsatt sakkunniga i denom omfattning behövs.av som
Effekterna inteär möjliga kvantifiera. Vår bedömningatt dockär att
dessa förslag inte skall medföra några betydande praktiska eller
ekonomiska konsekvenser. En vidgad intern legalitetskontroll kan leda
till antalet överklaganden minskar och medföra viss lättnad fören
förvaltningsdomstolarna jfr avsnitt 5.4.8.

En följd laglighetsgranskning bör bli nämnderna och demav att
underställda förvaltningar uppmärksammar frågor lagligheten iom
verksamheten bättre tidigare.än Detta kan möjligen innebära vissen
ökad ekonomisk belastning övergångsvis. På sikt medför störreen
medvetenhet betydelsen dessa frågor ökad säkerhet i förvalt-om av en
ningen, vilket förutom andra positiva effekter kan leda till vissa kost-
nadsminskningar. Vår bedömning är förslagen i övrigt inte får någraatt
nämnvärda ekonomiska konsekvenser för kommunerna och landstingen.

Möjligheten för kammarrätterna sätta vite för deras beslutatt ut att
verkställighetsförbud skall respekteras förochom upphävdaatt men

redan verkställda kommunala beslut skall kanrättas enligt vår mening
bara medföra mindre belastning. De ekonomiska konsekvensernaen av
dessa förslag bör därför bli ringa jfr avsnitten 5.8.8 och 5.8.9. Den
obligatoriska laglighetsgranskningen i kommuner och landsting kan å
andra sidan leda till antalet överklaganden minskaratt jfr avsnitt
5 .4.8.

Våra förslag det i socialtjänstlagen respektiveatt LSS uttryckli-om
skall länsstyrelsens tillsyn omfattarattgen verkställighet beslutanges av

förvaltningsdomstolar bistånd respektive serviceav och fordrarstödom
ökade insatser från länsstyrelsen. Detta kräver, såvitt kan bedöma, att
länsstyrelsen får ökade Vi utgår ifrån denna fråga kommerresurser. att

behandlas i sambandatt med konsekvenserna andra förslagatt av som
länsstyrelsernarör övervägs jfr avsnitten 5.9.4 och 5.9.5.
Värt förslag länsstyrelsen skall befogenhetatt viteom attges genom

framtvinga verkställighet domstolsbeslut innebärnämnt slagav av nyss
visserligen uppgift kan kräva vissa En konsekvensen ny som resurser.

förslaget är dock kronofogdemyndigheten inteav att kommer behövaatt
anlitas för verkställigheten, vilket hade blivit fallet jfr avsnittetannars
5.10.
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6 J Ozs talerätt i disciplinärenden

Vår bedömning: En lagreglering disciplinansvaret det kom-påav
munala området och därigenom tillskapande talerätt för JOav
innebär ingrepp i arbetsrättenett och avtalsfriheten.stort Då en
sådan talerätt inte något behov,nämnvärt vimotsvarasynes anser

avtalsfriheten på det kommunalaatt området i fråga disciplin-om
väger kravetän på enhetlighet ityngre sanktionssystemet.ansvar

Vi föreslår därför inte någon utvidgning J0:s talerätt i dis-av
ciplinärenden till det kommunala området.

6. l Direktiven

I anslutning till riksdagsbehandlingen propositionen kommu-av om ny
nallag antal motionertogs mot. 19909l:K5l,ett 55, 205, 216,upp
vilka sikte på stärka talerätten för Riksdagenstar ombudsmän JOatt
på det kommunala området. Där förespråkades lagstiftningen som ger
JO möjligheter till stånd överprövning disciplinbe-attsamma en av
slut på det kommunala området JO har statliga.detm.m. som
Bakgrunden till dessa motioner är JO enligt gällande ordning kanatt
föra talan vid domstol disciplinbeslut på det statliga området enligtmot
lagen 1976:600 offentlig anställning LOA förutsatt denom att som
beslutet riktar sig står under J0:s tillsyn. Påmot det kommunala
området, där det disciplinära regleras kollektivavtal,ansvaret genom
finns inte någon motsvarande talerätt. Motionärerna JO börattanser

sådan talerätt. Under förarbetena till kommunallagenges anfördeen
konstitutionsutskottet det är angeläget bl.a. dennaatt frågaatt snarast
fâr sin lösning. Utskottet förordade regeringen på lämpligt skulleatt sätt
bereda frågan.

Mot den angivna bakgrunden har kommittén fått i uppdrag att
överväga möjligheten vidga J0:s talerätt på det kommunalaatt området
i linje med de förslag förts fram i de nämnda riksdagsmotionema.som
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6.2 Gällande rätt

Som redovisats tidigare 2.3 står samtliga anställda liksom de för-
troendevalda i nämnderna under J0:s allmänna tillsyn och underäven
Justitiekanslems JK. Enligt 6 § andra stycket lagen 1986:765 med
instruktion för riksdagens ombudsmän har JO rätt åtala be-att en
fattningshavare, står under JO:s tillsyn, dennesom om attgenom
åsidosätta vad åligger honom i tjänsten har begått brottsligsom annan
gärning än Uyckfrihetsbrott. Med befattningshavare i lagenavses person

står under JO:s tillsyn, såledesävensom nämndledarnöter.
Om befattningshavare åsidosätta vaden åliggerattgenom som

honom i tjänsten gjort sig skyldig till fel, kan beivras med discipli-som
närt förfarande, får JO göra anmälan till den har befogenhet attsom
besluta disciplinpåföljd. Skulle det påkallat någonom avskedasattvara
eller avstängs från sin tjänst på grund brottslig gärning ellerav grov
eller tjänsteförseelse,upprepad får JO göra anmälan detta till denom

har befogenhet besluta åtgärden.som Detatt bör i sammanhangetom
påpekas något disciplinansvaratt inte finns för de förtroendevalda.
Endast de anställda har sådantansvar.

När myndighet har beslutat disciplinären åtgärd, kan JOom en
väcka talan vid domstol ändring beslutet. Detta gäller baraom av om
myndigheten har grundat beslutet den disciplinära åtgärden be-påom
stämmelser i lag eller författning 7 § första stycket lagenannan med
JO-instruktion.

För anställda med statligt reglerade tjänster gäller lagen offentligom
anställning LOA i dess helhet. Däremot gäller inte lagens regler om
disciplinansvar och avskedande i tionde respektive elfte kapitlet för
andra offentligt anställda i kommuner och landsting. Sedan 1991 finns
det inte längre några statligt reglerade tjänster i kommuner och lands-
ting.

Disciplinära åtgärder de anställda hos kommunermot och landsting
regleras uteslutande kollektivavtal. JO saknar således talerätt igenom
ärenden sådanaåtgärder.om

För personal anställd inom hälso- och sjukvården finns i lagen
1980:1 l tillsyn över sådanpersonal m.fl. vissa fallom disciplinärtav

Beträffande dennaansvar. personalkategori har således JO talerätt,
eftersom bestämmelserna disciplinansvar finns i lag.om en

6.3 1983 års JO-utredning

I sitt betänkande JO-ämbetet, En översyn SOU 1985:26 har 1983 års
.YO-utredning relativt ingående behandlat frågan JO:s talerätt iom
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disciplinärenden s. 185 och Bilaga l. På det kommunala området
framhåller utredningen de komplikationer bibehållen avtalsfrihetsom en
ifråga disciplinansvaret innebär talerätten skulleom utökas till dettaom
område. Eftersom avtalsparter är disponerar över avtalstolk-som ense
ningen, förfogar de enligt utredningen också bedömningenöver av
frågan viss JO påkallad åtgärdom utgör avtalsbrotten respektiveav
omfattas avtalets disciplinregler. Att i det lägetav överväga lagregle-ett

disciplinansvarrat bas för talerätt för JO bedömde utredningen intesom
möjligt i utredningssammanhangvara ett endast hade ut-som som

gångspunkt JO:s behov sanktionsmedel. Frågan lagreglering ellerav om
avtalsfrihet på det kommunala området spörsmål bordeettvar som
bedömas utifrån vidare synsätt.ett

JO-utredningen kom också på frågan det pågående lagstift-om
ningsarbetet med reformering tjänsteansvaret i brottsbalken skulleen av
kunna bli betydelsefullt komplementett till JO:s begränsademöj-mera
ligheter utnyttja andra påföljdsmetoderatt detnär gäller kommunala
tjänstemän.

överväganden6.4

I vårt uppdrag ingår huvuduppgift bl.a. finna lösningar påsom att
problem och föreslå åtgärder kan stärka den lokala demokratin.som
Frågan utvidgning JO:s talerätt detpå kommunalaom områdeten av
måste det perspektivetmot och nuvarande ordning innebärses om
sådana olägenheter ändring är påkallad.att Som JO-utredningenen
konstaterade gäller frågan avvägning avtalsfrihetenytterst skallen om
bibehållas eller disciplinansvaret skall lagregleras.om

Vi har under hand haft kontakt med JO-ämbetet för kunnaatt
bedöma behovet utvidgad talerätt och vilka effekter ökatav en ett an-

kunde få för ämbetet. Inom ämbetetsvar det från prin-attanser man,
cipiell synpunkt konsekvent och riktigt JO:s talerätt i disciplin-vore om
ärenden omfattade även personalen inom kommuner och landsting.
Enligt ämbetet hade dock frågan större betydelse före den tjänste-s.k.
felsreformen år 1989 än den har se 2.2 straffansvar och skade-numera
ståndsansvar. Något fall där talerätt tid hade behövtsen senare var
inte känt ämbetet. Ur ämbetets synvinkel bedömdesav utvidgaden
talerätt inte behöva medföra någon nämnvärd belastning Frågan till-
mättes emellertid inte någon viktstörre inom ämbetet.

Om talerätten skall utvidgas måste avtalsfriheten på det kommunala
området inskränkas. Det blir således intresseavvägning mellan avtals-en
friheten och kravet på enhetlighet i sanktionssystemet. Vid tidigare
bedömningar har avtalsfriheten väga Vår bedömningansetts ärtyngst.
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så alltjämt fallet,är särskiltatt behovet utökad talerätt för JOsom av en
tycks mycket litet. En förändring skulle dessutomvara systemetav
innebära så ingrepp i arbetsrätten, förslag iett den riktningenstort att
måste falla utanför vårt uppdrag.anses

Vi föreslår såledesinte J0:s talerätt skall vidgas på det kommu-att
nala området i linje med de förslag förts fram i riksdagsmotioner-som

Vi heller inte frågan behöver utredas ytterligare.na. attanser
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7 Specialmotivering

7.1 Lag ändring i kommunallagenom

1991:900

3kapf

14§

I 14 § införs två stycken. Förslaget behandlas i den allmännanya
motiveringen i avsnitten 5.5.3 och 5.5.4.

Enligt 14 § första stycket kommunallagen bereder full-nämnderna
mäktiges ärenden och för fullmäktiges beslut verkställs. Avattansvarar
den allmänna motiveringen framgår styrelsen och övriga nämnderatt
kan bestämmanär fullmäktigebeslut skall verkställasett och de ocksåatt
har rätt vägra verkställa beslutatt 5.5.l.att Detta framgår dockett
inte kommunallagen. Förslaget innebärav nänmdemas rätt vägraatt att
verkställighet skrivs i lagen och regleras.

Av det föreslagna andra stycket framgår under vilka förutsättningar
nämnderna får vägra verkställa fullmäktigebeslut.att Där först attanges
nämnderna får vägra verkställighet, då beslut fullmäktige harett av
överklagats. Beslut i kommuner och landsting får verkställas så snart
det protokoll beslutet har justerats.upptar Det krävs inte be-som att
sluten har vunnit laga kraft. Att beslut överklagas hindrar såledesett
inte det ändå verkställs.att Styrelsen eller någon nämndannan som
skall verkställa visst beslut fullmäktigeett bör överväga verk-av noga
ställigheten, beslutet har överklagats. I den allmänna motiveringenom
har framhâllits det bör föreliggaatt särskilda skäl För överklagatatt ett
beslut skall verkställas, innan beslutets laglighet har prövats domstolav
avsnitt 5.8.2.

Enligt andra stycket får nämnd också vägra verkställaen att ett
beslut fullmäktige har fattat, detsom är uppenbart beslutet ärattom
felaktigt i något de hänseenden räknas i punkter iav tresom styc-upp
ket. Dessa överensstämmer till sitt innehåll med de grundertre av som

i 10 kap. 8 § kommunallagen föranges överklagat beslut skallatt ett
upphävas vid laglighetsprövning. De gäller beslutet hänfören sig tillatt
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något inte är angelägenhet för kommunen eller landstinget,som en att
fullmäktige beslutet har överskridit sin befogenhet och be-genom att
slutet strider lag eller författning. Om nämnd finnermot annan atten
det är uppenbart fullmäktigebeslutet är behäftat med sådant fel,att ett
har nämnden interätt, skyldighet, vägra verkställa beslutet.attmen att
Rätten vägra verkställighet omfattar inte den ordningatt i vilken full-
mäktigebeslutet kommit till, denär första prövningsgrunden enligtsom
10 kap. 8 § kommunallagen. Vägran måste baseras på beslutets inne-
håll, inte på det sätt på vilket beslutet har kommit till. Procedur- och
formaliafrågor faller såledesutanför bestämmelsensram.

Meningen inteär nämnderna skall någongöra sådan prövningatt
den ankommer på kammarrätten. Det baraär detsom när ärsom

uppenbart någon de angivna grunderna föreliggeratt nämndav som en
har rätt vägra verkställa fullmäktigebeslut.att Det skall såledesatt ett

fråga helt klara och odiskutabla felaktigheter. Det kravvara om som
ställs för tillrätt verkställighetsvägran skall föreliggaatt kan jämföras
med det gäller vid s.k. normprövning enligt ll kap. l4 §som rege-
ringsforrnen. Domstolama och myndigheterna får inte tillämpa en
föreskrift de finner grundlagsstridig. Om föreskriften harsom vara
beslutats riksdagen eller regeringen, får tillämpningen underlåtasav
bara, felet är uppenbart. Normprövningsrätten utövas medom stor
försiktighet, när det gäller lagar och regeringsförordningar. Författ-
ningar den valören godtas alltidnästan vid prövning.av en

Fullmäktige det direktvaldaär och överordnade i kommunerorganet
och landsting. Dess beslut bör inte kunna ifrågasättas nämndernaav

än i undantagsfall. Detta liggerannat i kravet på det skallrena att vara
uppenbart beslut felaktigtär enligtatt någonett de angivnatreav grun-
derna för verkställighet skallatt vägras. Rätten för nämnderna att
vägra verkställa fullmäktigebeslut kommeratt således mycketatt vara
begränsad.

En nämnd skall frågan verkställighetsvägranta upp ettom som
ärende och avgöra det vanligt sätt. Det innebär sådanabeslut kanatt
överklagas och förutsättas laglighetsprövning enligt ireglerna 10 kap.
kommunallagen. Frågan gränsen går för felaktigheter i full-attom var
mäktigebeslut skall bedöma uppenbara, kan därmed bliattvara som
belyst i rättspraxis.

I tredje stycket finns det föreskrift nämnd haratten om en som
beslutat vägra verkställighet skallatt väcka det ärende beslutetsom

i fullmäktige. Ett sådant ärende skall beredas på vanligtavser Isätt.
nämndens beredningsskyldighet ligger skälen för vägran.att ange en
Syftet föreskriftenmed fullmäktigeär skall behandla ärendetatt på nytt.
För fullmäktige skall kännedomatt verkställighetsvägranom en
snabbt, skall nämnden efter sitt beslut väcka i fullmäkti-ärendetgenast

Fullmäktige kan lämna föreskrifter handläggningenge. sådanaom av
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ärenden utöver det gäller enligt denna paragraf. Det kan ske isom
reglementena för nämnderna, fullmäktiges arbetsordning eller genom
särskilda beslut.

I tredje stycket sista punkten undantag från skyldighetenettanges
väcka ärende i fullmäktige,att genast sedanett verkställighetsvägranen

har beslutats. Det gäller för lokala nämnder och nämnder är under-som
ställda nämnd, fullmäktige med stöd 5 kap. 24 § kom-en annan om av
munallagen har föreskrivit nämnderna inte fâr väckaatt ärenden i full-
mäktige.

5 kap.

23 §

tilläggEtt görs till den tredje punkten i första stycket. Förslaget behand-
las i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.4.6.

Paragrafen reglerar hur ärenden väcks i fullmäktige. Enligt den
tredje punkten i första stycket får revisorerna väcka ärende,ett om
ärendet den förvaltning har samband revisionsuppdraget.medavser som
Av tillägget till punkten framgår revisorerna får väcka ärendeatt ett

rör granskningen, fullmäktige har föreskrivit det. gransk-som Medom
ningen revisorernas granskning både verksamheten inomavses av
nämndernas verksamhetsområden och fullmäktigeberedningamas verk-
samhet 9 kap. 7 9 §§ kommunallagen.-

Fullmäktige således,avgör revisorerna skall ha denna utvidgadeom
rätt initiativ. Enligt 9 kap. 18 §att ta kommunallagen får fullmäktige
lämna nämnare föreskrifter för revisionen utöver dem finns i kom-som
munallagen. Om fullmäktige beslutar revisorerna skall väckaatt
ärenden, kan de med stöd nämnda bestämmelse i vilkenav ange om-
fattning detta skall gälla. Fullmäktige kan begränsa till vissarättent.ex.

ärenden eller lämnatyper allmän föreskrift bara ärendenav en attom
är viktstörre får väckas. Av den allmänna motiveringensom fram-av

går förslaget är revisorernaatt möjligheteravsett föra vik-att ge att upp
tiga ärenden till fullmäktige.

9 kap.

I kapitlet införs det två paragrafer, 7 § och 9 Den nuvarandenya a a
rubriken Revisoremas uppgifter ändras till Revisoremas uppgifter
m.m.. Vidare görs tillägg i vardera 8 och 12 §§.ett
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7a§

Förslaget behandlas i den allmänna motiveringen i avsnitten 5.4.3,
5.4.4 och 5.4.9.

De bestämmelsernahar placerats i särskild paragraf och intenya en
tillägg till den gällande 7 § beskriver revisorernassom uppgifter.som

dettaSkälet till är enligt 9 kap. 7 § skall revisorernasatt granskning av
verksamheten inom nämnderna ske i den omfattning följer godsom av
revisionssed. Med detta uttryck det allmänt är godavses settsom
revisionssed 19909l:KU38 80. Vägledande för vad är gods. som
revisionssed är i första hand de rekommendationer de auktoriseradesom
revisorernas organisation lämnar för revision förvaltningen i aktiebo-av
lag och den praxis utvecklas vid sådan revision Paulsson m.fl.som s.
303. Bolagsrevisionen bara i mindre utsträckning lagligheten iavser
förvaltningen. Genom den bestämmelsenär på detta friståen-att sättnya
de markeras framför allt laglighetsgranskningen i kommuner ochatt
landsting inte skall beroende sådana rekommendationer ochvara av
praxis utvecklas vid revision aktiebolag.som av

Som framgår den allmänna motiveringen det främstaär syftetav
med bestämmelsen i första stycket revisorernasgöra granskningatt av
lagligheten i verksamheten inom nämnderna obligatorisk. De prövar
enligt bestämmelsen där verksamheten sköts enligt de föreskrifterom

gäller för den. Med föreskrifter såvälsom lagar och andra författ-avses
ningar sådanaregler fullmäktige har fastställt såsomsom reglemen-som

olika slagten och fullmäktiges arbetsordning.av
Bestämmelsen är allmänt hållen liksom föreskrifterna i 7 § och

avsedd lämna fullmäktige ochatt revisorerna handlingsfrihet. Detstor
ankommer därför på revisorerna själva närmare bestämma laglighets-att
granskningens omfattning och inriktning. Fullmäktige kan dock med
stöd 9 kap. 18 § kommunallagen lämnaav närmare förskrifter för revi-
sionen. Detta omfattar också laglighetsgranskningen. Avsikten är att
granskningen skall ingående än den förekommer ochvara mer som nu

från kommunallagens synpunkt fakultativ.som är De båda kommunför-
bunden har utarbetat vägledande principer för kommunal revision. Det
kan förväntas vägledningen kommeratt kompletteras med hänsyn tillatt
den obligatoriska granskningsuppgiften för revisorerna.nya

Av bestämmelsen framgår granskningen ocksåatt verk-avser, om
samheten sköts enligt de mål och riktlinjer fullmäktige har beslutat.som
Förvaltningsrevisionen visserligen omfatta detta redananses nu genom
regeln i 9 kap. 7 § andra stycket enligt vilken revisorerna omprövar
verksamheten sköts på ändamålsenligt sätt.ett Första stycket i 7 §a

dock denna viktiga uppgift föranger revisorerna konkret. Före-mera
skrifterna revisorernas granskning i denna delom och nämndernas
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for verksamheten enligt 6 kap. § första7 stycket sammanfalleransvar
därmed.

Av andra stycket framgår granskningen omfattar också fullmäkti-att
geberedningamas verksamhet jfr 9 kap.9 § kommunallagen.

8§

Förslaget behandlas i den allmänna motiveringen i avsnitten 5.4.4 och
5.4.9.

Paragrafen har omarbetats indelatsoch i punkter. Den andra punk-
är medan den första och tredjeten punkten nuvarandeny, motsvarar

lydelse paragrafen.av
Den andra punkten den begränsning i revisorernas gransk-attanger

ning gäller för ärenden innefattar myndighetsutövningsom motsom
någon enskild inte hindrar granskning hur nämndernaen som avser
verkställer beslut förvaltningsdomstolar. Som led i obligato-denav ett
riska laglighetsgranskningen får revisorerna också granska enstakaären-
den innefattar myndighetsutövning någon enskild. Gransk-som mot
ningen skall bara hur nämnd sköter verkställigheten dom-avse, en av
stolsbeslut. Revisorerna skall såledesinte gå in på ärendes innehåll iett
sak. Beslutet offentligt.är Denna ärenden kan dock innehållatyp av
integritetskänslig information. Om revisorerna får del uppgifter förav
vilka gäller sekretess, har de iaktta sekretessen13 kap. 1 § sekre-att
tesslagen, 1980:100. Sekretessenhindrar inte heller uppgifter läm-att

från nämnd till revisionen, uppgifterna behövs för revisions-nas en om
arbetet 13 kap. 2 § sekretesslagen.

9a§

Förslaget behandlas i den allmänna motiveringen i avsnittet 5.4.6.
Bestämmelsen revisorerna får väcka ärende i nämnd,attanger ett en
ärendet gäller granskningen verksamheten inom nämndens verk-om av

samhetsomráde. Om revisorerna väcker iärende nämnd, ärett en
nämnden skyldig behandla ärendet i nämnden. Bestämmelsenatt detgör
möjligt för revisorerna tvinga fram handläggning i nämndatt en en av
ärenden betydelsefullaär för revisionen. I övrigt hänvisar vi be-som
träffande denna bestämmelse till den allmänna motiveringen.

12§

Förslaget behandlas i den allmänna motiveringen i avsnittet 5.4.5.
Paragrafen har tillförts andra stycke. Enligt bestämmelsen därett

biträds revisorerna sakkunniga i den omfattning behövs. Syftetav som
med den är markera revisorernaatt bör ha tillräckligaatt tillresurser
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sitt förfogande i form sakkunniga. Det kan yrkesrevisorer,av vara
jurister eller andra specialister. Det inte möjligtär för förtroendeval-de
da revisorerna bedriva effektiv revisionatt biträde anställdautanen av
eller konsulter.

10 kap.

I kapitlet införs det sju paragrafer, 16-22 §§, under rubrik.nya en ny
Två stycken tillförs 15nya

15§

Paragrafen tillförs två stycken. Förslaget behandlas i den allmännanya
motiveringen i avsnitt 5.8.9 och 5.8.l0.

Av andra stycket framgår styrelsen i fullmäktiges ställe skallatt
rätta fullmäktigebeslut har blivitett upphävt domstol ochsom av en som
har verkställts dessförinnan. Styrelsen befogenhet fatta de beslutattges

behövs för genomföra rättelsen. innebärDetsom att styrelsen i vissatt
utsträckning kan besluta sådant det normalt ankommer påom som
fullmäktige avgöra. Befogenheten gälleratt dock bara de beslut ärsom
nödvändiga fatta för uppfylla kravetatt på rättelse.att Det inteär möj-
ligt i lagtext beskriva deatt olika återgångssituationer kansom upp-
komma och den befogenhet styrelsen har.som

Av den allmänna motiveringen framgår styrelsens befogenhetatt
inte omfattar förrätta val i fullmäktigesatt ställe eller beslutaatt om
budgeten. I 3 kap. 9 § kommunallagen sådanaövergripande elleranges

viktiga ärenden det ankommerannars exklusivt fullmäktigepâsom att
avgöra. I den ärenden kantypen det knappast bli aktuellt medav en
rättelse. Skulle undantagsvis ärende den dignitetenett ha verkställtsav
och därefter bli upphävt, krävs omfattande åtgärder deänmer som

inom rättelseförfarandet. Ett ärenderyms behöver i fallså beredasnytt
och väckas i fullmäktige. Styrelsens beslutsbefogenhet enligt andra
stycket ligger den nivån styrelsen får beslutaattsnarare utan att
fullmäktige har delegerat beslutanderätt till styrelsen. Bestämmelsen
skall således tolkas restriktivt. Man behöver knappast heller befara att
styrelsen inom för rättelse visst fullmäktigebeslut försökerramen ettav
fatta beslut är principiell beskaffenhet ellersom viktav störreannars av
för kommunen eller landstinget, detta skulle faktiskt möjligt. Iom vara
övrigt hänvisas beträffande reglerna i andra stycket och frågan om
rättelse till den allmänna motiveringen avsnitten 5.8.5, 5.8.9 och
5.8.10.

När kammarrätten eller Regeringsrätten har upphävt beslutett som
redan har verkställts och beslutet skall rättas enligt bestämmelserna i 15
§ första eller andra stycket, får domstolen enligt regeln i tredje stycket
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föreskriva det skallatt rätta beslutet redovisar på vilket sättorgan som
Ändamåleträttelsen kommer ske. med föreskriftenatt är domstolenatt

skall underlag för bedöma i vilkenatt utsträckning det ansvariga
beslutet gårorganet att rätta och förhar avsiktanser att organetom att

fullgöra sin skyldighet rätta beslutet. Domstolenatt kan lämna före-
skriften i den dom vilken beslut upphävs eller iett särskiltgenom ett
beslut.

Vite

16-20 §§

Förslaget behandlas utförligt i den allmänna motiveringen i avsnitt
5.8.8.

16§

I första stycket kammarrätten och Regeringsrätten befogenhetges att
sätta vite för verkställighetsförbudut att ett rätten har beslutatsom om
inte skall överträdas.

I andra stycket detsägs den domstol harut vite medatt satt utsom
stöd första stycket också skall frågoravgöra döma vitetav ochatt utom

detta sker särskildatt ansökanutan någon myndighet.av
I lagen 1985:206 viten viteslagen finns det generella reglerom
viten sätts med stöd lag eller författning.om utsom Vitesla-av annan

tillämpligär inte något har föreskrivitsgen i för-om annat en annan
fattning. Bestämmelserna i andra stycket det förgällermotsvarar som
s.k. förfarandeviten enligt 6 § andra stycket viteslagen. Domstolen be-
slutar både sätta vite och döma vitet.att Dettaut domstolenom görut
självmant. Någon ansökan från myndighet fordras inte, vilket detären
normala i fråga s.k. materiella viten. I övrigt hänvisar vi till vad viom
har anfört utsättande och utdömande vite i den allmännaom motive-av
ringen.

17 och 18

Bestämmelserna i dessa båda paragrafer gäller adressater För vite. De
utgör undantag från viteslagens bestämmelser och är tvingande.

Av 17 §första stycket framgår samtliga ledamöter och ersättareatt
i nämnd skall adressater,en verkställighetsförbud gällervara ettom ett
beslut nämnden. Detsamma föreskrivsav ledamöter och ersättare iom
nämndutskott.

Bestämmelsen i 17 § andra stycket gäller adressat, delege-när ett
ringsbeslut har belagts med verkställighetsförbud. Det inteär således
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ledamöterna och iersättarna den nämnd har givit beslutsuppdragetsom
skall adressater den fattathar beslutet.som Detutanvara person som

framgår bestämmelsen förtroendevald eller anställda kanav att en en
adressat för vitet.vara

I 18 § regleras frågan adressat, verkställighetsförbudnär ettom
gäller beslut fullmäktige iett kommun eller landsting. Full-av etten
mäktige verkställer inte sina beslut. En de särskilda uppgifterna förav
styrelsen i 6 kap. 4 § kommunallagen verkställaär full-som anges att
mäktiges beslut. Verkställigheten åligger såledesi första hand styrelsen.
Övriga nämnder enligtär 3 kap. l4 § kommunallagen också skyldiga att
verkställa sådana beslut. I första stycket föreskrivs därför samtligaatt
ledamöter och iersättare styrelsen skall adressater. Enligt andravara
stycket skall dock samtliga ledamöter och iersättare nämnden annan

adressater, den nämnden för verkställighetenvara detom ansvarar av
fullmäktigebeslut har belagts med verkställighetsförbud.som

19§

Enligt 3 § viteslagen skall individuellt bestämt belopp sättas förett ut
varje adressat. I 19 § undantag frångörs denna regel. Domstolen bör
bestämma belopp likaär förett samtliga ledamöter och ersät-stortsom

i nämnd eller itare nämndutskott, när de adressaterär för vite.etten
Vi hänvisar i övrigt till vad vi har anfört i den allmänna motiveringen

bestämningen vitesbelopp.om av

20 och 21 §§

Förslaget behandlas i den allmänna motiveringen i avsnittet 5.8.9.
20I § kammarrätten och Regeringsrätten befogenhetges sättaatt ut

vite för framtvinga rättelse.att Bestämmelsen inteär tillämplig påen ett
föreläggande för nämnd eller redovisa huretten annat attorgan om
rättelsen kommer ske. Ett sådant föreläggandeatt kan såledesinte före-

med vite. Om föreläggande redovisningett inte följs,nas kan doms-om
tolen dock besluta sätta vite för framtvinga självaatt ut rättelsen. Attatt
det föreligger redovisning för hur rättelsen upphävt besluten ettav
kommer ske, ingenutgör formell förutsättningatt för domstolenatt
skall få sätta vite. Domstolen kan såledesut ett sätta vite någonut utan
föregående redovisning, domstolen finnsdet skäl för det.om attanser

Genom hänvisning i 21 § görs bestämmelserna dömaen att utom
vite i 16 § andra stycket och adressateroch belopp i 17-19 §§ till-om
lämpliga, när vite sätt med stöd 20 Vi hänvisarut till vad harav
anfört dessabestämmelser.ovan om

Enligt 21 § andra fårmeningen ersättarna i nämnd eller ett ut-en
skott inte adressater för vite sätts för framtvingavara rättelseut attsom
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beslut nämnden eller utskottet.ett Den direkta skyldighetenav av att
rätta beslut har de ordinarie ledamöternaett i nämnden eller utskottet.
Ersättama tjänstgör vid förfall för ledamöterna. Bara ersättareom en
tjänstgör, när ärende rättelse behandlas, harett ersättaren någonom
sådanskyldighet isägs 10 kap. 15 § första stycket. En sådansom even-
tuellt inträdande skyldighet motiverar inte samtliga ersättare utsättsatt
för viteshot.ett

22§

I 22 § första stycket föreskrivs vite har dömts med stödatt utsom av
bestämmelsernai 16 § andra stycket och 21 § inte får förvandlas. Det
innebär vite har dömts ochatt ett adressateninte har betalatutsom som
inte får förvandlas till fängelse enligt bestämmelsernai bötesverkställig-
hetslagen 1979:189.

Enligt 22 § andra stycket får vite medsätts stöd bestäm-utsom av
melserna i kommunallagen inte löpande.vara

7.2 Lag ändring i socialtjänstlagenom

1980:620

rubrikI lagen införs paragraf, 75 Två tillägg i 68görs Enen ny a
ändras.

68 §

Förslaget behandlas i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.9.3.
I 68 § föreskrivs vilka uppgifter länsstyrelsen har inom social-som

tjänsten. I början paragrafen skjuts länsstyrelsen den full-närav att
gör de uppgifter stadgas i paragrafen skall hänsyn till de be-som ta
tingelser under vilka den kommunala självstyrelsen arbetar. I det andra
tillägget till paragrafen sägs länsstyrelsen skall till socialnämn-att attse
dema inom rimlig tid verkställer sådana avgöranden förvaltnings-av
domstolar gäller överklagade beslut nämnderna i frågasom av om
bistånd enligt 6 Det kan möjligen hävdas länsstyrelsens tillsynatt
enligt 68 § redan omfattar hur socialnämndema verkställer domstols-nu
beslut socialt bistånd. Länsstyrelsen skall nämligen följa socialnämn-om
demas tillämpning lagen och iäven övrigt till socialnämndemaav attse
fullgör sina uppgifter på ändamålsenligt Genomsätt. tilläggetett görs
det klart länsstyrelsen tillsynatt omfattar verkställigheten sådanaav
beslut och betonas denna uppgift.
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Länsstyrelsen skall enligt den Föreskriften till socialnänm-attnya se
dema verkställer domstolsbesluten inom skälig tid. I detta ligger att

tillhänsyn skall inte bara de betingelsertas under vilka den kommunala
självstyrelsen arbetar tilläven de faktiskautan och rättsliga möjligheter

kommun har verkställa visst beslut.som att Vi hänvisaren tillett vad vi
har anfört detta i den allmänna motiveringen.om

75a§

Förslaget behandlas i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.9.4.
Länsstyrelsen i paragrafen befogenhet sätta vite förges att ut att

förmå kommun inom skälig tid verkställaatt besluten för-ett av en
valtningsdomstol, beslutet inte sådant bistånd enligt 6 §om avser som

försörjningsstödär eller något ekonomiskt stöd. Adressat för viteannat
skall kommunen, inte ledamöterna i den nämndvara försom ansvarar

domstolsbeslutatt blirett verkställt. Som framgår den allmännaav
motiveringen kan nämnd i kommun inte adressat avsnitten en vara
3.1.1. Viteslagen tillämpligär fullt länsstyrelsennär sätter vite.ut, ut
En kommun skall dock enligt bestämmelsen skälig tid sigpå för att
verkställa beslut. Detta skall beaktas,ett tidennär för verkställigheten
bestäms i föreläggande.ett

I bestämmelsen undantas domstolsbeslut berättigar till försörj-som
ningsstöd och ekonomiskt stöd enligtannat 6 Länsstyrelsens tillsyn
omfattar allt bistånd enligt 6 Befogenheten använda tvångsmedletatt
vite kommun är begränsadmot till bistånden än nämnda formerannat

ekonomiskt bistånd.av
Ett beslut ekonomiskt bistånd innefattar normalt betalnings-om en

förpliktelse. Sådana förpliktelser verkställs kronofogdemyndig-genom
hetens försorg. En beslut förvaltningsdom-ettperson som genom av en
stol är berättigad till ekonomiskt stöd kan såledesett ansöka hos krono-
fogdemyndigheten beslutet verkställs. Viatt hänvisar till vad vi harom
anfört i den allmänna motiveringen sådan verkställighet avsnittom
5.10.

Vidare föreskrivs vite inte får sättas förränatt det finns beslutut, ett
domstol har vunnit laga kraft.av en Det innebär viteshotetsom inteatt

kan föranvändas tvinga fram verkställighetatt sådana beslutav som
skall gälla omedelbart enligt 73 § tredje stycket. De måste ha vunnit
laga kraft för tvångsmedlet skall fåatt användas. Om biståndsbeslutett
överklagas till högre instans, får vite således inte förränsättas fråganut

biståndet har avgjorts slutligt.om
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7.3 Lag ändring i lagen 1993:387om om
stöd och service till vissa funktionshindra-

de

I lagen införs två paragrafer, 26 § och 28 En rubrik ändras.nya a a

26 §a

Länsstyrelsens tillsyn utvidgas till omfatta landstinget ochatt att
kommunerna i länet inom rimlig tid verkställer beslut Förvaltnings-av
domstolar insatser för enskilda enligt 9 Vid denna tillsyn skallom
dock länsstyrelsen beakta de betingelser under vilka den kommunala
självstyrelsen arbetar. Vi hänvisar till vad har anfört under 68 § i
specialmotiveringen till lagen ändring i socialtjänstlagen.om

28a§

I paragrafen länsstyrelsen befogenhet sätta vite för förmåges att ut att
landstinget eller kommun i länet inom skälig tid verkställaatten ett
beslut förvaltningsdomstol, beslutet insatsersådana Förav en om avser

enskild enligt 9 § inte ekonomisktär stöd. Paragrafenen som motsvarar
75 § i förslaget till lag ändring i socialtjänstlagen.a om

Stöd enligt 9 § kan i vissa fall ekonomiskt, till skäli-rent t.ex.vara
kostnader för biträde personlig assistent. Länsstyrelsens befogen-ga av

het sätta vite för tvinga framatt verkställighet omfattarut inte beslutatt
sådant stöd. Verkställigheten ombesörjes i stället kronofogde-om av

myndigheten. För verkställighet övriga beslut stöd och serviceav om
enligt 9 § kan länsstyrelsen använda tvångsmedlet vite landstingetmot
eller kommun.en

Vidare föreskrivs vite inte får sättas förrän det finnsatt dom-ut, ett
stolsbeslut har vunnit laga kraft. Motsvarande bestämmelse finns isom
75 § i förslaget till lag ändring i socialtjänstlagen.a om

Vi hänvisar i övrigt till vad vi har anfört i specialmotiveringen till
75 § i förslaget till lag ändring i socialtjänstlagen i dena och all-om
männa motiveringen.





SOU 1993109 Särskilt yttrande 169

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Maria Renström-expertenav
Törnblom

Bakgrund

Lokaldemokratikommittén skall enligt sina direktiv

slutföra arbetet med frågan hur sanktionssystem utformasbörettom
gör det möjligt komma till medrätta kommuner och lands-som att

tings domstols- och lagtrots.

I direktiven anförs vidare

kommittén bör nära samverkaatt med Socialdepartementet frågori
berör förvaltningsdomar i mål biståndavseende enligt 6 §som

socialtjänstlagen 1980:620 och särskilda enligt §4 lagenomsorger
1985:568 särskilda psykiskt utvecklingsstördaom omsorger om
m.fl.

Kommittén redovisar i denna delrapport förslag till åtgärder kom-som
mittén tillräckliga för kommuner och landsting i framtidenanser att
skall följa lagar och förvaltningsdomstolamas beslut.

Kommitténs huvudförslag åtgärder kommunalt domstolstrotsmotom
och lagtrots är obligatorisk laglighetsgranskning från revisorernasen
sida verksamheten inom nämnderna. Modellen föreslås kompletterasav
med personligt vitesansvar vidett formervissa domstoLstrots vidav
kommunalbesvär, när nämnd verkställert.ex. besluten ett trots att en
domstol beslutat verkställighetsförbud.om

Mot båda dessa förslag har jag inga invändningar.

Domstolstrots förvaltningsdomstolamas domar imot mål enligt Social-
tjänstlagen och Lagen särskilda 1985:568.om omsorger
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Inom Socialdepartementethar bl.a. handikapputredningen uppmärksam-
ansvariga huvudmänmat att underlåtit i varje fall inom rimlig tidatt - -verkställa förvaltningsdomar grundar sig Socialtjänstlagenpå ochsom

Lagen särskilda Att lämna förslagom kan komma tillomsorger. som
rätta med dessa underlåtelser har varit kommitténs viktigasteen av
uppgifter.

Kommitténs förslag införa möjlighet utdömaatt vite för kommu-att
och landsting vägrar verkställaner förvaltningsdomstolarsattsom beslut
bistånd eller iär huvudsakom bra. Jag instämmeromsorg också i

kommitténs förslag länsstyrelsernaatt rätt vitesätta delge att ut som en
sitt tillsynsansvar enligt 68 § socialtjänstlagen.av
Vad jag däremot vänder mig är Kommittén dessutom före-mot att

slår ändringar i socialtjänstlagen och lagen 1993:387 stöd ochom
service till vissa funktionshindrade innebär länsstyrelsen vid sinsom att
tillsyn skall hänsyn till de betingelserta under vilka den kommunala
självstyrelsen verkar. Jag kommittén föreslåatt ändring-anser attgenom

i Socialtjänstlagen och LSS, innebärar inskränkningar länssty-som av
relsernas tillsynsansvar, gär långt utöver sina direktiv.

Det är dessutomanmärkningsvärt förslaget inskränka länssty-att att
relsernas tillsynsansvar muntligt först vid slutsammanträdet;presenteras

ha varit föremålutan föratt nära samverkan Socialdepartementet,med-
vilket skulle ske enligt direktiven

Socialtjänstkommitténtrots att S 1991:07 har till uppgift överväga- att
innehållet i och formerna för tillsynen den kommunala socialtjänsten.av

Jag kan dessutom inte dela de principiella invändningar kommitténsom
redovisar rättighetslagstiftning.mot Det är enligt min mening naturligt

lagstiftarna villatt säkerställa vissa tillförsäkrasatt utsatta visstgrupper
bistånd och viss Denna rätt skall kunna utnyttjasomsorg. vistel-oavsett

Dessutom skallseort. samtliga medborgare ha rätt sin sakattsamma
prövad i domstol och domstolen den överklagade rätt skallom ger- -hanhon förvissad förvaltningsdomstolensvara att dom kommerom att
följas. I rättssamhälle måsteett detta betraktas grundläggande.som

Jag kan inte heller instämma i kommitténs bedömning dom-att
stolarnas rätt besluta visstatt bistånd och striderom omsorger mot
principen kommunalt självbestämmande.om

Till slut vill jag framföra det förvånandeäratt kommittén, medatt
hänvisning till förslagen inte skulleatt föra utvecklingen den lokalaav
demokratin i rätt riktning, uttalar sig sina förslag till sank-mot egna
tioner domstols- och lagtrotsmot vid förvaltningsbesvär.
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Bilaga 1

Utdrag Dir. 1992:12ur

4.2 Kommunalt förtroendevalda för kommunala beslutansvar m.m.

I rättssamhälleett vårt måste kommuner ochsom landsting på samma
sätt andra offentliga ochsom enskilda följa de reglerorgan finns isom
lagar och andra författningar. Om det skulle uppstå icke godtagbartett
spelutrymme mellan kommunalt handlande och lagarna måste detta
motverkas på effektivt sätt.ett

Under år har det i flera fall förekommitsenare kommuner haratt
vidhållit beslut förklarats olagliga i domstolsom eller också har de
fattat beslut med liknande innehållnya s.k. domstolstrots. Det har
även förekommit kommunalaatt har verkställt beslut,organ trots att enförvaltningsdomstol har meddelat förbud verkställigheten i sambandmot
med beslutetatt överklagats.

Det finns också exempel på ansvariga huvudmänatt underlåtit att -i varje fall inom rimlig tid verkställa förvaltningsdomar i mål- avseen-
de bistånd enligt 6§ socialtjänstlagen 1980:620 och särskilda omsorger
enligt 4§ lagen 1985:568 särskilda psykisktom utveck-omsorger om
lingsstörda m.fl. Handikapputredningen S 1988:03 har i sitt betänkan-
de Handikapp och välfärd SOU 1990:19 konstaterat domaratt avförvaltningsdomstolar, tillerkänner handikappadsom vissen person enstödinsats, i vissa fall inte länder till etterrättelse. Betänkandet bereds
för närvarande i Socialdepartementet.

Kommittén bör i sitt arbete nära samverka med Socialdepartementet
i dessa frågor.

Det finns också del uppmärksammade fallen där kommuner med-
har sigvetet över tvingandesatt lagregler offentligrättslig s.k.av natur

lagtrots.
För närvarande saknas verkningsfulla sanktioner eller påföljder mot

domstolstrots, lagtrots och liknande.
Frågan hur kan lösa deom beskrivnaman problemen harnu utretts

Kommunalansvarsutredningenav C 1986:02. Utredningen, ansågsomdet finnsatt behovett ändrade sanktionsregler, har iav sitt betänkande
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Kommunalbot SOU 1989:64 föreslagit ekonomiskt sanktionssystemett
direkt riktas vederbörande kommunsom eller landsting.mot Flertalet

de remissinstanser sig förslagetöverav har visserligen tagityttratsom
avstånd från just detta förslag ändå uttalat sig för det finnsattmen ett
klart behov verkningsfulla sanktionsregler se Ds 1990:62.av mera

Dessa frågor också i antal motionertogs vid riksdagensettupp
behandling propositionen kommunallag mot.av om en ny
19909l:K49, 51, 316. I motionerna efterlystes regler personligtom
straffansvar för kommunalt Förtroendevalda i sådana fall harsom nu
beskrivits.

Andra motioner mot. 199091:K5l, 55, 205, 216 sikte påtog att
på det kommunala området stärka talerätten för Riksdagens ombuds-

JO.män Där förespråkades lagstiftning JO möjlig-som ger samma
heter tillstånd överprövningatt disciplinbeslut på deten av m.m.
kommunala området JO har på det statliga området. Bakgrundensom
till dessa motioner är JO enligt gällande ordning kan föraatt talan vid
domstol disciplinbeslut på det statligamot området enligt lagen
1976:600 offentlig anställning, förutsatt den beslutet riktarom att som
sig står under J0:s tillsyn. Någonmot motsvarande talerätt finns inte på
det kommunala området, där det disciplinära reglerasansvaret genom
kollektivavtal. Motionärerna JO bör sådan talerätt.attanser ges en

Under förarbetena till kommunallagen anförde konstitutionsutskottet
s. 92 det är angeläget frågornaatt får sin lösningatt ochsnarast,
utskottet förordade regeringen på lämpligt skulleatt sätt bereda dessa
frågor.

Mot den angivna bakgrunden bör kommittén slutföra arbetet med
sanktionssystemfrågan hur bör utformasett det möjligtom gör attsom

komma till rätta med överträdelser det slag här beskrivits.av som
Kommittén bör därvid överväga bl.a. möjligheten införaatt ettav

personligt Ett sådant behöver inte nödvändigtvisansvar. haansvar
formen straffansvar. Svenska kommunförbundet har i sittav remissytt-
rande över Kommunalansvarsutredningens betänkande föreslagit att man
undersöker ifall det går åstadkomma någotatt med vadsystem man
kallar personligt vitesansvar.

Om kommittén för personligtstannar ett bör denansvarssystem,
överväga i vad mån kretsen ansvariga bör begränsas till ledamöternaav
i det fattat olagligt beslut ellerorgan ett skall hasom någonom man

begränsning kretsenannan ansvariga. I detta sammanhang börav av
kommittén även överväga möjligheten kommunstyrelsen elleratt ge
landstingsstyrelsen rätt vägra verkställighetatt uppenbart olagligaav
fullmäktigebeslut.

Kommittén bör härutöver beakta motsvarande problem i
EG-perspektivet. Det innebär bl.a. skyldighet för kommunalaen
beslutsfattare respektera Sveriges förpliktelseratt enligt EES-avtalett
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och eventuellt avtalett med anledning medlemskap i EG. Det kanav
också erinras medlemsländernaatt enligtom gällande EG-rätt är
ansvariga också För kommuners och myndigheters handlande.

Kommittén bör också överväga möjligheten vidga J0:s talerättatt
pá det kommunala området i linje med de förslag förts fram i desom
nämnda riksdagsmotionema.
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Bilaga 2

F.d. lagmannen
Bertil Wennergren

Verkställighet förvaltningsdom-av
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1 Rättighetsprövning

Enligt §5 lagen 1985:568 särskilda psykiskt utveck-om omsorger om
lingsstörda har dessa rätt till särskilda enligt lagen deomsorger om
behöver sådant stöd och sådan hjälp i sin livsföring och deras behov
inte tillgodoses på något sätt. De skall de särskildaannat genom om-

tillförsäkras goda levnadsvillkor. Bland de särskildasorgerna omsorger-
enligt lagen återfinns i §4 lagen boende i gruppbostadna för vuxna

inte kan bo i bostad. Enligt 7 § lagen skallsom varje lands-egen
tingskommun för de särskilda åt psykiskt utvecklings-svara omsorgerna
störda bosattaär inom landstingskommunen. Ledningensom av om-
sorgsverksamhetenskall enligt 14 § lagen utövas omsorgsnämnd.av en
Omsorgsnämndensbeslut särskilda enskildaåt enligt §4om omsorger
får överklagas hos länsrätten. Enligt allmänna rättsgrundsatser för för-
valtningsprocessenskall länsrätten när beslut särskildaett om omsorger
har överklagats överpröva detta. Att överpröva beslut innebärett att
pröva inte bara dess laglighet också dess lämplighet. Förutan att en
psykiskt utvecklingsstörd skall ha tillrätt särskild t.ex.en omsorg,
boende i gruppbostad, krävs enligt lagen han eller hon behöveratt
denna särskilda och hans eller hennes behov inte tillgodoses påomsorg
något sätt. I motiven till bestämmelsernaannat prop 1984852176 78s.
anfördes bl.a. följande den överprövning skall för-görasom som av
valtningsdomstol efter överklagande beslutett omsorgsnämn-ettav av
den Överpröv-avslå enskilds begäranatt särskilden om en omsorg.
ningen kommer hos länsrätten liksom hos omsorgsnämnden i förstaatt
hand frågan tillrätten den särskildaavse Finns enligtdetom omsorgen.
domstolensbedömning inte någon sådan rätt skall överklagandet ogillas.
Finner domstolen den enskilde har rätt skall domstolenatt enbart pröva

rätt finns till den eller de särskildaom den enskildeomsorger som
begärt. Domstolens prövning skall i dessa fall enbart fråganavse om
rätten till den särskilda inte utformningen. Bedömningenomsorgen,
skall göras grundval vad i målet har blivit upplyst denav som om
enskildes behov de finns inom landstingskommu-om resurser som

Vid överprövningen måste rimlig hänsynnen. till detas resurser som
landstingskommunen har tillgå. Vid bifall kan iblanddetatt påkal-vara
lat återförvisaatt ärendet till omsorgsnämnden för nämnden skallatt
kunna besluta insatsernasnärmare utformning.om

Lagrådet a 123 gjorde följande kommentar till uttalandetprop s.
domstolens prövningatt bara skulleom frågan tillrätten denavse om

begärda inte utformningen densamma. Detomsorgen torde imen av
regel inte finnas anledning för domstolen vid bifall till överkla-att ett
gande gå närmare på utformningen den särskilda denav omsorg som
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enskilde finnes berättigad till. Givetvis bör det i sådan situationen
ankomma i första hand på omsorgsnämnden med beaktandebl.a.att av
de står till förfogande bestämmaresurser detsom innehålletnärmare i

Men skulle överklagandeomsorgen. gällaett beslutad särskildatt en
inte fyller lagens krav på huromsorg sådan bör be-en omsorg vara

skaffad, måste den enskilde rimligen ha rätt domstolen prövatatt av
vad erhålls uppfyller lagensom krav ellersom denna förutsätterom en

högre nivå på I sådanafall kommer alltså domstolsprövning-omsorgen.
just utformningenatt denen särskildaavse i fall påav vartomsorgen,

det sättet domstolen uttalar sigatt huruvida den lämnadeom omsorgen
är tillräcklig med beaktande innehållet i 3 och §§4 lagen. Dettaav av
uttalande inte departementschefenanledning tillgav någon kommentar.

Frågan omfattningen och innehållet i denom överprövning som en
förvalmingsdomstol skall igöra mål särskilda komett om omsorger

RÅunder särskild bedömning i 1988 ref 40. Vinjetten till rättsfallet
lyder: Rätten för psykiskt utvecklingsstörd till särskild enligtomsorg
omsorgslagen i form boende i gmppbostad har inte påverkasav ansetts

det förhållandet landstingskommunenav inteatt haft tillgång till sådan
bostad. Länsrätten i Södermanlands län hade dom 1987-06-26genom
beslutat det med hänsynatt till vad framkommit i målet enligtsom
länsrättens mening fick rimligt begärda landstingetattanses resurser av
ställdes till omsorgsnämndensförfogande för tillgodose den enskildesatt
behov boende i gruppbostad. Länsrättenav ålade omsorgsnämnden att
tillgodose hennes behov särskild i form gruppbostad ochav omsorg av
återförvisade målet till omsorgsnämnden för närmare bestämmande av
den särskilda omfattning. Domen skulleomsorgens gälla omedelbart.
Omsorgsnämnden överklagade till kammarrätten kammarrättenmen
ändrade inte länsrättens dom. Omsorgsnämnden överklagade till rege-
ringsrätten och åberopade till stöd för sin talan uttalandet i förarbetena

vid överprövningatt i domstol rimlig hänsynen måste till detas resur-
landstingskommunen harser tillgå.som Regeringsrättenatt fann denatt

enskildas tillrätt särskild inte påverkades det förhållandetomsorg attav
landstingskommunen för närvarande inte hade någon gruppbostad till-
gänglig. Regeringsrätten tillade det ålåg landstingskommunenatt att
vidta erforderliga åtgärder för dröjsmål uppfyllaatt utan de förpliktelser

sålunda åvilar kommunensom den enskilda.gentemot Vilka åtgärder
krävdes härför och åtgärdernassom utförande verkställighetsfrågorvar
inte skulle prövas i målet.som



178 Bilaga 2 sou 1993:109

2 Beaktandet landstingets vidav resurser en

överprövning

Det mål för vilket redovisning lämnats frågor.väcker månganu
Socialutskottet har gjort följande bedömning SoU 198788:18 8 ochs.
199091:1 15. Av lagens förarbeten framgår den domstol haratts. som

pröva överklagande beslut till särskildaatt rätt har attav om omsorger
rimlig hänsyn till landstingskommunens möjligheterta tillhandahållaatt

den yrkade Härav följer inte domstolarna måste godtaattomsorgen.
varje invändning viss inte finns tillgänglig. Det skulleattom en resurs

göra den enskildes helt innehållslös.rätt Utskottet konstaterade att
regeringsrätten inte funnit den omständigheten gruppbostad just dåatt
inte funnits tillgänglig hinder för den enskildes principiellautgöra rätt
till denna i lagen särskilt angivna Socialutskottet har sålundaomsorg.
både och inte bedömningen fråga rättaccepterat accepteratatt av en om
till särskild skall göras på grundval vad i harmåleten omsorg av som
blivit upplyst den enskildes behov och de finnsom om resurser som
inom landstingskommunen. Att märka är dock detta uttalande endastatt
är motivuttalande och något stöd inte finns för det iett lagtexten.att
Enligt lagtexten har psykiskt utvecklingsstörd till särskildrätten en

han behöver den och hans behov inte tillgodoses på någotomsorg om
sätt. Av lagtexten kan inte utläsas Förytterligare kriteriumannat att som
tillrätten viss skall gälla landstingskommunensattomsorg resurser

medger den särskilda tillhandahållande. Det torde ocksåomsorgens vara
därför Socialutskottetskrivit den enskilde har principiell tillrättattsom

särskild hinder den särskilda vid be-utanen attomsorg av omsorgen
slutstillfállet inte finns tillgänglig.

3 Verkställighet dom i omsorgsmålav

Verkställigheten förvaltningsdomstols dom i omsorgsmålettav en
ankommer givetvis i första hand på den förpliktade landstingskommunen

dess omsorgsnämnd. Tvångsverkställighet kronofogde-genom genom
myndighet kan emellertid också vidäga passivitet frånrum om-
sorgsnämndenssida. I 3 kap. 1 § utsökningsbalken föreskrivs verk-att
ställighet under de förutsättningar i kapitlet får äga påsom anges rum
grund antal uppräknade exekutionstiteln verkställig-ettav som avser
heten hindrar denna genomförs på det behövs.sättatt annat om
Enligt 2 kap. l5 § utsökningsbalken får kronofogdemyndigheten, när
myndigheten förelägger svaranden eller tredje ellergöra under-attman
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låta något, föreskriva vite till belopp finnes behövligt. 16 12I kap.som
§ utsökningsbalken föreskrivs vidare föreskrift i exekutionstitelnatt som

verkställigheten hindrar denna genomförsavser på sättatt annat om
det behövs. I förarbetena prop. 198081:8 802 anförs 16 kap.s. om
12 § bl.a. följande. Domstol eller myndigheter åläggerannan som en
förpliktelse bör inte lämpligen förskrift själva verkställig-rörge som
heten. När domstolen har föreskrift i domen verkställig-gett rören som
heten skall denna föreskrift gälla i första hand. Kronofogdemyndigheten
bör dock frångå föreskriften finnsdet behov det, t.ex.om av om
uppfyllelse föreskriften på grund ändrade förhållanden har blivitav av
omöjlig eller åtminstone klart oförmånlig för anfördaDetparterna. nu
belyser ytterligare hur mångfacetterad kronofogdemyndighetsen
prövning kan bli i verkställighetsärende.ett

4 Utformningen visavi verk-av en omsorg
ställigheten densammaav

RÅI regeringsrättens dom i 1988 ref 40 konstaterasförst enskil-denatt
da har tillrätt den särskilda varefter tillfogas vilka åt-att,omsorgen
gärder krävs för landstingskomrnunen skulle uppfylla sin för-attsom
pliktelse den enskilde och åtgärdernas utförandegentemot verkstäl-var
lighetsfrågor inte skulle prövas hos regeringsrätten. Dennasom passus
i domen är svårtolkad. Länsrätten hade i sin dom förordnat återför-om
visning målet till omsorgsnämnden för närmare bestämmande denav av
särskilda utformning. Hos kammarrätten yrkadeomsorgens om-
sorgsnämnden i sitt överklagande ändring länsrättens dom på så sättav

nämnden skulle åläggas tillgodoseatt den enskildas behov särskildatt av
i form boende först fysiskanär förutsättningarna förelåg,omsorg av

vilket beräknades fallet 1988. Omsorgsnämnden förklaradesenastvara
i överklagandet det självklarhetatt den enskilda skulle erbju-attvar en
das bostad i Nyköping så fysiskade förutsättningarna fanns.en snart
Hon hade då i enlighet med 6 § omsorgslagen självhelt ställningatt ta
till hon kunde godta bostadensutformning och hon kundeom om accep-

medboende. Man kantera tolka detta sä omsorgsnämnden inte hadeatt
något invändaatt nyssnämnda återförvisningsbeslutmot heltutan var
införstådd med detta under förutsättning åläggandet tillhandahållaatt att
gruppbostad ändrades i överensstämmelse med Omsorgsnämndensyr-
kande. Läst den bakgrunden skulle regeringsrättensmot uttalande, att
vilka åtgärder krävdes och dessaåtgärders utförande verkstäl-som var
lighetsfrågor inte skulle iprövas målet, kunna innebärasom antas att
regeringsrätten haft i tankarna lagrådets uttalande det normalt inteatt
torde finnas anledning för domstolen vid bifall till överklagandeatt ett
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gå närmare på utformningen den avsedda Givetvis börav omsorgen.
det i sådansituation ankomma i första hand på omsorgsnämndenen att,
med beaktande bl.a. de till förfogande,står bestämmaav resurser som
det närmare innehållet i omsorgen. Lagrådet tillade emellertid näratt

överklagande riktade sigett särskild utformning, dom-mot en omsorgs
stolsprövningen kommer just utformningen Iatt avse av omsorgen.
rättsfallet emellertid inte utformning någon tvistefrågavar omsorgens
och fick därför inte komma under regeringsrättens prövning. Regerings-
rätten använder emellertid inte i sin dom den särskildatermen omsor-

utformning i stället verkställighetsfrågorutangens termen ärsom en
vittsyftande Det framgår inte domen varförterm. dennamer termav

valts. I brist på närmare förklaring kan inte uteslutas regeringsrättenatt
velat det förvaltningsdomstols huvuduppgift detse som en att som

i förarbetena enbart finnspröva rätt till denangavs eller deom om-
den enskilde begärt. Strikt tolkat skulle detta innebärasorger som att

förvaltningsdomstols dom i omsorgsmål inte skulle bestämmaen ett
än själva tillrätten särskildannat inteom en t.ex.omsorg men om
skall tillhandahållas. Det skulle i stället behandlasomsorgen som en

verkställighetsfråga idet första hand ankom på omsorgsnämndensom
själv avgöra och i andraatt hand kronofogdemyndigheten denom

enskilde sökte tvångsverkställighet hos denna myndighet. När regerings-
rätten uttalar den enskildas till särskildrättatt i form boendeomsorg av
i gruppbostad inte påverkades förhållandetdet landstingskommu-attav

för närvarande inte hade någon gruppbostad tillgänglig, skullenen det i
så fall innebära regeringsrätten i målet inteatt ansåg sig böra pröva

omän finnsrätt till denannat eller de den enskildeomsorger som
begärt eller Socialutskottet uttryckte saken den enskildes prin-som
cipiella tillrätt denna i lagen särskilt angivna omsorg.Att regerings-
rätten sedan tillade ålåg landstingskommunen vidtaatt erforderligaatt
åtgärder för dröjsmål uppfylla den förpliktelseatt utan sålundasom
åvilade kommunen den enskilda, skullegentemot med denna läsning av
regeringsrättens dom inte ha någon självständig betydelse endastutan
innebära erinran vad förpliktelse tillhandahållaen särskildom atten en

betyder enligt omsorgslagen. Att regeringsrättenomsorg ordensatte
utan dröjsmål kan förklaras med regeringsrättens dom meddeladesatt
i februari 1988 och omsorgsnämnden förklarat sig få fysiska möjlig-
heter tillhandahållaatt under 1988. Utansenast under-omsorgen annat
lag än i referatet i årsbokentexten går det dock inte dra några säkraatt
slutsatser i fråga innebörden regeringsrättens dom i diskutera-om av nu
de hänseenden.Ordföranden i det diskuterade målet skrev emellertidnu

RÅi plenimålet 1988 ref 124 skiljaktig mening i vilken hanen mer
explicit kom in på verkställighetsproblematiken förvaltnings-när en
domstol finner enskild berättigad till särskild Han för-en en omsorg.
klarar sålunda han finner Hallands länsatt landstingskommun skyldig
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bereda A särskild i formatt boende i gruppbostad ochomsorg attav
landstingskommunen har omprioritering mellan utgiftsända-att genom-
mål, användning eventuella uttaxering eller på sättav reserver, annat -

dröjsmål sådantän sakligtutan annat är grundat och oundvikligtsom
fullgöra denna skyldighet. Det förstaär och såvitt jag har kunnat finna-

enda gången sådant har kommit iett dagen isom resonemang ett-
iomsorgsmål regeringsrätten, bortser från det ganska diffusaom man

RÅoch föga prejudicerande uttalandet i domen i 1988 ref 40.

5 Fastställelsedom fullgörelsedom; verk--
ställighet

Måhända har regeringsrätten tagit fasta på :motivuttalandet i fråga 16om
kap 12 § utsökningsbalken domstol ålägger förpliktelseatt en som en
inte lämpligen bör föreskrift självarör verkställigheten. Detge en som
skulle i fall innebäraså det ankom i första hand på omsorgsnämndenatt

bestämma verkställigheten. Beslutadeatt omsorgsnämndenom om en
verkställighet med vilken den enskilda inte nöjd kunde hon över-var
klaga detta beslut. Underlät omsorgsnämnden huvudöver vidtaatt taget
några åtgärder i verkställighetshänseende kunde den enskilda begära
verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten
skulle i så fall hamna i besvärlig situation. Det fanns bara domen en

slog fast den enskilda hade tillrätt särskildatt i formsom omsorg av
gruppboende. Går det verkställa dom med så abstrakt innehållatt Ien
doktrinen har uttalats Ekelöf, Rättegång I det inte är meningsfulltatt

skilja mellan fullgörelsedomar och fastställelsedomaratt denutan att
avgörande skillnaden i stället går mellan exigibla inexigiblaoch domar.
Det avgörande skulle alltså inte vilka formuleringar valts förvara som
domslutet innebörden domslutet sådantutan är det kan läggasom attav
till grund för verkställighetsåtgärder. Det skulle sålunda inte spela
någon frånroll verkställighetssynpunkt domstolen skrev lands-attom
tingskommunen ålades tillhandahålla särskild i formatt en omsorg av
gruppboende eller den enskilda hade till särskildatt rätt i formomsorg

gruppboende. Båda formuleringarna uttryck för förpliktelseav ger en
för landstingskommunen vilken kunde läggas till grund för verkställig-
het. En sådan leder till regeringsrättens dom skulleresonemang att
kunna läggas till grund för verkställighet kronofogdemyndighetenav
därest omsorgsnämnden underlät vidta några åtgärder för uppfyllaatt att
sin förpliktelse enligt domen. Det kan tyckas det skulle bli för svårtatt
för kronofogdemyndigheten meddela fullgörelseföreläggandeatt ett
enligt 16 kap 12 § utsökningsbalken. Svårigheten skulle dock i så fall
främst hänföra sig till tidsfaktorn. Ett fullgörelseföreläggande måste
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viss tid inom vilken förpliktelsen skall fullgjort.ange en Inomvara
vilken tidsram kan kronofogdemyndigheten fullgörelsetidenutmäta och
vilka hänsyn kan kronofogdemyndigheten till landstingskommunensta
svårigheter fullgöra sin förpliktelse, detatt må fysiska eller ekono-vara
miska svårigheter. När det gäller avhysning dessaär bedömningsfrågor
reglerade inga föreskrifter finns i fråga annan verkställighet.men om
Man är hänvisad till söka ledning i allmännaatt rättsgrundsatser. En
sådan skäligär hänsyn till såväl sökandens intressetas svarandenssom
situation 16 kap 3 § utsökningsbalken. En är Impossibiliumannan
nulla obligatio Till det omöjliga kan ingen förpliktasest eller Ultra

obligatur Ingen förpliktas förmågan.över Fråganposse nemo om en
kronofogdemyndighets bedömnings- och beslutsbefogenheter vid sin
handläggning verkställighetsärende harett emellertid inte blivitav
föremål för några närmare undersökningar. Några uttalanden från dok-
trinen finns inte hänvisa till. Man måste dockatt räkna med det kanatt
ligga inom kronofogdemyndighets kompetens både vägra verkstäl-en att
lighet förvaltningsdomstols dom förrätt enskild tillav en särskildom

i form gruppboende, kronofogdemyndighetenomsorg finner sigav om
övertygad denna interätt går förverkligaatt i ochom att med-nuet, att
dela fullgörelseföreläggandeett med mycket lång tidsrymd utmätt,en
kanske eller flera år.ett

6 Processföremål i omsorgsmålett

Man kan sålunda konstatera verkställighetens synvinkelatt ur om-
sorgslagen inte är ändamålsenligt utformad. Om processföremål hos en
förvaltningsdomstol självaär rätten till särskild skall dom-en omsorg
stolen enbart pröva finnsrätt till den eller de denom omsorger som
enskilde begärt och domstolen finner den enskildes begäranom att
skall bifallas har domstolen i så fall återförvisa målet tillatt om-
sorgsnämnden för verkställighet i enlighet härmed länsrättenen isom

RÅSödermanlands län gjorde i 1988 ref 40. Beslutar i sådan fallett
omsorgsnämnden verkställighet innebär den särskildaen attsom om-

inte kommer tillhandahållas den enskildesorgen att förrän kanske om
två eller år kan denett, enskildetre överklaga det beslutet och dom-

stolsprövning fördröjtså tillhandahållandeett förenligtärav om med
omsorgslagens bestämmelser intentioner.och Först i detta sammanhang
kan de finns inom landstingskommunenresurser kommasom under
bedömning. I det förut återgivna motivuttalandet förklaras å sidanena

vid prövning denatt enskildes tillrätt särskilden dom-av en omsorg
stolens prövning skall enbart frågan tillrätten den särskildaavse om

inte utformningen, och á andra sidanomsorgen, bedömningen skallatt
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göras på grundval vad i målet blivit upplyst den enskildesav som om
behov och de finns inom landstingskommunen. Rege-om resurser som

RÅringsrätten förklarar i sin dom i 1988 ref 40 den enskildes rättatt
till särskild inte påverkas det förhållandet landstingskom-omsorg attav

inte för närvarande har någon gruppbostad tillgänglig. Jag tolkarmunen
detta så regeringsrätten processuella skäl fannatt sig förhindradav att
gå utanför för prövning själva tillrätten den särskildaramen en av

och därvid fann frågor gällde själva tillhandahållandetattomsorgen som
och utformningen den särskilda föll utanför prövnings-av omsorgen

Vid motivuttalandets avfattning frågan denramen. synes om proces-
suella prövningsramen ha lämnats sidan. Det intetorde ha stått klart

frågan tillrätten särskildatt och frågan dennasom en omsorg om
utformning RÅi processuellt hänseendekan renodlas på skedde isätt
1988 ref. 40. Regeringsrätten har uppenbarligen upplevt denna ren-
odling materiellt otillfredsställande därföroch tillfogatsom ettsom
obiter dictum och förtydligande den förpliktelse för landstings-av
kommunen den enskildes tillrätt den särskilda implice-som omsorgen
rade det ålåg landstingskommunen vidta erforderligaatt åtgärder föratt

dröjsmål uppfylla den förpliktelseatt utan sålunda åvilade kom-som
den enskilde. Genom sedan tilläggagentemot vilkamunen att att

åtgärder krävdes härför och åtgärdernas utförande verkställig-som var
hetsfrågor inte skulle prövas i målet markerade regeringsrättensom att
dessa frågor låg utanför prövningsramen. Omsorgsnämnden hade i
målet hävdat den enskilde inte omedelbart kundeatt erhålla plats i
gruppbostad. Om omsorgsnämnden efter regeringsrättens avgörande av
målet hade fattat beslut uttryck för ståndpunktett hadesom gav samma
den enskilde kunnat överklaga detta beslut och fått prövat om en
ytterligare fördröjning godtagbar och i så fall hur lång fördröjning.var
Fattade omsorgsnämnden inte något vidare beslut i verkställighetsfrågan

ansåg dess uppfattningutan redan gjortsatt tillräckligt klar, skulle den
enskilde inte ha haft något beslut omsorgsnämnden överklagaattav utan
varit hänvisad till sista utväg vända sig tillatt kronofogde-som en
myndigheten och begära verkställighet. Det skulle då ha blivit krono-
fogdemyndighetens uppgift pröva ytterligare fördröjningatt om var
godtagbar och i fallså hur lång fördröjning. Kronofogdemyndigheten
har visserligen både kompetens och befogenhet göra sådanatt en
prövning det framstår föga rationellt sådan uppgift skallmen attsom en
vila kronofogdemyndigheten med till fullföljdrätt hos de allmänna
domstolarna. Bättre måste göra översynatt omsorgslagenvara en av
syftande till precisera vad domstolarnasatt prövning i mål rättett om
till särskild skall omfatta, särskilt idå vilken utsträckningomsorg det
skall åligga domstolarna pröva när särskildatt skallen senastomsorg
tillhandahållas. Som det är ställer omsorgslagen krav på dennu
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enskildes processföring inte är förenliga med sund förvaltnings-som
processuell ordning.

7 Förhållandena hos landstinget i Kalmar
län

Vid besök hos landstinget i Kalmar län den 24 februari 1993 gicks de
domar igenom där länsrätten i Kalmar län ålagt landstingskommunen att
tillhandahålla omsorgssökande särskild i form gruppboende.omsorg av
Syftet utröna erhållitsatt och för den händelse intevar såom omsorgen

fallet vilken anledningen Det kunde framgårvar det följan-var. som av
de konstateras i de fall då särskild i formatt gruppboendeomsorg av

inteännu tillhandahållits eller tillhandahållits först efter lång väntan
detta berodde dels på gmppbostäder inte funnits omedelbartatt tillgäng-
liga och tagit lång tid uppförda och inrättade, delsatt på grund attav
tillräckliga ekonomiska inte stått till förfogande för snabbareresurser ett
framtagande sådanabostäder. Det påpekadessärskilt avvecklingenav att

vårdhemmen för utvecklingsstörda ställt särskilda krav i Kalmarav län
på grund det förhållandevis antalet psykiskt utvecklingsstörda iav stora
detta län och landstingskommunens ekonomiskaatt blivit hårtresurser
ansträngda härigenom. Det kommunala skattestoppet under årsenare
hade ytterligare försvårat situationen. Man framhöll vidare boende iatt
gruppbostad mycket dyr särskild inte så mycketvar påen omsorg,
grund lokalkostnader på grund personalkostnader.av Mansom av
räknade med den årliga personalkostnadenatt boende omsorgstagareper
uppgick till omkring miljon kronor. När den eller de boende krävdeen

mycket tillsyn, vilket inteextra ovanligt, kostnaden ytterligare.stegvar
Landstingsstyrelsen har särskilt för planerings- och budgetbe-en organ
redning. Beredningen tillställer i maj varje år landstingets nämnder
direktiv för budgetplaneringen och begär förslag från dem. Sedan
förslagen kommit överarbetar beredningen dem och lämnar bud-ett
getförslag till styrelsen i september. Styrelsen beslutar sedan i oktober.
Landstingsfullmäktige fastställer budgetram. Den inteär detaljeraden

beskriver i förändringstennerutan vad förväntas bli Detuträttat.som
åligger sedan nämnderna upprätta detaljbudgetatt och inomen var en
sin En nämnd beslutar sedan månad för månad inomram. sin givna
budgetram. Oförutsedda utgifter skall beaktas förändringar inomgenom

Det finns också anslag för oförutseddaramen. ett utgifter till lands-
tingsstyrelsens förfogande för akuta behov. Omsorgsnämnden har pres-

på hårt för sin budgetramsat vidgadatt och har i jämförelse med
andra nämnder fått betydande tillskott, budgetåret 14 miljonersenaste
kronor. Omsorgsnämnden har alltsedan omsorgslagens tillkomst begärt
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ökade anslag och också fått det inte tillräckligt för täcka allaattmen
behov. Landstingskommunen har stärkt sin ekonomi dels attgenom
sälja vårdhemsfastigheter och dels luften admini-attgenom pressa ur
strationen och ADB-servicen. Kommunen har inte sig böra lånaansett
till driften. Sådana lån strider god kommunal redovisningssed.mot
Landstingskommunen kan inte gå förutöver skatteinkomsternaramen
och dessa integår öka grund skattestoppet. Lågkonjunkturenatt av
leder dessutom till minskande skatteunderlag. Det skulle mycketvara
olyckligt skulle lägga ned vårdavdelningar sjukhusenpå förom man att
tillföra omsorgsverksamheten medel. Landstingsfullmäktige harmera
gjort så mycket gått förgöra omsorgsverksamhetenattsom utan att
övriga vårdsektorer behövt bli lidande.

Beträffande utvecklingen efter omsorgslagens ikraftträdande den l
juli 1986 bör också följande antecknas. Under hudgetberedningen hös-

1989 hade social- och omsorgsnämnden iten vanlig ordning presenterat
planförslag för sin verksamhet. Dåvarande förvaltningsutskottetett hade

korrigerat den målsättning nämnden och prioriteradeangettsom som
avvecklingen vårdhem. Enligt förvaltningsutskottet borde behovetav av
gruppbostadsboendeför hemmaboende länsrätt eller kammarrättsom av
förklarats berättigade till den särskilda boende i gruppbostadomsorgen

företräde framför deras behov bodde vårdhem. I sitt plan-ges som
förslag för 1991-1993 förklarade emellertid social- och omsorgsnämn-
den dels vårdhem kostnadsskäl inte kundeatt ett avvecklas successivtav
och dels gruppbostäder lång tid fram.att Man räknade medtog taatt
mellan 18 och 24 månader. Under 1990 hade 86 gruppboendeplat-nya

tillskapats 67 tagits i anspråk för utflyttande från nedlagdaser varav
vårdhem. För 1991-1993 beräknade fram ytterligare 60man grupp-
boendeplatser 44 avsågs bli anspråktagna uttlyttande frånvarav av
Birkenäs vårdhem. Betydande svårighet skulle alltså uppstå uppfyllaatt
domstolarnas krav på gruppbostadsplatser för hemmaboende. Upplys-
ningar saknas vad tilldrog sig hos förvaltningsutskottetlands-om som
tingsmötet respektive landstingsstyrelsenlandstingsfullmäktige vid be-
handlingen detta social- och omsorgsnämndens planförslag vilketav
innebar nämnden gick den förvaltningsutskottetatt uppställdaemot av
målsättningen hemmaboende med domstol beviljadatt tillrättav grupp-
boende skulle komma i åtnjutande det tillerkänts dem och detattav som
skulle ske med företräde framför dem bodde vårdhemsom som
skulle avvecklas. Det bör tilläggas social- och omsorgsnämnden iatt
detta sammanhangockså uttalade sin uppfattning vid prövningenattsom

ärenden särskild i form boende iav gruppbostad denom omsorg av
behovsprövning skulle göras måste ske oberoende densom av om en-
skilde domstol blivit tilldömd tillrätt denna Hade någonav omsorg.

inte gått till domstol behovstörre demän fått sitt behovsom ett som
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domstolsprövat måste han föregå platsnär för gruppboende blev till-
gånghg.

Vad gäller länsrättsdomarna angående särskilda i formomsorger av
gruppbostad och deras verkställande kan följande Dom 1987-noteras.
07-17 gällande sammanboende Paretett bor fortfarande kvar ipar. egen
lägenhet och boende i gruppbostad år endast eventualitet. Domen sam-

dag angående 26-årig kvinna. Fickma boende i gruppbostaden nu
1992, dessförinnan boende på Birkenäshemmet. Dom 1987-09-29 an-
gående 57-årig kvinna. Vårdades i föräldrahemmet tillen 1989nu då
hon grund somatiska sjukdomar in Sundby sjukhem.av togs Dom
1988-05-20 angående 26-årig kvinna. Har boende sedanen nu eget
1992. Dom 1988-08-15 angående 29-årig Bodde på Skep-en nu man.
pargårdens elevhem fram till 1993 då han fick boende i gruppbostad.
Dom 1988-08-30 angående 30-årig Har under åren haften nu man.
korttidsplatsplaceringar. Informerades 1988 gruppbostad skulleattom
byggas i Jättegrytan i Västervik. Han erbjöds boende i en av grupp-
bostäderna 1990 modern önskade centralt belägen bostad. Imen en mer
januari 1993 Fabriksgatans gruppbostad färdig och han flyttade in ivar
den. Dom Är1989-02-24 angående 37-årig störd ochen nu gravtman.
bodde på Torsås 1989-90 och kom till Långasjö 1992. Dom 1989-04-14
angående 26-årig Inte så behov ficken boendenu istoraman. men
gruppbostad 1993. Ett budgetunderskott hos landstinget på 40 miljoner
kronor har försenat gmppbostadsutbyggnaden i Västervik. Dom 1989-
09-14 angående 29-årig kvinna. Har vård- och tillsynsbehoven nu stora
och har bott på vårdhem för barn och fått boende iunga men grupp-
bostad i slutet 1992. Dom 1989-10-20 angående 72-årig kvin-av en nu

Bor sedan 1979 på Långasjö vårdhem fårna. boende i gruppbostadmen
1993. Dom 1989-11-21 angående 23-årig Har bott på elevhem-en man.

Vesta fram tillmet 1992 då han flyttade till gruppbostad i Linds-mars
dal. Dom 1990-02-13 angående 25-årig Har epilepsi ochen nu man.
fungerar ojämnt. Bor kvar i föräldrahemmet. Har erbjudits gruppbostad

avböjt. Dom 1990-03-02 Ärangåendemen 25-årig kvinna.en nu ett
gränsfall mellan måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Skriver och
formulerar sig bra. Bor med moder och i Smedby. Har intesyster
kunnat prioriteras och 40-miljoneninderskottet har försenat utbyggnaden

gmppbostäder. Dom 1990-05-11av angående 34-årigen nu man.
Grånspsykos, tvångshandlingar och ritualer. Fått boende i gruppbostad
i februari 1993. Dom 1990-05-09 angående 27-årig Boren nu man.
fortfarande kvar på elevhem kommer i november 1993 få boen-men att
de i gruppbostad. Budgetmässigt saknas förutrymme närvarande för
täckande gruppbostads bemanningskostnader. Domav 1990-05-16 an-
gående 31-årig i augusti 1992 återtogen sinnu ansökanman som om
gruppboende. Dom 1990-05-22 angående 32-årig i Emma-en nu man
boda. Fick gruppboende i november 1992. 8-12 platser för gruppboende
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planeras för Emmaboda. Bemanningskostnadsfrågan ännu löst. Dom
1990-06-01 angående 29-årig i Västervik. Har förmodligenen nu man
behov boende i gruppbostad sigsäger inte intresseradav men vara av
sådant boende. Dom 1990-08-27 angående 78-årig kvinna. Har botten
på Tallgårdens vårdhem fick gruppboende 1992. Dom 199009-24men
angående 23-årig Bodde 1990-1992 Skeppargårdensen nu man.
vårdhem. Fick gruppboende i april 1992. Autist kräver mycketsom
tillsyn. Dom 1990-1102 angående 32-årig kvinna. Måttligt störden nu

i behov gruppbostadsboende. Fick gruppbostadmen i septemberav
1992. Dom 1990-11-28 angående 48-årig Kan talaen nu man. men
uttrycker sig med och förstår bra. Fått bogester Långasjö i väntan
på gruppbostad. Kommer sådant boende i april 1993. Domatt 1990-
11-26 angående 62-årig Tidigt åldrad, vårdas ochen nu man. systerav

På grund resursbrist i Nybro inteännu fåttmor. gruppboende. Domav
1991-01-25 angående 22-årig kvinna. Hon erbjöds plats i Läckebyen nu

byggherren uppsköt byggnationen. Hon erbjöds sedanplats imen Krafs-
lösa vilket föräldrarna accepteradei april 1991. Omsorgsnämndenbeslöt
sedan Krafslösa skulle fungeraatt ersättningsbostäder för Birkenäs-som
boende. Hon erbjöds då i stället plats i Smedby och hon flyttade in där
i juni 1992. Hon är utvecklingsstörd föräldrarnaochgravt har sviktat
under bördan. Dom 1991-03-04 angående 22-årig Talar inteen nu man.

Ännuär lättskött. Bor hemma. inget gruppboende.men Dom 1991-03-
04 angående 33-årig kvinna. God särskolenivå. Fick gruppboendeen nu
i 1992. Dom 1991-04-02 angående 22-årig kvinna.mars Fick ien nu
augusti 1992 gruppboende i Mörbylånga. Dom 1991-05-23 angåendeen

22-årig Bodde på elevhem 1992 ochnu har lågen-man. t o m nu egen
het och arbete Samhall.på Dom 1991-06-05 angående 22-årigen nu

Har boende efter boende påeget elevhem. Dom 1991-08-15man. an-
gående 17-årig Bor på elevhem för autistiska barn.en Domnu man.
1991-09-25 angående 21-årig Fått korttidsboende och kom-en nu man.

våren 1993 erbjudas gruppboende imer att Emmaboda. Dom 1992
angående 20-årig kvinna. Bor hos föräldrar. Vill haen gruppboende i
Färjestaden där projekt finns färdigtett för vilketatt starta men pengar
än så länge saknas. Hon bor hos föräldrarna och går på dageenter. Dom
1992 angående 22-årig i Mörbylånga. Pyroman. Trehörna,en man
Urshult. Dom 1992 angående 22-årig Fått flytta tillen annan egetman.
boende i väntan gruppboende kan erbjudas. Dom 1992 angåendeen
20-årig kvinna i Kalmar. Upplysningar tillgängliga. Dom 1992 an-
gående 19-årig kvinna. Autist. Genom landstingsstyrelsenen tidiga-att
relagt flytt från elevhem har erbjudande gruppbostad fördröjts. Domom
1992 angående 31-årig kvinna berättigats till gruppboendeen isom
första hand i Kalmar och i andra hand i Färjestaden. Upplysningar
tillgängliga. Dom 1992 angående autistisk kvinna. Inga autistenheteren
finns i Oskarshamn. Högsby godtogs inte. För långt hemifrån och
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olämplig tre 60, 40 25män och år. Enheter planeras i Oskars-grupp
hamn medel saknas till personalkostnadema.men

8 Ansvarsbedömning

Den gjorda genomgången visar de domar länsrätten meddelatatt som
landstingskommunen med åläggande för kommunen i många fall ännu
inte blivit verkställda och i de fall där verkställighet har skett blivit
verkställda först efter lång tid. Den frågan inställer sig då någonom
eller några kan och bör ställas till för dröjsmålen med verkstäl-ansvar
ligheten domarna och underlåtenhetema verkställa kvarståendeav att
åtgärdade domar. Enligt 7 § omsorgslagen skall varje landstingskom-

för de särskilda åt psykiskt utvecklingsstördamun svara omsorgerna
bosattaär inom landstingskommunen. Enligt 14 § omsorgslagensom

skall ledningen omsorgsverksamheten utövas omsorgsnämnd. Iav av en
6 kap 7 § kommunallagen föreskrivs nämnder och inom sittatt var en
område skall till verksamheten bedrivs i enlighetatt med de mål ochse
riktlinjer fullmäktige har bestämt de föreskrifter gällersom samt som
för verksamheten. Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får nämnden
uppdra åt utskott, ledamot ellerett ellerersättare åt anställd hosen en
landstinget besluta nämndens iatt vägnar visst ärende ellerett en
viss ärenden. Det framgår tillgängliga handlingar in-grupp av av att
komna länsrättsdomar fortlöpande anmäls vid social- och omsorgsnämn-
dens sammanträden. En anmälan föranleder normalt ingen åtgärdannan
vid tillfället i fråga än sammanställningen de inkomnaatt länsrätts-av
domarna läggs till handlingarna. Härav får dock inte den slutsatsendras

de därmed inte ägnas vidareatt intresse från nämndens sida. Deras
existens ligger till grund för nämndens överväganden då nämnden vid
den årliga budgetberedningen skall sitt förslagupprätta i fråga sinaom
anslagsramar. Det föryttersta omsorgsverksamheten vilaransvaret på
landstingsfullmäktige. Annat än politiskt kan emellertid inteansvar
utkrävas Förtroendevalda. Social- och omsorgsnämndens ledamöterav
och anställda hos landstinget arbetar inom omsorgsverksamheten,som

socialchefen, är däremott.ex. underkastade straffrättsligt föransvar
förvaltningsuppgiftemas fullgörande och i den mån förvaltningsupp-om
gifterna innefattar myndighetsutövning. Att verkställa inteeller verkstäl-

länsrättsdom förpliktar landstingskommunenen och därmedsom
social- och omsorgsnämnden tillhandahålla någon särskildatt en omsorg
enligt omsorgslagen är tvekan myndighetsutövning.utan
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9 änstefel

Enligt 20 kap l § brottsbalken skall den uppsåtligen eller oakt-som av
samhet vid myndighetsutövning handling eller underlåtenhetgenom
åsidosätter vad gäller för uppgiften dömas för tjänstefel till bötersom
eller fängelse i högst två år.

Vad kommer under bedömning i detta fall är någon skullesom om
kunna ställas till för åsidosättande underlåtenhet vadansvar genom av

gäller för uppgiften, dvs uppgiften verkställasom vad lands-att
tingskommunen förpliktadär till på omsorgslagen grundadgenom en
länsrättsdom i fråga tillhandahållande särskild Vidom av en omsorg.
bedömningen skall ställning först till de subjektiva och objektivatas om
rekvisiten i gärningsbeskrivningen kan uppfyllda. Enligt de sub-anses
jektiva rekvisiten skall gärningen för kunna bedömas tjänstefelatt som
ha begåtts antingen uppsåtligen eller oaktsamhet. Annat framgår inteav
än såväl social- och omsorgsnämndensatt ledamöter nämndenssom
anställda underlåtit handla på sätt skulle ha lett tillatt verkstäl-ett som
lighet länsrättsdomama inom rimlig tid. Alla måste ha varit fulltav
medvetna de skyldigheteratt omsorgslagen ålägger lands-om som
tingskommunen inte blev uppfyllda. Det ligger därför tillnärmast hands

säga nämndledamötema ochatt nämndensatt anställda begått under-
låtenheten med direkt uppsåt. Det kanett emellertid göras gällande att
underlåtenheten inte haft åsidosättande landstingskommunensett av
skyldigheter enligt omsorgslagen till sitt syfte syftet varitutan att att

verksamheten till landstingskommunens ekonomiska situation.anpassa
Även så varit fallet måste emellertid ha haft fullt klart for sigom man

underlåtenheten skulle leda tillatt åsidosättande landstingskommu-ett av
skyldigheter enligt omsorgslagen. Med hänsyn härtillnens måste under

alla omständigheter nämndledamötema och nämndensanställda haanses
haft indirekt uppsåt åsidosättaett landstingskommunens fullgörelse-att
skyldighet.

Det objektiva rekvisitet för brottet tjänstefel är här åsidosättaatt
underlåtenhet vad gäller för uppgiften. Nämndledamötemagenom som

och nämndens anställda har förvisso inte vidtagit sådana åtgärder som
skulle ha lett till verkställighet länsrättsdomarna inom rimlig tid.av
Därmed är emellertid inte de gjort sig skyldiga tillsagt att under-en
låtenhet i straffstadgandets mening. Man kan inte straffa någon för ett
underlåtenhetsbrott han varit oförmögen handla. I förevarandeom att
fall hade social- och omsorgsnämnden och dess anställda teoretiskt sett

möjlighet handla på handatt och isätta gång framskaffandeen egen av
gruppbostäder och personal till dessa hänsyn till sådantutan att ett
handlande skulle strida den landstingsfullmäktige fastställdamot av
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budgetplanen. Omsorgslagen emellertid inte social- ochger om-
sorgsnämnden någon befogenhet bryta landstingsfullmäktigesatt mot
budgetföreskrifter. Omsorgslagen anförtror ledningen omsorgsverk-av
samheten omsorgsnämnden. Härmed förståär omsorgsnämn-att att
den skall för verkställighet förvaltning.och Omsorgslagensvara ger
alltså inte åt omsorgsnämnden några självständiga beslutsbefogenheter

överflyglar dem förbehållnaär landstingetssom beslutande för-som
samling, landstingsfullmäktige. Det är på landstingsfullmäktige inteoch
på social- och omsorgsnämnden det ankommer fatta de beslutatt
varigenom omsorgslagens bestämmelser skall förverkligas inom lands-
tingskommunen. Det kravet varken kan eller får ställas på en om-
sorgsnämnd den under fritt och helt självständigtatt fullgör deansvar
uppgifter omsorgslagen lägger på landstingskommun. Det hetersom
visserligen i ll kap 7 § regeringsformen ingen myndighet, helleratt
riksdagen eller kommuns beslutande får bestämma hur förvalt-organ,
ningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende rör myndig-som
hetsutövning enskild eller kommunmot eller tillämpningmot rörsom

lag. Härav följer landstingsfullmäktige inte får förbjudaav att sina
omsorgsnämnd besluta länsrättsdomatt skall verkställas.att Detom en
ankommer på omsorgsnämnden besluta härom under full självstän-att
dighet. Vid tillämpningen omsorgslagens bestämmelser i särskildaav
fall har omsorgsnämnden inte någon lydnadsplikt har endastutan att
lyda lagen. När det gäller verkställigheten förvaltningenoch inom om-
sorgsverksamhetenhar omsorgsnämndendäremot ställa sig till efter-att
rättelse direktiv från överordnade, dvs landstingsstyrelsen och lands-
tingsfullmäktige. Omsorgsnämnden och därmed givetvis också dess
anställda har alltså vid sin verkställighetatt och förvaltning inom om-
sorgsverksamheten lojala styrelsens fullmäktigesochmot direktiv.vara
I princip förhåller det sig på inomsätt den statliga förvaltning-samma

Vid myndighetsutövning i särskilda fall haren. den statliga myndig-
heten enbart lyda lagen, medanatt i fråga planering och hushållningom
med myndigheten har åtlyda direktiv frånresurserna regeringen.att
Den skillnaden ligger däristora landstingskommun verkaratt på denen
kommunala självstyrelsens villkor med de faktiska och ekonomiska
begränsningar följer härav. Det är därför inte alltid tillsom fördel för

viss verksamhet den anförtros kommunen eller landstingom ietten
stället för statlig myndighet. Verksamheten kan härigenomen komma

bli kringskuren och inteatt utvecklas på det sätt och i den takt som
lagstiftaren tänkt sig. Det blir i fallså uppgift rådstatens ochatt genom
stöd främja positiv utveckling när det gäller kommunensen eller lands-
tingets förverkligande den förvaltningsuppgift ålagts lag.av som genom

Vad hände hos landstinget i Kalmar län illustrerarsom emellertid
hur dubbelbottnad den gällande ordningen kan bli detnär gäller att
tillämpa å sidan den direktivrätt landstingsfullmäktigeena harsom
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också specialregleradegentemot nämnder social- ochtypav om-
sorgsnämnd och det självständiga och oberoende beslutsansvar som en
sådan nämnd har inom den specialreglerade förvaltningen i fråga.
Nämnden fann för sin del det riktigare utflyttandeatt frånattvar ge
vårdhem platser i gruppbostäder än dessaplatser till hemmaboen-att ge
de med domar berättigade dem till sådana platser. Såvitt framgårsom

inhämtade uppgifter ansåg förvaltningsutskottet 1989 och lands-av
tingsmötet 1990 de domstolsberättigade skulle företräde.att Emel-ges
lertid tillhör beslutsfattandet här den specialreglerade förvaltning som
social- och omsorgsnämnden exklusivt för. Att social- ochsvarar om-
sorgsnämnden här intog självständig hållning förvaltnings-en gentemot
utskottet och landstingsfullmäktige kan inte läggas dem till last som
insubordination. De hade både rätt och skyldighet besluta självstän-att
digt. Däremot kan diskuteras det inte omsorgslagens synvinkelom ur
innebar insubordination och beslutsfattande streden ett motsom grun-
derna for omsorgslagen, eftersom det innebar åsidosatte denatt man
uppgift omsorgslagen lägger på omsorgsnämnd verkställasom atten
domar tillerkänner enskilda särskilda Om agerandet kansom omsorger.
bedömas lagtrots och domstolstrots blir emellertid beroende på hursom

skyldighetensträngt verkställa dom särskildatt har regle-en om omsorg
Som framgått föregåendedetrats. har verkställigheten över huvudav
inte reglerats i omsorgslagen.taget

Det har tydligen ligga i sakens domansetts sär-natur att en om en
skild skall verkställas någon uppmärksamhet har inteomsorg men
ägnats sig hur eller vilket sätt verkställighetsnart skall ägavare

RÅI den skiljaktiga meningen i 1988 ref 124 lands-rum. sägs att en
tingskommun i sådant fall harett omprioritering mellanatt genom-
utgiftsändamål, användning eventuella uttaxering ellerav reserver,

sätt dröjsmålannat är sådantutan annat är sakligt grundat ochsom-
oundvikligt fullgöra denna skyldighet. Social- och omsorgsnämnden
ansåg det tydligen sakligt grundat och oundvikligt företräde åtatt ge
boende på vårdhem när det gällde tillhandahållande plats iav grupp-
boende. En liknande bedömning gjorde flera ledamöter i regeringsrätten

RÅi plenimâlet 1988 ref 124. Majoriteten ansåg emellertid denatt som
bodde på vårdhem inte för närvarande hade tillrätt den särskilda

boende i gruppbostad. Det kan den bakgrundenomsorgen ifrågasät-mot
social- ochtas omsorgsnämnden verkligen gjorde riktig bedöm-om en

ning enligt omsorgslagen när nämnden prioriterade utflyttande från
vårdhem framför hemmaboende detnär gällde tillhandahållande av
gruppboende. Och det kan ifrågasättas än med tanke på for-attmer
valtningsutskottet för sin del valt den målsättningen hemmaboendeatt
med domar på gruppboende skulle sättas främst. Det ligger nära till
hands social- ochatt omsorgsnämndens ställningstagandese ettsom
bedömningsfel och deras underlåtenhet möjligt verkställaatt snarast
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förvalmingsdomstolamas domar åsidosättande förvaltnings-densom av
uppgift omsorgslagen anförtrodde Samtidigtdem. finns detsom
emellertid anledning det val nämnden träffade grundade siganta att på

genomtänkt uppfattning vad sakligt grundat ochen ound-om som var
vikligt i den trängda situation nämnden befann sig Att beakta ärsom

förvaltningsutskottet och landstingsmötetatt väl kunde besluta hurom
många platser i gruppboende skulle tillskapas under budget-nya som
perioden dessa inte fick bestämma huratt de platser-men organ om nya

skulle fördelas mellan olika kategorier omsorgssökande. I detna av
hänseendet social- och omsorgsnämndensbeslutsbefogenhetervar suve-

Att beaktaräna. är också prejudikat från regeringsrätten inteatt ett ens
detnär beslutatär i plenum rättsligtär bindande för tillämpande myn-

digheter. Eftersom de beslutar under självständigt och personligt ansvar
måste de handla efter övertygelse vad enligtär rättegen om som om-
sorgslagen.

Jag gör den bedömningen social- och omsorgsnämnden ochatt dess
inteanställda haft reella möjligheter arbeta fram gruppbostäderatt

snabbare eller i större antal blivitän fallet. Såvitt framgår harsom
social- och omsorgsnämndenefter bästa förmåga tryckt på landstingssty-
relsen och landstingsfullmäktige för få de till förfogandeatt resurser

behövs för verkställandet länsrättsdomama. Det kan naturligtvissom av
gällandegöras bort trycka på ännu ochatt prövat extraordi-man mera

nära medel för fram bostäderna snabbare. Om allt gjortsatt som
rimligen kan begärasär emellertid bedömningsfråga lämnaren som rum
för olika meningar. Vad sedangäller den policy nämnden tillämpatsom
i fråga fördelningen de platser för gruppboende blivit till-om av som
gängliga jag visserligen lämpligheten och förenlighetenanser att av
densamma med omsorgslagen kan diskuteras det valda hand-attmen
lingsmönstret, innebar uppseendeväckande lång forväntansom en
hemmaboende med domfåst tillrätt den särskilda boende iomsorgen
gruppbostad, ändå svårligen kan bedömas sådant underlåten-ettsom
hetsåsidosättande uppgiften skulle kunna föranleda straffansvarav som
för tjänstefel enligt 20 kap l § brottsbalken. Till denna bedömning
kommer framäven tillämpning 24 kap 6 § brotts-man genom en av
balken föreskriver gärning någon begåttatt på befallningsom som av
den under lydnad han intestår skall medföra för honomvars ansvar om
han med hänsyn till lydnadsförhållandets gärningen beskaffenhetart,
och omständigheterna i övrigt hade efterkomma befallningen. Genomatt

bestämmaså budgetramarsnävaatt för omsorgsverksamheten social-att
och omsorgsnämndenvarken kunde avveckla vårdhemmen inom tid som
varit önskvärd eller kunde tillhandahålla alla dem hade domfäst rättsom
till den särskilda boende i gruppbostad sådant boende inomomsorgen
den tid dessa kunde kräva och ålägga social- ochattgenom om-
sorgsnämnden begränsa verksamheten tillatt vad rymdes inomsom
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tilldelad budgetram urstäntlsatte landstingsmötet social- och om-
sorgsnämnden fullgöra alla de uppgifter omsorgslagenatt åladesom
nämnden. Den intresseavvägning 24 kap 6 § brottsbalken förut-som

lämnarsätter visserligen för skilda bedömningar enligt minrum men
mening detväger över till förmån för objektiv straffrihet i det aktuella
fallet.

10 Avslutande synpunkter

Ur den enskildes synvinkel sig situationen djupt otillfredsställande.ter
Länsrättsdomarna har fått ivänta åratal på verkställighet. Jag dengör
bedömningen idet nuvarande läge med kommunalt skattestopp inteatt
skulle hjälpa med verkställighet kronofogdemyndighet. Lands-genom
tingskommunen kan inte trolla fram och kronofogdemyndighetenpengar
skulle bli detta i beaktande tidnär förutmäts verksüil-tvungen att ta en
lighet i förgörandeföreläggande. Enda möjligheten snabbaett att upp
tillhandahållandet gruppbostäder i Kalmar län, än dettyngsav som mer
flesta andra landsting skyldigheterna enligt omsorgslagen, tordeav vara

ingå med särskilt statligt stöd.att
Den gjorde visargenomgången enligt min mening domstolspröv-att

ningen i omsorgsmål inte med nuvarande ordning fungerar på till-ett
fredsställande Anledningensätt. härtill torde främst söka däriattvara

förvaltningsdomstol hävd inte sig böraatt gå på någonen av anser
prövning frågor domarnas verkställighet. Det förutsättsav om vara en
uppgift för lagstiftaren inte för domstolarna reglera det skallatt som
följa på meddelandet dom. När förvaltningsdomstol beslutarav en en

omhändertagande eller tvångsvård har domstolen inte tilläggaom att
direktiv hur domen skall verkställas lagen inte domstolenom gettom
några befogenheter eller ålagt domstolen några uppgifter i detta hän-
seende. Omsorgslagen kommer gå i lagen stöd ochsnart att upp om
service till vissa funktionshindrade. Inte heller denna lag innehåller
emellertid något förvaltningsdomstolarnagör befogade eller skyldi-som

domnär meddelas berättigar denatt, enskilde till insats förga som en
särskilt stöd eller särskild service enligt lagen, nämnden vägratsom
honom, några föreskrifter verkställigheten härav. Också domge om en
enligt den lagen kan därför bli hängande i luften på sättnya samma som
domarna enligt omsorgslagen med enda möjlighet för den enskilde att
ansöka verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Den barockaom
konsekvensen blir kronofogdemyndigheterna och de allmännaatt dom-
stolarna, inte förvaltningsdomstolarna, kommer till uppgiftatt att
utforma praxis i fråga verkställigheten. förarbetenaI till 27 § i denom

lagen uttalas prop l99293zl59 189 den enskilde över-nya att,s. om
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klagar avslagsbeslut avseende till insats,ett rätt skall domstolen avgöra
tillrätt den begärda insatsen föreligger. Om sådan föreligger,rättom

kan domstolen förplikta den ansvarige huvudmannen tillhandahållaatt
insatseneller visa målet åter till den ansvarige huvudmannen. Det torde
normalt inte finnas anledning för domstolen vid bifall till överklagan-att
det gå närmare utformningenpå den avsedda stödinsatsen. Detav
ankommer i första hand i stället på vederbörande nämnd bestämmaatt
det innehålletnärmare i stödinsatsen. Resonemanget är helt överens-
stämmande med det departementschefen och lagrådet förde i för-som
arbetena till omsorgslagen. Dock utgick ifråndär det normalaattman
skulle bli domstolen i sin dom förklaradeatt den enskilde berättigad till
insatsen g återförvisade målet till den ansvarige huvudmannen. Att
utforma insatsen och verkställa domstols berättigandeatt dom ären
emellertid två skilda saker. Utformningen förutsätter verkställighet inte
tvärtom. Enligt min mening måste, för den enskilde skall fåatt ett
effektivt rättsskydd, i 27 § lagen tilläggas länsrätten vid sinattnya
prövning överklagat beslut insatser för enskildett enligt 9 §av om en
skall intepröva bara frågan den enskildes till ifrågavaranderättom
insats också, länsrätten finner denutan enskilde har sådan rätt,attom
hur och på vad sätt denna rätt skall förverkligas.snart Vidgas detta

domstolsprövningensätt i mål insatser, kommer prövningenett om av
verkställighetsfrâgorna i första hand äga hos Förvaltningsdom-att rum
stolarna och kronofogdemyndighetemas och de allmänna domstolarnas
uppgift blir bara fungera garanti föratt verkställigheten.ytterstasom en
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