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1 Inledning  
 

1.1  Bakgrund  

I oktober 2003 avhystes en familj efter att deras bostad hade utmätts och sålts av 

Kronofogdemyndigheten (KFM) för att betala en skatteskuld som vid tiden för 

bostadsförsäljningen uppgick till 6 721 kr. För att verkställa avhysningen slängde KFM bl.a. 

vissa av familjens möbler. KFM sågade även isär familjens säng och placerade deras katt på 

katthem. Dessa verkställighetsåtgärder vidtogs trots att varken utmätningsbeslutet, 

försäljningsbeslutet eller avhysningsbeslutet hade vunnit laga kraft.1 Även om familjen hade 

haft framgång med sina överklaganden så skulle den redan genomförda verkställigheten inte ha 

kunnat återgå, vilket innebär att familjen i praktiken fråntogs möjligheten att effektivt kunna 

skydda sig mot vad som måste ses som ett betydande ingrepp i deras intressen.  

 

När en myndighet fattar ett beslut som kräver eller tillåter verkställighetsåtgärder, d.v.s. 

åtgärder för beslutets genomförande, uppstår frågan om när beslutet får verkställas; det är 

nämligen inte självklart att beslutet får verkställas direkt. En central förutsättning, som ofta 

(men inte alltid, som fallet ovan visar) måste vara uppfylld för att ett beslut ska få verkställas, 

är att beslutet ska ha vunnit laga kraft, se bl.a. 35 § 1 st. förvaltningslagen (2017:900) (FL). Om 

ett beslut tillåts verkställas innan det vunnit laga kraft kan det få betydande konsekvenser för 

enskilda. Mest uppenbar är problematiken om beslutet, som i det ovan nämnda fallet, verkställs 

på ett sådant sätt att verkställigheten inte kan återgå även om beslutet senare skulle bli ändrat 

eller upphävt genom ett överklagande. Låt oss säga att en myndighet verkställer ett ännu inte 

lagakraftvunnet beslut om att riva ett hus. Därefter överklagar fastighetsägaren rivningsbeslutet 

och efter en prövning av överklagandet upphäver förvaltningsrätten beslutet. Huset är ju dock 

redan rivet och går omöjligen att få tillbaka, vilket innebär att överklagandeprocessen kan 

komma att framstå som tämligen meningslös för fastighetsägaren.   

 

En enskilds intresse av att effektivt kunna skydda sig mot felaktiga beslut genom överklagande 

kan dock ställas mot andra intressen. Ibland kan en enskild ha ett intresse av att ett beslut 

verkställs relativt omgående samtidigt som en annan enskild kan ha intresse av att 

verkställigheten skjuts upp till senare. T.ex. kan en enskild borgenär i ett utmätningsärende ha 

ett ekonomiskt intresse av att utmätningen verkställs så fort som möjligt samtidigt som 

gäldenären kan ha ett intresse av att få behålla sin egendom tills utmätningsbeslutet har vunnit 

                                                 
1 Europadomstolens dom i Rousk mot Sverige den 25 juli 2013, §§ 40-41, 93, 139. 
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laga kraft.2 Ibland kan även enskildas intresse av att beslut inte verkställs innan de vunnit laga 

kraft komma i konflikt med allmänna intressen. T.ex. kan allmänheten ha intresse av skyndsam 

verkställighet av vissa beslut för att skydda människors liv eller hälsa.3 Denna konflikt mellan 

olika intressen har lagstiftaren hanterat genom att föreskriva att en myndighet i vissa situationer 

får verkställa ett beslut som ännu inte har vunnit laga kraft; t.ex. får, enligt 35 § 3 st. FL, ett 

beslut verkställas omedelbart om ”ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det”. Enligt 

bestämmelsen måste dock myndigheten först noga överväga om det finns skäl att avvakta med 

att verkställa beslutet på grund av att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon 

enskild, att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det 

upphävs, eller någon annan omständighet. En myndighet som överväger att verkställa ett beslut 

med stöd av 35 § 3 st. FL måste därmed göra en intresseavvägning i det enskilda fallet. Exakt 

hur denna intresseavvägning ska gå till och vilka intressen som ska ges störst tyngd är dock en 

fråga som det går att ha olika åsikter om. Dessutom finns på förvaltningsrättens område ett stort 

antal speciallagar som innehåller verkställighetsbestämmelser som skiljer sig från FL:s, vilket 

innebär att de intressen som en myndighet måste tas hänsyn till varierar beroende på vilket 

regelverk som tillämpas.4  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Den här uppsatsen har som övergripande syfte att, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, undersöka 

och diskutera verkställighet av förvaltningsbeslut som inte har vunnit laga kraft. Huvudsyftet 

har fyra delsyften: att undersöka och diskutera gällande rätt avseende verkställighet av 

förvaltningsbeslut som inte har vunnit laga kraft, att undersöka och diskutera vilka problem 

som kan uppstå ur ett rättssäkerhetsperspektiv vid verkställighet av förvaltningsbeslut som inte 

har vunnit laga kraft, att undersöka den rättshistoriska bakgrunden till utformningen av 

bestämmelser om verkställighet av förvaltningsbeslut som inte har vunnit laga kraft samt att ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv föra ett resonemang de lege ferenda.  

 

Frågeställningar:  

• Vad är gällande rätt avseende verkställighet av förvaltningsbeslut som inte har vunnit 

laga kraft?  

                                                 
2 Se bl.a. SOU 2016:81, s. 197-198.  
3 Se prop. 2016/17:180, s. 326.  
4 Se t.ex. de i avsnitt 4.4-4.7 beskrivna speciallagarna.  
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• Hur tillämpas reglerna om verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft av 

förvaltningsmyndigheter?  

• Vilka problem kan det system som finns idag med verkställighet av förvaltningsbeslut 

som inte har vunnit laga kraft orsaka ur ett rättssäkerhetsperspektiv?  

• På vilket sätt har frågan om verkställighet av förvaltningsbeslut som inte har vunnit laga 

kraft diskuterats i förarbetena?  

• Behöver ändringar av gällande rätt göras avseende verkställighet av förvaltningsbeslut 

som inte har vunnit laga kraft för att förbättra rättssäkerheten?  

 

1.3 Avgränsningar  

Eftersom det förvaltningsrättsliga regelverket ger utrymme att skapa specialförfattningar på 

olika myndighetsområden, 4 § FL och 13 kap. 3 § kommunallagen (2017:725)(KL), är det inte 

praktiskt möjligt att gå in på varje verkställbarhetsregel som existerar. Jag har därför valt att 

avgränsa mig till generella bestämmelser i FL och KL samt några exemplifierande speciallagar. 

Jag har i urvalet av speciallagar valt ut myndighetsområden av olika karaktär och med skiftande 

verkställighetsbestämmelser. Jag hoppas att på så sätt kunna ge en översikt över vilka problem 

som kan tänkas uppstå på olika områden och hur dessa problem har hanterats i lagstiftning och 

praxis, men någon heltäckande genomgång rör det sig inte om. I sammanhanget bör också 

nämnas att jag inte kommer att behandla straffrättsliga frågor. Beslut om t.ex. användning av 

straffprocessuella tvångsmedel behandlas därmed inte, även om besluten fattas av 

förvaltningsmyndigheter.  

 

Uppsatsen innehåller ett rättshistoriskt avsnitt. Detta avsnitt är avgränsat till tidsperioden 1900–

1991 med tyngdpunkt på mitten och slutet av 1900-talet eftersom flertalet stora reformer skedde 

både på förvaltningsrättens område under den tidsperioden. I anknytning till reformerna fördes 

en hel del diskussion kring de frågor som den här uppsatsen berör vilket har gjort det lämpligt 

att avgränsa framställningen till denna tidsperiod. Årtalet 1991 avser tidpunkten då 

kommunallagen (1991:900) trädde i kraft. Denna lag är föregångare till vår nuvarande 

kommunallag. Utvecklingen efter denna tidpunkt har behandlats i de avsnitt som beskriver 

gällande rätt vilket är anledningen till att detta årtal har satts som slutpunkt för det rättshistoriska 

avsnittet.  
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1.4 Metod och material  

Det är svårt att hitta någon konsensus kring vad som inryms i termer som ”rättsvetenskap”, 

”rättsdogmatik” och ”rättskälla”. I stället för att ge mig in på en lång diskussion kring dessa 

termer har jag valt att försöka förklara vad jag i praktiken har gjort och varför.  

 

Framställningen av gällande rätt grundar sig på traditionella rättskällor, framför allt lagtext och 

förarbeten. Rättspraxis och doktrin har beaktats i den mån det har varit möjligt, men materialet 

har varit tunt på dessa områden. Angående rättspraxis bör påpekas att det nyligen har trätt i 

kraft både ny förvaltningslag och ny kommunallag. Det innebär att det ännu inte har hunnit 

komma särskilt mycket praxis som direkt behandlar dessa lagar. Det finns dock en del äldre 

praxis, bl.a. angående inhibition, som jag har bedömt ännu kan vara relevant och som 

åtminstone kan ge en indikation på hur de nya lagarna kan komma att tolkas i framtiden. 

Rättspraxis har samlats in dels genom att studera vilka rättsfall som hänvisat till i doktrin och 

dels genom sökningar i rättsdatabasen Karnov Juridik (senaste sökningen skedde i slutet av 

november 2018). Söktermer som har använts är bl.a. ”omedelbar verkställighet” ”laga kraft” 

”verkställbarhet” och ”inhibition”. Fall som inte rör förvaltningsbeslut eller som rör aspekter 

av verkställighet som inte har med laga kraft att göra har sorterats bort. Sökningarna gav relativt 

få resultat, vilket innebär att merparten av det funna materialet också har medtagits i 

undersökningen. I den mån det funnits både äldre och nyare material som behandlat samma 

fråga har störst vikt lagts vid det nyare materialet.  

 

Angående doktrin kan sägas att den enda mer omfattande diskussionen kring de frågor som 

berörs i denna uppsats återfinns i Håkan Strömbergs artikel ”Förutsättningarna för 

förvaltningsbesluts verkställbarhet” i Förvaltningsrättslig Tidskrift. Denna artikel publicerades 

1961.5 Någon nyare doktrin som berör ämnet mer än bara ytligt har jag inte hittat. Jag har med 

samma termer som i sökningen efter rättspraxis sökt både i Förvaltningsrättslig Tidskrift och 

bland tryckt litteratur på Umeå universitetsbibliotek, senast i december 2018. Förutom de 

specifika söktermerna har även allmänna läroböcker och lagkommentarer som berör 

förvaltningsrätt, förvaltningsprocess och kommunalrätt undersökts. Jag har framför allt studerat 

den litteratur som hunnit utkomma med nya upplagor efter att nya FL trätt ikraft. Vad gäller 

KL så har ännu inte så mycket litteratur publicerats som behandlar den nya lagen. Dock har den 

                                                 
5 Strömberg, 1961.  
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nya KL inte medfört några större materiella förändringar på de områden som den här uppsatsen 

behandlar, vilket innebär att jag ansett det möjligt att till vis del använda mig av 

Kommunalrättens grunder av Alf Bohlin vars senaste upplaga utkom 2016.6 Avsaknaden av 

nytt material är dock en av orsakerna till varför jag har låtit rättshistorien ta relativt stor plats. 

Min bedömning är dessutom att de frågor som jag vill undersöka är av sådan art att de argument 

som framförts i äldre tider i hög utsträckning har relevans än idag.  

 

Eftersom mitt syfte inte enbart är att fastställa gällande rätt utan att även analysera vilka 

problem som kan uppstå ur ett rättssäkerhetsperspektiv har jag valt att utöver de traditionella 

rättskällorna undersöka hur verkställighetsfrågor hanterats på myndighetsnivå. Vad gäller 

kommunala beslut har jag haft nytta av Statskontorets rapport Verkställighet och rättelse av 

kommunala beslut från 2012.7 Rapporten innehåller en grundlig genomgång över hur 

kommuner har hanterat frågan om verkställighet under åren 2006–2011. Rättsläget har inte 

förändrats särskilt mycket sedan rapporten publicerades vilket innebär att den fortfarande är 

relevant. På den statliga förvaltningsrättens område finns, så vitt jag har kunnat se, ingen 

liknande sammanställning. Däremot har jag på både det kommunala och det statliga området 

haft nytta av vägledande beslut från Justitieombudsmannen (JO). Även om dessa JO-beslut inte 

är bindande så kan de ge en uppfattning om problematiska situationer som kan uppstå. Samma 

söktermer som använts för att söka domstolsavgöranden och doktrin har använts för att söka 

JO-beslut. Jag har sökt både på Karnov och på JO:s egna hemsida, senast i december 2018. Jag 

har sorterat bort äldre beslut. Beslut från 2000-talet och framåt har dock studerats, inklusive 

beslut som är några år gamla, eftersom det finns problem och rättssäkerhetsfrågor som 

framkommer i dessa ärenden som jag bedömer är relevanta trots de förändringar som därefter 

skett av gällande rätt.  

 

1.5 Rättssäkerhetsperspektiv  

Det är svårt att hitta någon konsekvent definition av vad som avses med rättssäkerhet i ett 

förvaltningsrättsligt sammanhang. Lena Marcusson diskuterar dock kring denna fråga i en 

artikel.8 Marcusson menar att förutsebarhet är en grundläggande aspekt i det hon kallar det 

formella rättssäkerhetsbegreppet.  Hon konstaterar också att det formella 

rättssäkerhetsbegreppet utgår från ”tanken på ett skydd mot ingripanden från det allmänna 

                                                 
6 Bohlin, 2016.  
7 Statskontoret, Rapport 2012:6.  
8 Marcusson, 2010.  
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gentemot enskilda”. Marcusson går vidare med att konstatera att det formella 

rättssäkerhetsbegreppet ”har samma utgångspunkt” på förvaltningsrättens område, men att det 

där kompletteras av ett antal krav för rättssäkerhetens förverkligande ”som kan sammanfattas 

som rättssäkerhetsgarantier”. Hon lyfter även fram att vissa har framfört idéer om materiell 

rättssäkerhet, d.v.s. skydd för etiska värden som grundläggande fri- och rättigheter.9 

 

Även i läroboken Förvaltningsrättens grunder av von Essen m.fl. används uttrycket formell 

rättssäkerhet.10 Här kan noteras att von Essen m.fl. inte för någon djuplodande diskussion kring 

vad detta begrepp innebär, utan till största del upprätthåller sig vid att diskutera garantier för 

rättssäkerhetens upprätthållande. De nämner dock att myndigheterna har en betydande makt 

över enskilda och att det är viktigt att maktutövningen ”sker i rättssäkra former”.11 Möjligen 

kan detta tolkas som om det som egentligen avses med rättssäkerhet i sammanhanget är det som 

Marcusson ovan uttrycker som ”tanken på ett skydd mot ingripanden från det allmänna 

gentemot enskilda”. Von Essen m.fl. uttrycker att rättssäkerhet garanteras genom formella 

handläggningsregler ”som säkerställer en allsidig, transparent och objektiv prövning”. 

Författarna utvecklar vidare att rättssäkerhet säkerställs dels genom principer som legalitets- 

proportionalitets- och officialprincipen samt objektivitets- och likhetsprincipen och dels genom 

”de mer handfasta handläggningsreglerna” i FL angående kommunikation, 

motiveringsskyldighet m.m. I sammanhanget nämns även de regler som finns för att se till att 

myndigheterna verkligen lever upp till dessa krav på handläggningen, som straffhot och 

kontroll i form av bl.a. överprövning i domstol.12 

 

Vad gäller FL stadgas i 9 § 1 st. FL följande: ”Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts”. Ordet rättssäkerhet 

förekommer också i titeln till propositionen till 2017 års förvaltningslag, En modern och 

rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag.13 Det påpekas i propositionen att ett huvudsyfte med 

FL är att garantera enskildas rättssäkerhet.14 Vad som faktiskt avses med rättssäkerhet i detta 

sammanhang är dock inte helt tydligt även sättet som ordet rättssäkerhet används på indikerar 

att det är det som ovan kallats för formell rättssäkerhet som i huvudsak avses, se t.ex. följande 

                                                 
9 Marcusson, 2010, s. 241-242, 245-246.  
10 von Essen m.fl., 2018.  
11 von Essen m.fl., 2018, s. 56-57.  
12 von Essen m fl., 2018, s. 56-57.  
13 Prop. 2016/17:180.  
14 Prop. 2016/17:180, s. 75. 
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passage: ”Från rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att ärenden handläggs på ett sätt som 

innebär att de blir tillräckligt utredda, att parternas intressen tillgodoses på ett rimligt sätt, att 

sakligt korrekta avgöranden alltid eftersträvas och att besluten är motiverade. För att enskildas 

rätt ska tas till vara krävs emellertid regelmässigt också att ärendena avgörs utan oskälig 

fördröjning. Om beslutet i ett ärende har stor inverkan på den enskildes personliga eller 

ekonomiska förhållanden har den enskilde normalt anledning att ställa höga krav på snabbhet 

vid handläggningen.”15 

 

Kanske kan man påstå att även om det inte finns någon konsensus kring vad rättssäkerhet på 

förvaltningsrättens område är så finns det desto större konsensus kring det att rättssäkerheten 

kräver vissa förfaranderegler och principer för dess upprätthållande, d.v.s. 

rättssäkerhetsgarantier. Det är också kring dessa rättssäkerhetsgarantier som jag till stor del 

kommer att upprätthålla mig när jag använder mig av ett rättssäkerhetsperspektiv i denna 

uppsats. Framför allt kommer jag att lägga fokus på möjligheten att kunna överklaga 

förvaltningsbeslut. Som nämnt så kan möjligheten att få till stånd en överprövning av 

myndighetsbeslut ses som ett verktyg för att kontrollera att myndigheterna verkligen lever upp 

till de rättssäkerhetskrav som ställs på dem. Överklagandet kan på så sätt användas för att 

skydda den enskilde mot oförutsebar och ingripande maktutövning i enlighet med det formella 

rättssäkerhetsbegreppet. Och eftersom tidpunkten för verkställighet har en uppenbar påverkan 

på överklagandeprocessen framstår detta som en naturlig utgångspunkt för en 

rättssäkerhetsdiskussion på området.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen har sex kapitel. Det första kapitlet innehåller bakgrund, metod, m.m., samt en 

diskussion kring innebörden av rättssäkerhet förvaltningsrätten område. Det andra kapitlet är 

avsett att ge läsaren den bakgrundskunskap som krävs för att förstå ämnesområdet; I kapitlet 

ges en översikt över de förvaltningsrättsliga regelverken samt några för uppsatsen centrala 

begrepp. Det tredje kapitlet behandlar den rättshistoriska diskussionen kring förvaltningsbesluts 

verkställbarhet i förarbeten till FL och KL. Det fjärde kapitlet behandlar gällande rätt och 

myndighetspraxis avseende verkställighet av förvaltningsbeslut som inte vunnit laga kraft. 

Kapitlet inleds med en diskussion kring det för uppsatsen centrala begreppet ”omedelbar 

verkställighet”. Därefter följer i samma kapitel en beskrivning av reglering och praxis enligt 

                                                 
15 Prop. 2016/17:180, s. 106.  
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FL, KL och några exemplifierande speciallagar. Kapitlet är alltså, med undantag för den 

inledande diskussionen kring begreppet ”omedelbar verkställighet”, strukturerat utifrån de 

olika regelverk som kan komma i fråga på förvaltningsrättens område. Det femte kapitlet 

behandlar gällande rätt avseende inhibition andra interimistiska rättsmedel samt 

proportionalitetsprincipen, d.v.s. faktorer som kan påverka möjligheterna att verkställa beslut 

som inte vunnit laga kraft men som inte kan kopplas till något specifikt förvaltningsrättsligt 

regelverk. Det sjätte avsnittet innehåller avslutande diskussion och analys utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv.  
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2  Förvaltningsförfarandet  
 

2.1 Introduktion till förvaltningsförfarandet och dess reglering 

Med förvaltningsförfarandet avses processen kring ett förvaltningsbeslut, från det att ett ärende 

anhängiggörs vid en förvaltningsmyndighet tills det att ett beslut fattas och verkställs. 

Begreppet kan även utsträckas till att avse processen i högre instans om ett förvaltningsbeslut 

blivit överklagat.16  

 

Den rättsliga regleringen av förvaltningsförfarandet är uppbyggd kring ett par allmänna lagar:  

FL som innehåller grundregler kring förfarandet hos förvaltningsmyndigheter och 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) som innehåller regler om förfarandet i 

förvaltningsdomstolar.17 Utöver dessa allmänna lagar finns ett stort antal specialförfattningar 

som inriktar sig specifikt på olika myndighetsområden.18 Både FL och FPL är subsidiära, vilket 

innebär att specialförfattningarna ska tillämpas istället för FL och FPL i den mån 

specialförfattningarna innehåller avvikande bestämmelser, 4 § FL och 2 § FPL.  

 

Vad gäller kommunala beslut finns en särskild reglering som på grund av dess konstruktion gör 

det nödvändigt att först säga något om hur olika förvaltningsbeslut överklagas. Allmänna 

bestämmelser om vilka förvaltningsbeslut som får överklagas och vem som får överklaga finns 

i FL och överklaganden enligt dessa regler kallas för förvaltningsbesvär.19 I 13 kap. KL finns 

dock en särskild ordning för överklaganden av kommunala beslut – laglighetsprövning. 

Laglighetsprövningen är en begränsad prövning som inriktar sig på en prövning enbart av 

besluts laglighet och inte deras lämplighet, 13 kap. 8 § KL.20 Reglerna om laglighetsprövning 

är dock subsidiära, 13 kap. 3 § KL, vilket innebär att det går att i specialförfattningar bestämma 

att kommunala beslut får överklagas som förvaltningsbesvär.21 FL är tillämplig på kommunala 

förvaltningsbeslut men ett stort antal bestämmelser i lagen gäller inte för beslut som överklagas 

enligt systemet med laglighetsprövning, 2 § FL. För beslut som ska laglighetsprövas gäller i 

stället i huvudsak enbart KL:s egna förfarandebestämmelser.22 

 

                                                 
16 Strömberg och Lundell, 2018, s. 85.  
17 Strömberg och Lundell, 2018, s. 23.  
18 Warnling Conradson, 2018, s. 43. Se bl.a. avsnitten 4.4-4.7 i denna uppsats för några exempel på 

förvaltningsrättsliga speciallagar.  
19 Strömberg och Lundell, 2018, s.188-189.  
20 Jfr. dock Bohlin, 2016, s.104-105.  
21 Se t.ex. 16 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).  
22 Se bl.a. verkställighetsregeln i 13 kap. 14 § KL, som behandlas i avsnitt 4.3.2.  
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2.2 Förvaltningsbeslut  

Ett förvaltningsbeslut kan definieras som ett myndighetsuttalande som på något sätt är avsett 

att styra eller påverka någon.23 Det bör påpekas att det är det faktiska innehållet i uttalandet som 

avgör om det är att betrakta som ett beslut och inte dess formella beteckning.24  

 

Förvaltningsbeslut förekommer i många olika varianter och kan kategoriseras på flera olika sätt 

– de kan vara gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna. Beslut kan vara slutliga, 

alltså beslut som avslutar handläggningen av ett visst ärende; Även under ärendets gång kan 

det dock finnas behov att fatta beslut – t.ex. beslut om att hämta in utredning eller interimistiska 

beslut avsedda att gälla endast tills ärendet är avslutat.25 Ett exempel på ett interimistiskt beslut 

som kommer att behandlas mer ingående längre fram i den här uppsatsen är beslut om 

inhibition, d.v.s. ett beslut om att ett överklagat beslut tills vidare inte ska gälla, 48 § FL och 28 

§ FPL.26  

 

Ett sätt att dela in beslut som har särskild betydelse för de frågor som diskuteras i detta arbete 

är en indelning utifrån besluts rättsverkningar. Ett beslut kan ha direkt rättsverkan och vara 

avsett att direkt påverka myndigheten eller någon enskilds handlande. Till denna kategori av 

beslut kan hänföras beslut som innebär t.ex. tillstånd, åläggande eller förbud. Det är främst de 

direkt verkande besluten som kommer att behandlas i den här uppsatsen. Ett beslut kan också 

ha en indirekt rättsverkan vilket innebär att beslutet i sig saknar direkt verkan men kan läggas 

till grund för senare beslut, något som också kan uttryckas som att beslutet har positiv 

rättskraft.27 I sammanhanget kan nämnas att när 41 § FL för att ett beslut ska vara överklagbart 

kräver att beslutet ”kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt” är det inte 

beslutets rättsverkningar utan beslutets faktiska verkningar som avses. Även ett beslut som inte 

på något sätt är bindande kan alltså bli överklagbart enligt FL om beslutet får eller kan få 

konsekvenser i praktiken.28  

 

                                                 
23 RÅ 2004 ref. 8 och SOU 2010:29, s. 97.  
24 I RÅ 2004 ref. 8 ansågs några uttalanden från Livsmedelsverket utgöra ett beslut trots att verket hade använt 

beteckningen ”information”.  
25 Warnling Conradson, 2018, s 46, 48.  
26 Själva begreppet inhibition förekommer inte i lagtexten, se prop. 2016/17:180, s. 274. Se även avsnitt 5.1. 
27 Warnling Conradson, 2018, s. 46-47. 
28 Prop. 2016/17:180, s. 253.  
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2.3 Verkställighet och verkställbarhet  

Verkställighet kan beskrivas som sättet som ett beslut blir förverkligat på.29 Enligt förarbetena 

till FL menas med verkställighet i lagens mening dock inte bara det som kanske kan ses som 

ordets egentliga innebörd, d.v.s. att en myndighet får vidta åtgärder för att genomföra ett beslut, 

utan även situationer där en enskild blir skyldig eller tillåts att handla på ett visst sätt med 

anledning av beslutet.30 Här ska dock påminnas om att det även i situationer där verkställigheten 

i första hand ska skötas av någon enskild ändå kan bli fråga om att myndigheten verkställer 

beslutet med användning av tvångsmedel ifall den enskilde vägrar att uppfylla sina 

skyldigheter.31  

 

Det faktum att en myndighet tar ett beslut som möjliggör någon form av verkställighet innebär 

inte nödvändigtvis att beslutet genast blir verkställbart. Den här uppsatsen kommer att behandla 

lagakraftvinnandet som kriterium för verkställbarhet. Det bör dock nämnas något kort även om 

vissa övriga krav för besluts verkställbarhet: För det första krävs för verkställbarhet normalt att 

parterna underrättats om beslutet (av förklarliga skäl kan en part inte förväntas handla efter 

beslutet om denne inte känner till dess existens).32 För det andra kan det vid vissa typer av 

beslut finnas föreskrifter om att beslutet ska gälla från en viss tidpunkt, varigenom beslutet 

också kan bli verkställbart först vid den föreskrivna tidpunkten. För det tredje kan nämnas att 

vissa beslut som en gång varit verkställbara kan upphöra att gälla enligt regler om 

verkställighetspreskription.33  

  

                                                 
29 Se t.ex. Warnling Conradson, 2018, s. 76 och von Essen m.fl., 2018, s. 212.  
30 Prop. 2016/17:180, s. 212 och SOU 2010:29, s. 541.  
31 Strömberg och Lundell, 2018, s. 142-143.  
32 Prop. 2016/17:180, s. 205 och 212. 
33 Strömberg och Lundell, 2018, s. 140.  
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3 Historisk tillbakablick  
 

3.1 Äldre förvaltningslagar  

3.1.1 Inledning  

2017 års förvaltningslag är den tredje av sitt slag. Den första samlade regleringen av förfarandet 

hos förvaltningsmyndigheter infördes 1971 genom förvaltningslagen (1971:290). Lagen var 

resultatet av ett mångårigt arbete och infördes samma år som FPL och lagen (1971:89) om 

allmänna förvaltningsdomstolar. Redan 1978 togs dock initiativ till en reform vilket senare 

ledde fram till en ny förvaltningslag (1986:223). Varken 1971 eller 1986 års förvaltningslagar 

innehöll någon generell verkställbarhetsregel men frågan diskuterades ändå i de förarbeten som 

låg till grund för lagarna och de överväganden som gjordes kommer att presenteras i de följande 

avsnitten.34   

 

3.1.2 1971 års förvaltningslag  

1942 togs ett första initiativ till en översyn över regleringen av förvaltningsförfarandet vilket 

ledde fram till en förberedande utredning i frågan, SOU 1946:69, författad av Nils Herlitz. 

Herlitz konstaterade att de dåvarande bestämmelserna i diverse speciallagar var skiftande och 

att det var svårt att identifiera en huvudregel avseende betydelsen av lagakraftvinnandet för ett 

förvaltningsbesluts verkställbarhet. I hans mening borde utgångspunkten dock vara att laga 

kraft ska inväntas men att åtskilliga undantag behöver göras. Han pekade bl.a. på att vissa 

beslut, t.ex. vissa av polisens beslut, måste kunna verkställas omedelbart ”enligt sakens natur” 

samt att vissa beslut aldrig vinner laga kraft. Vidare ansåg han att vägledning skulle kunna 

hämtas i utsökningsrättsliga regler och framförde i detta sammanhang att: ”Förutsättningen för 

att ett beslut skall kunna gå i fullbordan utan att det vunnit laga kraft skulle då vara att 

ändringssökande ej därigenom blir onyttigt.”35  

 

Efter att SOU 1946:69 presenterats tillsattes en utredning som skulle fortsätta arbetet och som 

antog namnet Besvärssakkunniga (BSK). Dessa lade 1964 fram ett slutbetänkande med 

lagförslag.36 De sakkunnigas verkställbarhetsregel fanns i 11 kap. 9 § i deras förslag till 

förvaltningslag och hade som huvudregel att ett beslut skulle få verkställas innan det vunnit 

laga kraft om inte myndigheten förordnat något annat. Dock föreslogs en omfattande 

undantagsregel med följande lydelse: ”Slutligt beslut, som innebär att någon skall göra eller 

                                                 
34 Se prop. 2016/17:180, s. 21-22, 190-211. 
35 SOU 1946:69, s. 7-11, 143-144.  
36 SOU 1964:27.  

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/abs/SFS1971-0289?src=document
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tåla något eller som angår ansvar, blir gällande först då laga kraft inträtt”. I detta fall skulle 

myndigheten kunna förordna om omedelbar verkställighet om man bedömde att det fanns 

synnerliga skäl.37  

 

I utredningen angavs att syftet med den föreslagna bestämmelsen var att åstadkomma en 

kodifiering av gällande rätt. Samtidigt nämndes också att en lagstiftning på området bör bygga 

på en avvägning mellan olika intressen. I sammanhanget nämndes den enskildes behov av att 

inte ”vara underkastad några rättsverkningar från beslutet” innan beslutet överprövats samt att 

möjligheten att överklaga i vissa fall skulle bli ”utan praktiskt värde” om beslutet fick 

verkställas innan det vunnit laga kraft. Å andra sidan behövde man enligt utredningen också 

beakta enskilda motparters intressen samt myndigheters intresse av effektivitet i samband med 

bl.a. upprätthållande av allmän ordning och säkerhet. Avseende undantagsregeln uttalades att 

betungande beslut av det aktuella slaget inte generellt kan sägas vara förenade med ett 

övervägande effektivitetsintresse, men att myndigheter när det föreligger synnerliga skäl måste 

kunna förordna om omedelbar verkställighet.38  

 

1968 presenterades ännu ett förslag till förvaltningslag. Förslaget var mindre omfattande än det 

tidigare och hade utarbetats av en arbetsgrupp inom justitiedepartementet eftersom BSK:s 

förslag ansågs för detaljerat.39 Arbetsgruppen konstaterade att BSK:s förslag fått kritik ”rörande 

möjligheterna att på ett i allo ändamålsenligt och från rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande 

sätt” kunna reglera frågan om verkställighet och laga kraft. Därför beslutades att någon allmän 

regel inte skulle ställas upp. Det framfördes dock att det måste godtas att förvaltningsbeslut ofta 

verkställs innan överklagandetiden gått ut. För att skydda den enskilde som beslutet riktas mot 

föreslogs enbart en möjlighet om att förordna om inhibition.40  Arbetsgruppens förslag följdes 

av en proposition innehållandes bl.a. förslag till förvaltningslag, i vilken det i huvudsak 

instämdes med arbetsgruppens synpunkter och någon allmän verkställighetsregel ställdes alltså 

inte upp, men däremot en bestämmelse om inhibition.41  

 

                                                 
37 SOU 1964:27, s. 9-10, 36.  
38 SOU 1964:27, s. 472-473, 475-476.  
39 SOU 1968:27.  
40 SOU 1968:27, s. 7, 238, 240-242.  
41 Prop. 1971:30, s. 419, 422.  
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3.1.3 1986 års förvaltningslag  

1978 tillsattes Förvaltningsrättsutredningen (FRU) för att göra en översyn över den existerande 

förvaltningslagen. FRU uppfattade sitt uppdrag avseende verkställbarhetsfrågan som att man 

skulle försöka avhjälpa den osäkerhet som kunde uppstå på grund av saknade eller ofullständiga 

regler om verkställbarhet. Däremot var syftet inte att åstadkomma en förändring av gällande 

rätt. FRU uttalade att den enskilde ”inte utan vägande skäl” ska tvingas inrätta sig efter ett 

betungande beslut om beslutet kan komma att ändras. Vidare ansåg FRU att om verkställigheten 

inte kan återgå ”måste mycket starka skäl krävas” för omedelbar verkställighet.  Denna 

ståndpunkt medförde att FRU föreslog en huvudregel om verkställighet först efter laga kraft 

(27 § i förslaget). Enligt FRU borde dock undantag göras för beslut som inte kan överklagas 

eller kan överklagas utan tidsbegränsning och beslut som gäller en obestämd personkrets. 

Undantagna skulle också beslut som inte går någon emot vara. Avseende beslut som går någon 

emot undantogs förbud och avslag samt andra beslut som inte kräver någon egentlig 

verkställighet. Vidare undantogs även vissa interimistiska beslut.42 Någon verkställbarhetsregel 

blev det dock inte den nya förvaltningslagen. I propositionen hänvisades till kritik från 

remissinstanser men detaljerade skäl för utelämnandet framfördes inte.43  

  

3.2 Äldre kommunallagar  

3.2.1 Inledning  

De svenska kommunerna har en lång historia. Länge gällde 1862 års kommunalförordningar 

vilka bl.a. innehöll skilda bestämmelser för stad och land. 1953 infördes gemensamma 

bestämmelser för stad och land genom kommunallagen (1953:753), och det är förarbetena inför 

denna och de senare kommunallagarna, kommunallagen (1977:179) och kommunallagen 

(1990:900) som kommer att behandlas i detta avsnitt.44 

 

3.2.2 1953 års kommunallag  

Kommunallagskommittén diskuterade 1952 frågan om kommunala besluts verkställbarhet i 

anslutning till sitt förslag till ny kommunallag.45 Kommittén ansåg att rättsläget var oklart men 

framhöll behovet av effektivitet. Framför allt pekade man på val- och budgetfrågor som 

situationer där verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft är ”oundgänglig för att den 

kommunala förvaltningsapparaten över huvud skall fungera”. Som motstående intresse 

                                                 
42 SOU 1983:73, s. 22, 27, 112-115.  
43 Se prop. 1985/86:80, s. 15.  
44 Bohlin, 2016, s. 17-18.  
45 SOU 1952:14.  
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framhölls vikten av att överklaganden ska kunna leda till rättelse och att kommuner inte ska 

kunna hindra sådan rättelse genom att verkställa beslut innan överklagandet har prövats. Man 

ansåg dock att den kommunala verksamheten normalt sett följde lagen och att det var ovanligt 

att beslut fattades ”som med utsikt till framgång kunna överklagas”. Därför vore det bäst, ansåg 

man, att som huvudregel tillåta verkställighet så fort beslutsprotokollet justerats men att den 

som ska verkställa beslutet måste överväga om beslutet går att rätta efter ett eventuellt 

överklagande och om överklagandet kan väntas ha framgång.  Någon uttrycklig lagregel om 

verkställbarhet föreslog man dock inte.46 I den efterföljande propositionen uttalades inte mycket 

mer än att kommitténs synpunkter var väl avvägda och kunde användas som ledning för 

praxis.47  

 

3.2.3 1977 års kommunallag  

Kommunalrättskommittén tillsattes 1959 för att utreda ”vissa kommunalrättsliga frågor. 

Kommittén uttalade att effektivitetsintresset talade ”med stor styrka” mot inskränkningar i 

kommunernas möjligheter att verkställa beslut omedelbart. Detta ansåg man var fallet oavsett 

typen av beslut. Man framförde att inskränkningarna verkar ”i blindo” och påverkar 

”mångfalden lagliga och fåtalet olagliga beslut utan åtskillnad”.  Därför ansåg man att det 

även i framtiden skulle ligga på verkställighetsorganen att avgöra verkställighetsfrågan efter 

en intresseavvägning. Man förordade dock en utökad användning av inhibitionsinstitutet och 

införandet av en uttrycklig bestämmelse om rättelse av verkställda beslut.48 Med anledning av 

kommunalrättskommitténs synpunkter infördes också en bestämmelse om kommunernas 

skyldighet att rätta beslut i 1977 års kommunallag.49 

 

3.2.4 1991 års kommunallag  

Under 1980-talet presenterades flertalet utredningar rörande kommunalrätt. Både 1983 års 

demokratiberedning och kommunalansvarsutredningen ansåg att verkställighetsregler borde 

införas i kommunallagen.50 Kommunalansvarsutredningen framhöll att effektivitetsintresset 

motiverade att beslut skulle kunna verkställas omedelbart även om ”rättsenligheten” var 

tveksam. Försök att från kommunens sida sabotera en kommande överklagandeprocess skulle 

istället kunna hanteras genom sanktioner mot lagöverträdelser.51 

                                                 
46 SOU 1952:14, s. 337-338.  
47 Prop. 1953:210, s. 198-199. 
48 SOU 1971:84, s. 3, 145-147.  
49 Prop. 1975/76:187, s. 558-561.  
50 SOU 1985:29, s. 109 och SOU 1989:64, s. 109.  
51 SOU 1989:64, s. 111-112.   
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1990 presenterades ännu en utredning inför en ny kommunallag.52 Utredarna hade tagit namnet 

1988 års kommunallagskommitté (och bör inte förväxlas med kommunallagskommittén inför 

1953 års kommunallag). Även denna utredning framhävde att omedelbar verkställighet ibland 

är nödvändigt av effektivitetshänsyn men att man också måste ta hänsyn till om beslutet kan 

komma att bli upphävt och om det då kommer att gå att rätta.  Dock ansåg man inte att frågan 

skulle lagregleras och framförde: ”Det är svårt att lägga fast i vilka konkreta situationer som ett 

beslut får verkställas trots ett överklagande. Enligt vår mening har därför en allmänt hållen regel 

om verkställbarhet inte något större värde …”.53 Lagstiftaren instämde i kommitténs synpunkter 

och valde att inte införa någon uttrycklig bestämmelse i 1991 års kommunallag (en sådan 

bestämmelse infördes dock senare, se avsnitt 4.3.2).54  

  

                                                 
52 SOU 1990:24.  
53 SOU 1990:24, s. 160-161. 
54 Prop. 1990/91:117, s. 136-137.  
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4 Verkställbarhet och laga kraft  
 

4.1 Om begreppet “omedelbar verkställighet” 

Ett centralt begrepp i den här uppsatsen är ”omedelbar verkställighet”. T.ex. stadgas i 35 § 2-3 

st. FL att beslut under vissa förutsättningar får verkställas omedelbart. Dessa staganden utgör 

undantag ifrån 35 § 1 st. FL enligt vilken beslut som huvudregel inte får verkställas innan de 

vunnit laga kraft.  Att besluten enligt undantagsfallen i 35 § 2-3 st. FL får verkställas omedelbart 

innebär alltså i detta sammanhang att besluten får verkställas innan de vunnit laga kraft. Notera 

att det fortfarande kan finnas andra förutsättningar än lagakraftvinnande som måste uppfyllas 

innan beslutet får verkställas, som underrättelse till berörda parter.55   

 

Det förekommer dock att ”omedelbar verkställighet” används på sätt som kan tolkas som om 

det är något annat som avses än ett undantag från lagakraftvinnande som kriterium för 

verkställbarhet.  Ibland uttrycker sig författare ungefär i termerna ”beslutet får verkställas 

omedelbart efter att det vunnit laga kraft”.56 Detta uttryckssätt ger intryck av att författarna med 

ordet ”omedelbart” helt enkelt avser den mer bokstavliga innebörden ”omgående” eller 

”direkt”. Ett annat exempel på en inkonsekvent användning kan hittas i 4 § förordningen 

(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). Enligt 4 § 1 st. FFF ska beslut om flyttning 

”verkställas omedelbart, om det behövs med hänsyn till ändamålet med flyttningen”. Det 

framgår dock av 1 § FFF och 10 § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall att beslut 

enligt FFF inte är överklagbara vilket uppenbarligen måste tolkas som att det inte är 

lagakraftvinnandet som 4 § 1 st. tar sikte på. I stället framgår av 4 § 2 st. FFF att ägaren ”i andra 

fall” ska uppmanas att senast en viss dag själv flytta fordonet och meddelas att fordonet kommer 

att flyttas om uppmaningen inte följs. Föreskriften om omedelbar verkställighet syftar alltså i 

detta sammanhang inte på ett undantag ifrån skyldigheten att invänta laga kraft utan på ett 

undantag ifrån skyldigheten att underrätta fordonsägaren. Ytterligare ett exempel på en 

avvikande användning av begreppet omedelbar verkställighet kommer att framgå i 

diskussionen i avsnitt 4.4 kring lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 

(tillsynslagen).  

 

                                                 
55 Se prop. 2016/17:180, s. 211-218.   
56 Se t.ex. Ahlström, 2018, s. 214.  
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Begreppet ”omedelbar verkställighet” används alltså inte helt tydligt eller konsekvent i 

rättskällorna. Det finns dessutom sällan kommentarer i förarbeten eller praxis som uttryckligen 

klargör vilken tolkning som är den gällande vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser.  

Jag har försökt att i min presentation av källmaterialet vara så tydlig som möjligt med vilka 

uttryck som används och vilka tolkningar jag med anledning av detta har gjort men i övrigt är 

utgångspunkten att jag personligen med ”omedelbar verkställighet” enbart avser att ett beslut 

får verkställas innan det vunnit kraft.  

 

4.2 Förvaltningslagen  

4.2.1 Tillämpningsområde för FL:s verkställbarhetsregel  

FL:s regel om verkställbarhet finns i 35 §. Den gäller, i likhet med FL i stort, vid handläggning 

av ärenden hos förvaltningsmyndigheter samt vid handläggning av förvaltningsärenden hos 

domstolar, 1 § FL. Regeln är dock en av de som inte ska tillämpas på kommunala beslut som 

ska lagprövas. Vad som gäller för dessa beslut diskuteras i avsnitt 4.3.2. Förutom för vissa 

kommunala beslut så gäller regeln heller inte brottsbekämpande verksamhet hos ett antal 

myndigheter, 3 § FL. Som tidigare nämnt är FL dessutom subsidiär i förhållande till 

speciallagstiftning, 4 § FL.  

 

4.2.2 Huvudregeln om verkställbarhet enligt FL 

Enligt 35 § 1 st. FL är huvudregeln att de flesta beslut får verkställas först när de vunnit laga 

kraft, eller som det i lagtexten uttrycks: ”när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har 

överklagats”.57 Bakgrunden till regleringen är enligt prop. 2016/17:180 att rätten att överklaga 

inte ska göras meningslös genom att beslut verkställs på ett irreparabelt sätt innan ett eventuellt 

överklagande har prövats.58  

 

Huvudregeln i 35 § 1 st. FL gäller dock inte för alla beslut utan enbart för beslut ”som får 

överklagas inom en viss tid”. Det innebär att både beslut som inte alls får överklagas och beslut 

som får överklagas utan tidsbegränsning inte omfattas. Dessa kan därför i regel verkställas så 

fort eventuella underrättelser har skett. Att beslut som inte är överklagbara inte omfattas beror 

(kanske rätt självklart) på regelns ovannämnda syfte, att skydda rätten att överklaga. Vad gäller 

                                                 
57 Att begreppet laga kraft inte används motiveras med att det skulle kunna vara svårt för allmänheten att förstå, 

SOU 2010:29, s. 542.  
58 Prop. 2016/17:180, s. 211. 
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beslut som får överklagas utan tidsbegränsning motiveras undantaget med att dessa beslut aldrig 

vinner laga kraft och därför aldrig skulle kunna verkställas om de omfattades av huvudregeln.59  

 

4.2.3 Undantag för vissa typer av beslut 

35 § 2 st. FL innehåller undantag för vissa beslutstyper (utöver de ovannämnda undantag som 

indirekt framgår redan av huvudregeln). Tre typer av beslut, anställningsbeslut, tillfälliga beslut 

och beslut där ”kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte 

går att avgöra när överklagandetiden går ut” får alltid verkställas omedelbart (notera dock att 

det rör sig om en befogenhet och inte en skyldighet att verkställa omedelbart).60 

 

Om det första undantagsfallet, anställningsbeslut, kan sägas att Förvaltningslagsutredningen 

presenterade ett förslag inför nuvarande FL som inte innehöll något undantag för sådana 

beslut.61 Flertalet remissinstanser var dock kritiska och ansåg att detta skulle kunna ställa till 

problem med kompetensförsörjningen för myndigheter. Därför infördes undantagsregeln 

avseende anställningsbeslut, 35 § 2 st. 1 p. FL, som innebär att en anställning ska kunna 

påbörjas vid den tidpunkt som beslutet anger även om beslutet har överklagats.62  

 

Det andra undantagsfallet, tillfälliga beslut, 35 § 2 st. 2 p. FL, avser enligt propositionen ”beslut 

vars funktion är att omedelbart men inte slutligt reglera ett visst förhållande”. Som exempel 

nämns ”interimistiska beslut, t.ex. tillfälliga tillstånd eller förbud, och beslut om vidtagande av 

processuella säkringsåtgärder, t.ex. provisoriska omhändertaganden av personer eller 

egendom”. Undantaget motiveras med att denna typ av beslut inte är meningsfulla om de inte 

kan verkställas omedelbart.63 

 

Det tredje undantagsfallet rör beslut med vid överklagandekrets. Bestämmelsen kan jämföras 

med regeln i 42 § FL om att ”beslut får överklagas av den som beslutet angår”. Denna regel 

innebär enligt praxis att inte bara direkta parter utan även andra som påverkas av ett beslut kan 

ha rätt att överklaga.64 Vidare börjar fristen för en enskild att överklaga inte att löpa förrän den 

                                                 
59 Prop. 2016/17:180, s. 212.  
60 Prop. 2016/17:180, s. 214, 217.  
61 Se SOU 2010:29, s. 546.  
62 Prop. 2016/17:180, s. 216-217. Enligt Ahlström, 2018, s. 220 hade det dock eventuellt inte inneburit något 

problem att låta anställningsbeslut omfattas av huvudregeln eftersom en myndighet skulle kunna ha undvikit att 

verkställa anställningsbeslutet genom att låta jobbkandidaten vikariera fram tills att beslutet vunnit laga kraft.  
63 Prop. 2016/17:180, s. 213.  
64 Se HFD 2013 ref. 74. Enligt prop. 2016/17:180, s. 333 är äldre praxis i den här frågan avsedd att fortfarande 

vara vägledande i förhållande till den nya lagen.  
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enskilde av myndigheten fått del av beslutet, 44 § FL. Beslut får alltså inte laga kraft innan 

eventuella okända intressenter har fått del av beslutet och inte längre kan överklaga. I en sådan 

situation skulle det enligt prop. 2016/17:180 bli omöjligt att verkställa ett beslut enligt 

huvudregeln.65 Denna undantagsregel kritiserades av vissa remissinstanser som ansåg det vara 

problematiskt att det kan bli upp till enskilda att avgöra om överklagandekretsen är så vid att 

ett visst beslut kan verkställas omedelbart. Lagstiftaren valde dock att genomföra förslaget trots 

kritiken och framförde bl.a. att verkställigheten i sådana fall sker ”på den enskildes egen risk”.66 

 

Förutom de undantag som framgår av lagtexten så bör här nämnas att även gynnande beslut 

som inte går någon emot är avsedda att kunna verkställas omedelbart enligt propositionen 

(jämför 42 § FL där det krävs att beslutet ska ha gått något emot för att denne ska ha rätt att 

överklaga).67  

 

4.2.4 Den generella undantagsregeln  

Förutom de tre undantag från huvudregeln som nämns i avsnittet ovan och som riktar in sig på 

specifika typer av beslut, finns också en generell undantagsregel som gäller för alla 

beslutstyper. Enligt 35 § 3 st. FL får beslut verkställas omedelbart av en myndighet ”om ett 

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det”. Notera att prövningen av ovannämnda 

rekvisit bara får göras av myndigheter, inte av enskilda.68 Som exempel på allmänna intressen 

som kan motivera omedelbar verkställighet ges i förarbetena ”upprätthållandet av allmän 

ordning och säkerhet och avvärjandet av fara för någons liv eller hälsa”. Som exempel på 

enskilda intressen ges ”skydd för betydande egendomsvärden”. Dessa exempel preciseras 

ytterligare med att det kan handla om naturkatastrofer, skogsbränder och allvarliga olyckor samt 

beslut som behövs för att undvika svårt lidande av djur. Omedelbar verkställighet ska dock även 

i dessa fall bara tillåtas om dessa intressen riskeras att drabbas av ”beaktansvärda 

skadeverkningar” om verkställigheten dröjer.69 

 

Det faktum att det föreligger intressen som enligt framställningen ovan kan berättiga omedelbar 

verkställighet innebär inte automatiskt att beslutet ska verkställas omedelbart. Myndigheten är 

nämligen skyldig att noga överväga ifall man ändå bör avvakta med verkställigheten om 

                                                 
65 Prop. 2016/17:180, s. 212-213.  
66 Prop. 2016/12:180, s. 213. Vad risken kan tänkas bestå i, d.v.s. vilka konsekvenser som möjligen kan drabba 

en enskild som felaktigt verkställt ett beslut går propositionen dock inte in på.  
67 Prop. 2016/17:180, s. 217.  
68 Prop. 2016/17:180, s. 326 och SOU 2010:29, s. 544.  
69 Prop. 2016/17:180, s. 214.  
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”beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild”, 35 § 3 st. 1 p. FL, om 

verkställigheten inte kan återgå om beslutet senare skulle upphävas, 35 § 3 st. 2 p. FL, eller om 

det finns ”någon annan omständighet”, 35 § 3 st. 3 p. FL. Det ska alltså göras en 

intresseavvägning mellan de skäl som talar för och emot omedelbar verkställighet. I princip alla 

omständigheter som kan väga upp intresset av omedelbar verkställighet får enligt propositionen 

beaktas och det krävs inte att omständigheterna ska vara av ”mera kvalificerat slag”. 

Bedömningen ska göras med beaktande av den allmänna proportionalitetsprincipen (se avsnitt 

5.2). Även risken för att beslutet kan komma att upphävas efter ett eventuellt överklagande kan 

beaktas. Någon mer konkret beskrivning av hur intresseavvägningen bör går till ges inte, men 

det påpekas att en viss vägledning kan hittas i existerande praxis rörande inhibition. Det påpekas 

också att bedömningen ska göras med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet.70  

 

4.3 Kommunallagen  

4.3.1 Tillämpningsområde för KL:s verkställbarhetsregel  

Den bestämmelse om verkställbarhet som finns i 13 kap. 14 § KL gäller för beslut av kommuner 

och landsting som omfattas av systemet med laglighetsprövning (se avsnitt 2.1). Bestämmelsen 

gäller inte på det specialreglerade kommunala området, 13 kap. 3 § KL.  

  

4.3.2 Verkställbarhet enligt KL 

Utgångspunkten enligt 13 kap. 14 § KL är att beslut får verkställas innan de vunnit laga kraft 

”om inte särskilda skäl talar emot det”. Bestämmelsen infördes ursprungligen genom en ändring 

i 1991 års kommunallag och ansågs då i stort sett innebära en kodifiering av existerande praxis. 

Det framfördes i prop. 2001/02:122 att en individuell bedömning ska göras och att 

effektivitetshänsyn väger tungt men att tidig verkställighet riskerar att göra rätten till 

laglighetsprövning illusorisk. Vidare framfördes att ett beslut bör kunna verkställas trots att det 

överklagats om det rör sig om ”s.k. okynnesbesvär” eller om beslutet ”utan tvekan är lagenligt”. 

Finns det dock ”en realistisk möjlighet” att beslutet kan bli upphävt ska omedelbart 

verkställighet ”i regel inte ske” och särskild hänsyn ska också tas till om beslutet innebär 

”allvarliga ingrepp i den enskildes rättssfär”.71  

 

I samband med att bestämmelsen om verkställighet överfördes till 13 kap. 14 § i nuvarande KL 

tillfördes ett förtydligande om att särskild hänsyn ska tas till om verkställigheten kommer att 

                                                 
70 Prop. 2016/17:180, s. 215-216.  
71 Prop. 2001/02:122, s. 18, 28-29.  
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kunna rättas. Enligt propositionen ska kommuner och landsting alltid ta ställning till om ett 

beslut kan rättas när de överväger om beslutet ska verkställas innan det vunnit laga kraft. Att 

det kan bli ”kostsamt eller krångligt” betyder inte att ett beslut inte går att rätta. Om kostnaderna 

riskerar att bli ”orimliga” talar det dock för att laga kraft bör inväntas. Något förbud mot att 

omedelbart verkställa beslut som inte kan rättas finns dock inte om skälen för att verkställa 

omedelbart väger tyngre än skälen mot. I sammanhanget pekas särskilt på beslut som skulle 

sakna verkan om de inte fick verkställas skyndsamt, t.ex. beslut om tillfälliga anställningar eller 

köp av fastigheter på exekutiv auktion.72 

 

4.3.3 JO-ärenden rörande verkställighet och rättelse av kommunala beslut  

Den skärpning av kommunallagens bestämmelser som diskuterats i föregående avsnitt 

aktualiserades bl.a. med anledning av två JO-ärenden där kommuner kritiserades för att ha 

verkställt beslut utan att tillräckligt noga ha övervägt om laga kraft borde ha inväntats.73   

 

I JO 2010/11 s. 568 hade Täby kommun beslutat att ”avknoppa” en gymnasieskola. Dagen efter 

att kommunfullmäktige fattat beslutet verkställdes det genom att flera avtal ingicks med ett 

bolag som hade för avsikt att driva gymnasiet som friskola. Länsrätten avslog både yrkanden 

om inhibition och överklaganden av beslutet i sig. Kammarrätten upphävde dock senare 

kommunens beslut, bl.a. för att verksamheten sålts till underpris vilket ansågs utgöra otillåtet 

stöd till friskolebolaget. Täby kommun tog därefter ett beslut om att verkställigheten inte skulle 

rättas. I ett yttrande till JO framförde kommunstyrelsen att verkställigheten inte kunde återgå 

eftersom kommunen ingått civilrättsligt bindande avtal som kommunen inte kunde komma ur.  

Det var enligt kommunen effektivitetsskäl, mer specifikt elevernas behov av att veta hur skolan 

skulle drivas innan de gjorde sitt skolval, som legat bakom att kommunen valt att verkställa 

beslutet innan det vunnit laga kraft. JO kritiserade kommunen för att ha verkställt beslutet utan 

att ha gjort någon egentlig prövning av verkställighetsfrågan.  Vidare uttalade JO att de 

effektivitetsskäl som framförts inte var tillräckliga och att kommunens vilja att ”genomdriva 

från deras synpunkt angelägna samhällsförändringar på ett snabbt och smidigt sätt” inte 

motiverade att man tog ifrån kommunmedlemmarna deras ”rätt till en meningsfull 

laglighetsprövning”.  

 

                                                 
72 Prop. 2016/17:171, s. 270-271.  
73 Se Prop. 2016/17:171, s. 267-268 och bet. 2010/11:KU24, s. 29-31.  
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Även i JO 2010/2011 s. 574 var det fråga om försäljning av kommunal egendom till underpris. 

Övertorneå kommun hade beslutat att sälja en fastighet värd omkring 2,5 miljoner för en krona. 

Beslutet överklagades med yrkande om inhibition. Länsrätten beslutade om inhibition och 

upphävde senare kommunens beslut. Ingen rättelse gjordes därefter. Kommunstyrelsen 

framförde att ett civilrättsligt bindande avtal hade ingåtts innan beslutet om inhibition fattades 

och att återgång skulle ha medfört stora skadeståndsanspråk. JO:s kritik var ännu hårdare i detta 

fallet än i det föregående. Bl.a. konstaterades att ingen prövning av om beslutet kunde 

verkställas hade gjorts trots att risken för att beslutet skulle upphävas ”var uppenbar”. Inte heller 

hade kommunen uppgett att det fanns några effektivitetsskäl som berättigade den omedelbara 

verkställigheten. Avseende kommunens ovilja att rätta beslutet på grund av förväntade 

skadeståndskrav framförde JO att det inte går att ”bryta mot lagen och sedan fly förutsebara 

följder av sitt handlande med motiveringen att det blir för dyrt att reda upp det man ställt till 

med”.  

 

4.3.4 Statskontorets undersökning om rättelse av verkställda kommunala 
beslut 

Statskontoret presenterade 2012 en undersökning med syfte att kartlägga i vilken utsträckning 

kommuner och landsting rättar verkställda beslut som senare blivit upphävda samt att, i de fall 

rättelse inte skett, analysera orsakerna till att besluten inte rättats.74 Statskontorets undersökning 

gällde alla laglighetsprövningsärenden mellan 1 september 2006 och 30 juni 2011. Totalt rörde 

det sig om 6 421 unika mål (varav vissa prövats i flera instanser). I 423 fall hade de prövade 

besluten blivit upphävda och majoriteten75 av dessa beslut hade verkställts innan de vunnit laga 

kraft. Statskontoret påpekade att inte alla de upphävda besluten hade krävt någon rättelse 

(exempelvis de som upphävts på grund av rena formaliafel men som därutöver egentligen inte 

varit lagstridiga) men att av de beslut som borde ha krävt rättelse hade 44 kommunala beslut 

och två landstingsbeslut inte rättats. Statskontoret pekade på vad man ansåg vara ”typiska fall” 

bland de kommunala beslut som inte rättats:  

• Anställningar av obehöriga lärare hade inte kunnat rättas av olika orsaker: Antingen 

hade anställningen redan upphört när beslutet skulle rättas eller så saknades det saklig 

grund för uppsägning. Det hade också förekommit att läraren under tiden innan beslutet 

blev upphävt hade hunnit utbilda sig och bli behörig.  

                                                 
74 Statskontoret, Rapport 2012:6.  
75 I vissa fall gick det inte att säga om besluten hade verkställts innan de vunnit laga kraft, men antalet beslut 

som med säkerhet kunde sägas ha verkställts innan de vunnit laga kraft uppgick till 80 procent.  
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• Yttranden eller remissvar som överlämnats till annan myndighet hade i vissa fall inte 

kunnat rättas eftersom de kommit att ingå i den andra myndighetens beslutsunderlag.  

• Försäljning av kommunal egendom till pris under marknadsvärdet hade inte kunnat 

rättas på grund av civilrättsliga avtal som inte kunnat hävas.  

• I vissa fall rörande beslut med formella fel hade rättelse ännu inte skett på grund av 

”bristande eller långsam hantering”.76  

 

4.4 Lagen om tillsyn över hundar och katter  

Enligt 11 § 1 st. tillsynslagen får länsstyrelsen besluta att en hund ska omhändertas för att hindra 

att hunden ”orsakar skada eller avsevärd olägenhet”. Av bestämmelsen framgår vidare att ett 

omhändertagande endast får ske om det inte finns andra mindre ingripande åtgärder som anses 

tillräckliga. Enligt förarbetena till tillsynslagen syftar regleringen till att ge en möjlighet att 

ingripa vid ”bristande tillsynsansvar”. Avseende rekvisitet ”skada eller avsevärd olägenhet” 

anges i förarbetena att det inte nödvändigtvis räcker med att hunden har betett sig hotfullt eller 

bitit någon vid ett enstaka tillfälle, om det inte finns anledning att tro att beteendet kommer att 

upprepas.77 Efter att en hund har omhändertagits med stöd av 11 § tillsynslagen får den säljas, 

skänkas bort, eller ”om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns 

särskilda skäl, avlivas”, 12 § tillsynslagen.  

 

Alla beslut som fattats med stöd av tillsynslagen gäller ”omedelbart, om inte något annat 

beslutas”, 27 § tillsynslagen. Här kan antas att det, med hänsyn till hur begreppet omedelbart 

generellt sett används i lagstiftning (se resonemanget i avsnitt 4.1), är avsett att beslut enligt 

tillsynslagen ska kunna verkställas innan de vunnit laga kraft. Det finns dock en viss otydlighet 

eftersom begreppet omedelbart inte endast används i 27 § tillsynslagen utan även i 11 § 2 st. 

tillsynslagen. Enligt denna bestämmelse får polisen besluta om att omhänderta en hund 

omedelbart ”om det är nödvändigt” för att uppfylla de syften som nämns i 11 § 1 st. 

tillsynslagen (d.v.s. för att hindra att hunden orsakar skada eller avsevärd olägenhet). Enligt 

förarbeten till 11 § 2 st. är bestämmelsen avsedd att användas i akuta situationer eller under 

kvällar och helger när länsstyrelsen inte är tillgänglig.78 Det kan därför tolkas som om begreppet 

”omedelbart” som det används i 11 § 2 st. är avsett att indikera att polisen får fatta beslut på 

egen hand om situationen är så brådskande att det inte finns möjlighet att invänta ett beslut ifrån 

                                                 
76 Statskontoret, Rapport 2012:6, s. 11-12, 26-27, 38-40, 46-48, 52-54, 60.  
77 Prop. 2006/07:126, s. 33.  
78 Prop. 2016/17:224, s. 34-35. 
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länsstyrelsen. Något undantag från ett krav på att invänta laga kraft innan omhändertagandet 

verkställs kan det dock rimligen inte röra sig om eftersom alla beslut enligt lagen kan 

verkställas innan de vunnit laga kraft enligt 27 § tillsynslagen, förutsatt att det verkligen är 

denna tolkning av 27 § tillsynslagen som är den avsedda. Varken förarbeten eller praxis ger 

någon ledning kring hur de olika förekomsterna av begreppet ”omedelbart” i tillsynslagen är 

avsedda att tolkas vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser.  

 

I JO 2011/12 s. 161 hade Polismyndigheten i Västerbottens län beslutat att omhänderta en 

hund.79 Därefter fattades även ett beslut om att hunden skulle avlivas. Besluten fastställdes av 

Förvaltningsrätten den 1 september 2010. Beslutet om avlivning skulle med stöd av 27 § 

tillsynslagen gälla omedelbart. Hundägarens ombud kontaktade polisen och meddelade att 

Förvaltningsrättens dom skulle överklagas och att inhibition skulle komma att begäras. Hon 

uppmanade flera gånger polisen att avvakta med avlivningen tills frågan om inhibition hade 

prövats. När något inhibitionsyrkande några dagar senare ännu inte inkommit tog polisen den 

7 september beslut om att verkställa avlivningen vilket också skedde den 8 september. Polisen 

menade att ”berörda tjänstemän tog för givet att en jurist som ombud och som tidigare uppvisat 

god kännedom om processordningen skulle inkomma med ett inhibitionsyrkande tämligen 

omedelbart efter det att förvaltningsrätten meddelat sin dom” och att det därför var acceptabelt 

att verkställa beslutet när något inhibitionsyrkande efter några dagar fortfarande inte inkommit. 

JO kritiserade polisen och uttalade bl.a. att det kan vara berättigat att omhänderta en hund 

omedelbart för att hindra hunden från att skada någon, men att det knappast kan vara så att 

hundens farlighet motiverar en omedelbar avlivning eftersom den faran ”normalt sett är 

undanröjd” när hunden omhändertagits. JO framförde vidare att konsekvenserna för 

hundägaren inte alltid är enbart ekonomiska utan även kan vara djupt personliga eftersom 

ägaren kan uppleva det som en förlust av en familjemedlem. Med anledning av detta ansåg JO 

det ”rimligt att antingen avvakta att tiden för överklagandet löper ut eller snarast kontakta 

hundägaren i syfte att efterhöra om han eller hon har för avsikt att överklaga beslutet, innan det 

verkställs”.  

 

4.5 Djurskyddslagen  

Även enligt djurskyddslagen (1988:534) finns möjlighet att bl.a. omhänderta, sälja eller avliva 

djur, men då av djurskyddsskäl snarare än att djuret riskerar att skada andra. Länsstyrelsen får 

                                                 
79 Huvudansvaret för omhändertagande av hundar enligt tillsynslagen har senare övergått till länsstyrelsen, prop. 

2016/12:224, s. 34.  
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t.ex. ta beslut om att omhänderta ett djur enligt 31 § 1 st. 1 p. djurskyddslagen om ”djuret 

otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse”. Om djuret är utsatt för 

lidande och ”det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt”, om ägaren är okänd eller inte kan 

nås, eller om det i övrigt ”bedöms absolut nödvändigt” kan ett beslut om omedelbart 

omhändertagande fattas av polisen enligt 32 § 1 st. djurskyddslagen. Precis som i tillsynslagen 

används ordet omedelbart i förhållande till polisens befogenheter men inte i förhållande till 

länsstyrelsens i de aktuella paragraferna. Det framgår dock av 74 § djurskyddsförordningen 

(1988:539) att även länsstyrelsens beslut enligt 31 § ”gäller omedelbart om inte den beslutande 

myndigheten bestämmer något annat”. Gäller omedelbart gör enligt 74 § 

djurskyddsförordningen även beslut om överlåtelse eller avlivning av omhändertaget djur enligt 

34 § djurskyddslagen, och även i 30 § djurskyddslagen finns en bestämmelse om omedelbar 

avlivning av svårt skadade eller sjuka djur. Förutom de bestämmelser som uttryckligen pekats 

ut som omedelbart verkställbara får en myndighet enligt 74 § djurskyddsförordningen ”i annat 

fall bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas”.  

 

4.6 Utsökningsbalken  

Utsökningsbalken (UB) tillämpas enligt 1 kap. 1 § 1 st. på verkställighet av domar eller andra 

exekutionstitlar som innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktelse samt på 

verkställighet av beslut om kvarstad eller liknande. Begreppet exekutionstitel innefattar bl.a. 

domar och andra domstolsbeslut, beslut om betalningsföreläggande eller handräckning samt ett 

antal andra beslut, 3 kap. 1 § 1 st. UB. Verkställigheten genomförs av KFM, 1 kap. 3 § UB. 

Avser verkställigheten betalningsskyldighet genomförs den genom utmätning, 1 kap. 1 § 2 st. 

UB. I övrigt finns i 16 kap. UB bestämmelser om verkställighet som inte avser 

betalningsskyldighet, t.ex. avhysning.  

 

3 kap. 5-8 §§ UB innehåller stadganden om att diverse domar får verkställas ”genast”. Av 3 

kap. 4 § UB framgår att det är verkställighet av domar som inte vunnit laga kraft som avses 

med detta. Vissa typer av domar får verkställas omedelbart utan särskilda villkor, t.ex. domar i 

växel- eller checkmål samt vissa tredskodomar 3 kap. 5 § UB. Andra domar avseende 

betalningsskyldighet får enbart verkställas omedelbart om gäldenären inte ställer säkerhet 

avseende betalningsskyldigheten. 3 kap. 6 § UB. 3 kap. 6 § UB tillämpas även på utslag eller 

beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning avseende betalningsskyldighet om 

gäldenären har överklagat eller ansökt om återvinning, 3 kap. 11 § UB.  

 



31 

 

Särskilda bestämmelser finns avseende allmänna mål. Allmänna mål är mål om 

betalningsskyldighet avseende skatt, avgifter, böter och liknande till stat och kommun, 1 kap. 

6 § UB. För allmänna mål gäller att domar och beslut avseende böter, viten och liknande inte 

får verkställas innan de vunnit laga kraft. I övrigt gäller att omedelbar verkställighet är tillåten 

”om det är särskilt föreskrivet”, 3 kap. 23 § 2 st. UB. En sådan särskild föreskrift finns bl.a. i 

fråga om skatt och allmänna avgifter i 68 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL).  

 

Att en viss exekutionstitel enligt ovan kan verkställas omedelbart betyder inte att alla typer av 

verkställighetsåtgärder som kan komma ifråga med anledning av exekutionstiteln får vidtas 

omedelbart. Utgångspunkten är visserligen att beslut av KFM som fattas under ärendets gång 

är verkställbara även om de inte vunnit laga kraft, 2 kap.  19 § UB.  Från detta finns dock vissa 

undantag. Ett exempel är att genom utmätning influtna medel i regel inte får betalas ut till 

borgenärer om dessa inte ställer säkerhet, 13 kap. 14 § UB. Denna undantagsregel gäller dock 

inte i allmänna mål, 13 kap. 21 § UB. Ett annat exempel är att det finns begränsningar avseende 

möjligheterna att sälja utmätt egendom innan den underliggande exekutionstiteln har vunnit 

laga kraft. Egendom som utmätts med stöd av 3 kap. 6 § (dom avseende betalningsskyldighet) 

eller på grund av utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning där 

gäldenären har sökt återvinning80 eller överklagat får inte säljas utan laga kraft om gäldenären 

inte samtycker till åtgärden, 8 kap. 4 § 1 st. UB. Även i andra fall får egendom inte säljas utan 

gäldenärens samtycke när det inte finns en lagakraftvunnen exekutionstitel om det rör sig om 

lös egendom av betydande värde eller fast egendom, 8 kap. 4 § 2 st. UB. Kravet på samtycke 

finns gäller dock inte för ”lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam 

vård”, 8 kap. 4 § 3 st. UB. Vidare gäller kravet på samtycke inte heller exekutionstitlar med 

föreskrift om att de ”får verkställas såsom lagakraftägande dom”, 8 kap. 4 § 2 st. En sådan 

föreskrift finns bl.a. avseende allmänna mål, 3 kap. 23 § 3 st. UB. Vad gäller beslut om 

avhysning kan kort sägas att svaranden i ett sådant ärende i regel ska beredas tillfälle att yttra 

sig, 16 kap. 2 § 1 st. UB. Avhysning får inte ske förrän tidigast en vecka efter att svaranden 

beretts tillfälle att yttra sig, 16 kap. 3 § 3 st. UB.81 

 

UB:s regler är ganska detaljrika och svåröverblickade. För att sammanfatta kan sägas att det 

finns möjligheter att verkställa många exekutionstitlar även om de inte vunnit laga kraft men 

                                                 
80 Ansökan om överprövning i tingsrätt, 52-54 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och 

handräckning.  
81 Tidigast efter två veckor om svaranden är bosatt utomlands, 16 kap. 3 § 3 st. UB.  
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att möjligheterna till viss del begränsas genom bestämmelser om bl.a. ställande av säkerhet och 

förbud mot försäljning av utmätt egendom. Dessa begränsningar gäller dock till stor del inte i 

allmänna mål vilket ger en vidsträckt möjlighet att vidta även relativt ingripande omedelbara 

verkställighetsåtgärder om det är staten som är borgenär.  

 

I målet Rousk mot Sverige fälldes Sverige av Europadomstolen för brott mot artikel 1 i första 

tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (EKMR) om skydd för egendom, och artikel 8 i EKMR om rätt till 

skydd för privat- och familjeliv. I målet hade en persons bostadsfastighet utmätts med anledning 

av en skatteskuld. Efter att utmätningsförfarandet hade inletts hade anstånd med betalning av 

en stor del av skulden beviljats av Skatteverket. Beslutet om anstånd meddelades dock inte 

genast till KFM som sålde fastigheten på exekutiv auktion samma dag som beslutet om anstånd 

fattades. En tid därefter avhystes familjen från sin bostad trots att varken utmätningsbeslutet 

eller det efterföljande beslutet om exekutiv försäljning hade vunnit laga kraft.82  

 

Europadomstolen uttalade avseende kränkningen av artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 

EKMR att det kan vara acceptabelt att låta verkställigheten i ett skatteindrivningsärende fortgå 

trots ett överklagande av gäldenären, men att det i så fall måste finnas processuella 

rättssäkerhetsgarantier så att inte enskilda hamnar i en situation där deras överklagande i 

praktiken kringskärs. I Sverige ansåg domstolen att sådana garantier fanns bl.a. i form av 

möjligheter att hos Skatteverket begära anstånd med skattebetalning – även om bl.a. dålig 

kommunikation i det aktuella fallet hade hindrat KFM från att få del av beslutet i tid innan 

försäljningen. Europadomstolen framförde dock avseende kränkningen av artikel 8 att förlusten 

av ett hem utgör en mycket stor inskränkning i individens rättigheter och att 

rättssäkerhetsskyddet i detta sammanhang är extra viktigt. Enligt Europadomstolen borde KFM 

ha avvaktat med avhysningen tills de bakomliggande frågorna hade avgjorts för att garantera 

att det existerande rättssäkerhetsskyddet skulle bli tillgängligt i praktiken. Avseende köparen 

av fastigheten uttalade Europadomstolen att det fanns ett legitimt intresse för denne att relativt 

fort få tillgång till fastigheten men att denne samtidigt tagit en medveten risk vid köpet. 

Domstolen ansåg att varken köparens eller statens intressen i det aktuella fallet vägde tyngre än 

gäldenärens, särskilt med hänsyn till bristen på möjlighet för gäldenären att på ett effektivt sätt 

ta tillvara sina intressen.83  

                                                 
82 Europadomstolens dom i Rousk mot Sverige den 25 juli 2013, §§ 7-9, 15, 27, 127, 139, 142.  
83 Europadomstolens dom i Rousk mot Sverige den 25 juli 2013, §§ 117, 123, 137, 139, 141-142.  
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4.7 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger möjlighet att under 

vissa förutsättningar besluta om vård av barn och unga som av olika anledningar löper en 

påtaglig risk att skadas, se 1-3 §§ LVU. Enligt 4 § 1 st. LVU meddelas beslut enligt lagen av 

förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Socialnämnden får dock besluta om 

omedelbart omhändertagande om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård och 

”rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 

utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder 

hindras”, 6 § 1 st. LVU. Enligt 7 § 1 st. LVU ska socialnämndens beslut om omhändertagande 

dock underställas förvaltningsrätten inom en vecka. Om socialnämnden har ansökt om vård hos 

förvaltningsrätten har även domstolen rätt att besluta om omedelbart omhändertagande, 6 § 3 

st. Enligt 40 § 1 st. LVU gäller beslut om omedelbart omhändertagande, förebyggande insatser 

eller tillfälligt flyttningsförbud omedelbart. Enligt 40 § 2 st. gäller även andra beslut av 

socialnämnden enligt LVU omedelbart om nämnden inte förordnar något annat. Enligt 40 § 

LVU har även rätten möjlighet att förordna om att beslut ska gälla omedelbart, vilket alltså 

innebär att huvudregeln är att förvaltningsrättens beslut enligt LVU inte gäller omedelbart.  

 

1 § 5 st. LVU slår fast att principen om barnets bästa ska vara avgörande vid beslut enligt LVU. 

I HFD 2016 ref. 12 uttalade HFD angående förvaltningsrätts möjlighet att förordna om 

omedelbar verkställighet av beslut om vård enligt LVU följande: ”Även om rätten har funnit 

att förutsättningar för beredande av vård föreligger, är det möjligt att överinstansen efter ett 

överklagande kan komma till en annan slutsats. Rätten måste göra en bedömning av behovet av 

att vården snabbt kommer till stånd men även beakta den risk för upprepade flyttningar av den 

unge som en omedelbar verkställighet kan medföra, om domen eller beslutet senare skulle 

komma att upphävas.” HFD uttalade också att samma principer skulle gälla vid prövning av 

frågan om inhibition av beslut om beredande av vård.84  

  

                                                 
84 Jfr. även HFD 2014 ref. 46, HFD 2011 ref. 50 och HFD 2011 ref. 5.  
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5 Relevanta faktorer oavsett vilket regelverk som 
tillämpas  

 

5.1 Inhibition och andra interimistiska rättsmedel  

Även när en viss beslutstyp generellt får verkställas omedelbart kan det finnas möjlighet att 

förordna om att ett specifikt beslut tills vidare inte ska få verkställas. Enligt 48 § FL får en 

myndighet som ska pröva ett överklagande ”besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte 

ska gälla”. Samma gäller enligt 28 § FPL om överklagandet ska prövas av domstol. Denna typ 

av interimistiskt förordnande kallas vanligen för inhibition, även om uttrycket inte används i 

lagtexten.85 De materiella förutsättningarna för att inhibition ska få meddelas har utarbetats i 

praxis. Den praxis som finns handlar till stor del om inhibition enligt FPL men det finns inget 

som indikerar att inte i stort sett samma principer skulle vara tillämpbara även när inhibition 

meddelas med stöd av FL eller speciallagstiftning. Här bör även nämnas att 28 § FPL också är 

tillämplig i mål om laglighetsprövning och att i princip samma förutsättningar för att meddela 

inhibition föreligger i sådana mål som i mål om förvaltningsbesvär.86 

 

Prövningen av om inhibition ska meddelas har enligt praxis generellt sett ansetts innefatta två 

steg. Det första steget innebär en prövning av sannolikheten att överklagandet av det aktuella 

beslutet kommer att bifallas. I regel krävs enligt praxis en relativt hög sannolikhet att ett 

överklagande kommer att bifallas. Det har dock ansetts att kravet kan sänkas något om det kan 

medföra betydande olägenheter för den enskilde om verkställigheten inte stoppas, t.ex. om 

verkställigheten senare inte kan återgå, förutsatt att det inte finns några motstående intressen 

som talar starkt för att beslutet ska kunna verkställas omedelbart. I en sådan situation har det 

ansetts räcka med att utgången i målet framstår som oviss.87  Det nu sagda om hur 

sannolikhetskravet påverkas av vilka intressen som står på spel leder till det andra steget i 

prövningen, nämligen prövningen av vilken skada som kan tänkas uppstå om beslutet inte 

inhiberas. I praxis har det ansetts att inhibition bara ska meddelas då det finns ett praktiskt 

behov och det inte framstår som meningslöst.88  

 

Inhibition är inte det enda sätt att tillfälligt hindra verkställighet av ett beslut. Det finns bl.a. i 

vissa specialförfattningar möjlighet att bevilja anstånd i olika sammanhang. Ett exempel som 

                                                 
85 Se prop. 2016/17:180, s. 274.  
86 Se RÅ 1986 ref. 7.  
87 Se bl.a. HFD 2016 ref. 12, RÅ 2009 ref. 51 och RÅ 1990 ref. 82.  
88 Se bl.a. RÅ 2007 ref. 22 och RÅ 2005 not. 161.  
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här kan ges är möjligheten för Skatteverket att bevilja anstånd med skattebetalning (jfr. avsnitt 

4.6). Anstånd kan ges bl.a. om den skattskyldige har överklagat ett skattebeslut och ”det skulle 

medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige eller annars framstå som 

oskäligt att betala skatten”, 63 kap. 5 § SFL. Förutom möjligheter att hindra verkställighet så 

finns även enligt 28 § FPL en allmän möjlighet för domstolar som ska pröva ett överklagande 

att ”i övrigt besluta rörande saken”. Detta innebära att det finns möjlighet att t.ex. förordna om 

motsatsen till inhibition, d.v.s. att ett beslut som annars inte skulle få verkställas innan det 

vunnit laga kraft ska få verkställas omedelbart.89 Någon motsvarande bestämmelse om övriga 

interimistiska förordnande av en myndighet som är överinstans finns inte i FL, men enligt 

propositionen gäller dock angående speciallagstiftning att om ”det finns en reglering i en 

specialförfattning om beslutsmyndighetens möjlighet att förordna att ett beslut ska gälla 

omedelbart kan dessutom ofta en motsvarande befogenhet tolkas in för överinstansen”.90 

 

5.2 Proportionalitetsprincipen  

I en diskussion som till stor del cirkulerar kring frågor om intresseavvägning är det viktigt att 

nämna proportionalitetsprincipen, en princip som just har att göra med hur avvägningar mellan 

allmänna och enskilda intressen ska göras. I 5 § 3 st. FL uttrycks proportionalitetsprincipen så 

här: ”Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det 

avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas 

endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas 

uppstå för den som åtgärden riktas mot.”  

 

Förenklat kan man säga att det huvudsakligen handlar om att den skada som en åtgärd kan 

orsaka för en enskild inte får vara orimlig i förhållande till det ändamål som åtgärden syftar till 

att uppnå. Enligt förarbeten är syftet med införandet av en uttrycklig bestämmelse om 

proportionalitet i FL att tydliggöra att enskildas intressen alltid ska beaktas innan en åtgärd ”i 

det allmännas intresse får vidtas”. Vidare påpekas dock att det vid ”särskilt starka allmänna 

intressen” som akuta faror mot samhället eller mot människors hälsa måste finnas ett större 

utrymme för inskränkningar i enskilda intressen.91 Förutom krav på balans mellan enskilda och 

allmänna intressen innefattar proportionalitetsprincipen även ett krav på att åtgärden i fråga 

                                                 
89 Se t.ex. RÅ 1998 ref. 48.  
90 Prop. 2016/17:180, s. 275.  
91 Prop. 2016/17:180, s. 61-63. 



36 

 

faktiskt kan antas leda till det avsedda resultatet samt att det inte finns några andra mindre 

ingripande alternativ.92  

 

I sammanhanget bör noteras att propositionen uttryckligen anger att proportionalitetsprincipen 

ska beaktas vid avvägning enligt den generella undantagsregeln i 35 § 3 st. FL.93 I praktiken 

bör dock 5 § FL kunna tillämpas även i andra sammanhang. Det finns inga undantag från 5 § 

vare sig i fråga om laglighetsprövning eller brottsbekämpande verksamhet, 2-3 §§ FL. Vidare 

kan sägas att proportionalitetsprincipen redan innan den kodifierades i FL ansågs vara en allmän 

rättsgrundsats som kunde tillämpas utan uttryckligt lagstöd.94 Detta bör sammantaget kunna 

tolkas som att myndigheterna bör göra en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i 

samband med omedelbar verkställighet även om aktuell speciallagstiftning inte ställer 

uttryckliga krav på att någon sådan avvägning ska göras.  

  

                                                 
92 Prop. 2016/17:180, s. 290.  
93 Prop. 2016/17:180, s. 216.  
94 Se bl.a. HFD 2012 ref. 12.  
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6 Diskussion  
 

6.1 Begreppet omedelbar verkställighet är otydligt  

Jag har i min undersökning kunnat konstatera att det förekommer inkonsekvens i hur begreppet 

”omedelbar verkställighet” används både i lagtext, förarbeten och doktrin. Begreppet används 

delvis för att indikera det som är den här uppsatsen huvudfokus, nämligen verkställighet av 

beslut som inte har vunnit laga kraft. Det är denna innebörd som enligt min tolkning avses i 35 

§ 2-3 st. FL. Utöver denna användning förekommer dock en rad andra användningssätt i olika 

lagar och ibland till och med i en och samma lag. Ibland har det varit mycket svårt att tolka 

vilken av de olika innebörderna som avsetts i det specifika fallet. Otydlighet öppnar i min 

mening upp för svårigheter i tillämpningen och är knappast heller förenligt med lagstiftarens 

intention att göra den förvaltningsrättsliga regleringen lättillgänglig och pedagogisk.95 

Situationen är enligt mig uppenbart problematiskt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv som har 

förutsebarhet som en av sina grundpelare.  

 

6.2 Skillnader mellan olika regelverk  

Det finns en märkbar skillnad mellan hur stora möjligheter till omedelbar verkställighet som 

finns beroende på vilket regelverk som tillämpas. FL:s reglering anser jag vara förhållandevis 

restriktiv. Förutom i vissa fall där omedelbar verkställighet tillåts av uppenbara skäl som att ett 

beslut riskerar att aldrig vinna laga kraft tillåts omedelbar verkställighet i princip enbart för att 

upprätthålla tungt vägande intressen samtidigt som myndigheten noga måste överväga 

enskildas intressen. Speciallagarna som jag har undersökt är många gånger betydligt mindre 

restriktiva även om det även där går att hitta begränsningar när det gäller särskilt ingripande 

åtgärder som avlivning av djur eller försäljning av utmätt egendom.  

 

Största möjligheterna att verkställa beslut som inte vunnit laga kraft finns dock på det 

kommunala området. Där är omedelbar verkställighet inte undantag utan huvudregel. Mitt 

intryck är att den principiella bakgrunden till systemet med laglighetsprövning antagligen har 

påverkat utformningen av verkställbarhetsregeln i KL. I diskussioner kring laglighetsprövning 

framhävs nämligen ofta laglighetsprövningen som ett verktyg för lokal demokrati och 

medborgerlig kontroll över den kommunala verksamheten snarare än som ett verktyg för att 

skydda enskilda.96 Att syftet med laglighetsprövning inte i första hand är att ge enskilda 

                                                 
95 Se prop. 2016/17:180, s. 21.  
96 Se t.ex. prop. 2016/17:171, s. 252.  
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möjlighet att skydda sig mot ingripande beslut innebär dock inte att enskilda aldrig påverkas av 

kommunala beslut på ett sådant sätt att de kan vara i behov av ett sådant skydd. Jag har samtidigt 

tagit intryck av det som statskontorets undersökning visar, nämligen att det i det stora hela är 

relativt ovanligt att kommunala beslut verkställs på ett sådant sätt att problem uppstår. JO-

besluten om underprisförsäljning av kommunala egendomar visar å andra sidan att riktigt 

allvarliga lagöverträdelser ibland har förekommit, vilket även om det händer sällan är allvarligt 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv.97   

 

Möjligen är dock det förtydligande som gjorts i KL angående den hänsyn som ska tas till om 

beslutet kommer att kunna rättas tillräckligt för att kommunala beslutsfattare i framtiden ska 

göra en mer ansvarfull avvägning innan de verkställer beslut som inte har vunnit laga kraft. En 

liknande förhoppning kan, oavsett vilket regelverk som tillämpas, sättas till kodifieringen av 

proportionalitetsprincipen i FL. Mer konsekvent tillämpning av proportionalitetsprincipen kan, 

som jag ser det, hjälpa till att jämna ut den skillnad som finns mellan olika regelverk. 

Proportionalitetsprincipen innebär ju att konsekvenser som omedelbar verkställighet kan få för 

det enskilde alltid måste beaktas innan åtgärder vidtas även när det specifika regelverket inte 

uttryckligen stadgar detta. Även inhibition är en rättssäkerhetsgaranti som kan utnyttjas oavsett 

regelverk. JO 2011/12 s. 161 (fallet med den avlivade hunden) visar dock att inhibition inte 

utgör något skydd om den verkställande myndigheten ser till att helt enkelt verkställa beslutet 

innan frågan om inhibition har kunnat prövas av överinstansen.  

 

6.3 Irreparabla skador och rätten att överklaga 

Den kanske allvarligaste aspekten av omedelbar verkställighet är risken för att skador uppstår 

för den enskilde som inte kan repareras om det aktuella beslutet skulle bli upphävt efter ett 

överklagande.98 Den rättssäkerhetskonflikt som uppstår i en sådan situation är uppenbar 

eftersom den enskilde tas ifrån möjligheten till ett effektivt överklagande. Så som konstaterats 

i avsnittet om rättssäkerhetsperspektiv är överklagandeinstitutet ett viktigt verktyg för att 

kontrollera att myndigheter fattar riktiga och rättssäkra beslut. Själva överprövningen är 

naturligtvis inte mycket värd om prövningen inte kan leda till att verkställigheten återgår. 

Möjligheten för den som drabbats negativt av omedelbar verkställighet att få skadestånd är inte 

                                                 
97 Skadan för enskilda var kanske inte helt uppenbar i de aktuella fallen, men jag skulle vilja påstå att en 

betydande skada åtminstone indirekt skulle kunna tänkas ha uppkommit för konkurrenter till de näringsidkare 

som fick otillåtet stöd.  
98 De flesta förarbetsuttalanden som jag har studerat har på ett eller annat sätt har uppmärksammat denna risk, 

vilket visar vilken central fråga detta har varit, även historiskt sett.  
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något som jag har haft utrymme att utforska i denna uppsats. Även om den enskilde kan få 

någon form av kompensation anser jag dock att utgångspunkten, för att överklagandeprocessen 

ska kunna fylla sin funktion som rättssäkerhetsgaranti, måste vara att irreparabla skador inte får 

orsakas innan överprövning har skett.  

 

Det är min mening att skillnaden i praktiken inte är särskilt stor mellan ett överklagandeförbud 

och en situation där den enskilde visserligen tillåts överklaga men överklagandet inte kan leda 

till förändring. I båda fallen fråntas den enskilde möjligheten att effektivt kunna skydda sig mot 

ingripande verkställighetsåtgärder. Den omedelbara verkställigheten kan samtidigt sägas vara 

mer problematisk ur ett förutsebarhetsperspektiv eftersom den enskilde kan få en falsk 

uppfattning om att denne ”har något att säga till om”.  

 

I sammanhanget vill jag även nämna att diskussionen kring irreparabla skador både i äldre och 

nyare förarbeten till stor del verkar förutsätta att det är materiella skador som kan komma i 

fråga. Jag vill dock påstå att även andra typer av skador kan uppkomma. JO uppmärksammade 

i JO 2011/12 s. 161 (fallet med den avlivade hunden) den djupt personliga och emotionella 

skada som det kan vara fråga om. Även LVU utgör exempel på en ”annorlunda” skadeform. 

Även om ett beslut om omedelbart omhändertagande inte är irreparabelt på så sätt att det är 

omöjligt att låta omhändertagandet upphöra efter ett överklagande kan det säkerligen var 

mycket uppslitande för ett barn att flyttas omkring flera gånger på kort tid eller ryckas upp ur 

sin hemmiljö på felaktiga grunder. Även detta skulle kunna ses som en irreparabel skada, även 

om överklagandeprocessen visserligen inte är helt meningslös i en sådan situation. Rent allmänt 

frågar jag mig om det inte kan vara så att det för vissa kan upplevas som ganska kränkande att 

utsättas för ingripande verkställighetsåtgärder som senare visar sig ha varit felaktiga. Vad jag 

kan se har den aspekten av omedelbar verkställighet knappt uppmärksammats alls.  

 

6.4 Hur intresseavvägningen bör göras 

Det sagda innebär inte att jag anser att omedelbar verkställighet aldrig bör få förekomma. 

Åtgärder som syftar till att förhindra skador på liv eller hälsa är uppenbart viktiga även om det 

innebär att rättssäkerheten inskränks; det tror jag att de flesta kan hålla med om. Däremot kan 

det ifrågasättas om rättssäkerheten bör inskränkas för att skydda rent ekonomiska intressen. 

Fallet Rousk mot Sverige är ett exempel på en situation där staten verkar ha prioriterat effektiv 

skatteindrivning framför den enskildes intresse av att inte på osäkra grunder fråntas sitt hem. 

Europadomstolen ansåg uppenbarligen prioriteringen vara mindre lämplig i det aktuella fallet, 
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även om domstolen också uttalade att det ibland kan vara berättigat att låta skatteindrivning 

fortgå trots ett överklagande från den enskilde.  

 

Ett annat exempel på enligt mig tveksam prioritering kan hittas i JO 2011/12 s. 161 (fallet med 

den avlivade hunden). Som JO påpekade så verkade avlivningen av hunden ha varit motiverat 

främst av att polisen inte skulle behöva hantera eventuella besvär med att hålla hunden i förvar. 

Här får syftet med lagstiftningen betydelse, eftersom tillsynslagen inriktar sig på att hindra djur 

från att skada andra. Den risken bör ju ha varit avvärjd i och med att hunden tagits om hand, 

vilket gör att den omedelbara avlivningen knappast var motiverad utifrån de intressen som lagen 

ska skydda. Hade hunden å andra sidan omhändertagits med stöd av djurskyddslagen är det 

lättare att förstå varför en skyndsam avlivning hade kunnat vara motiverad för att förhindra 

lidande.99 Här kan jämförelse även göras med proportionalitetsprincipens krav på att en åtgärd 

inte ska vara mer långtgående än vad som krävs för att uppnå syftet med åtgärden.  

 

Mitt intryck är att många av de fall som jag har studerat där verkställigheten har orsakat problem 

är fall där myndigheterna inte har gjort någon intresseavvägning trots att de borde ha gjort det. 

Med andra ord: rättssäkerhetsproblemen har till stor del berott på felaktig tillämpning snarare 

än bristande lagstiftning. Min uppfattning är samtidigt att de bestämmelser avseende 

verkställbarhet och proportionalitet som har införts i nya FL och KL till stor del utgör 

kodifiering av vad som redan tidigare varit praxis. Framtiden får dock visa om de 

förtydliganden som kodifieringarna innebär är tillräckliga för att uppmärksamma 

myndigheterna på den avvägning som de är skyldiga att göra. Samtidigt kan diskuteras om 

lagstiftningen kanske bör skärpas ytterligare. 35 § 3 st. FL ger i min mening ett förhållandevis 

stort utrymme för skönsmässiga bedömningar: ”En myndighet får även verkställa ett beslut 

omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.” Möjligen vore en 

tydligare precisering av vad som avses med ”ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse” av 

nytta. Å andra sidan har jag också förståelse för det faktum att förvaltningsrätt är ett mycket 

brett rättsområde och att det är omöjligt för lagstiftaren att förutse exakt vilka situationer som 

kan komma ifråga viket innebär att viss flexibilitet i lagstiftningen är nödvändig.100  

                                                 
99 Man kan möjligen argumentera för att det kan finnas ett samband mellan aggressivitet och lidande hos ett djur 

och att det därmed kan finnas djurskyddsrelaterade skäl för avlivning även om djuret omhändertagits med stöd 

av tillsynslagen. Denna fråga involverar dock komplicerade moraliska ställningstaganden som jag inte avser att 

vidare gå in på här.  
100 Svårigheterna med att åstadkomma en lagstiftning som är rättssäker men samtidigt flexibel och effektiv visas 

i de misslyckade försöken att åstadkomma en kodifiering i de äldre förvaltnings- och kommunallagarna, se bl.a.  

avsnitt 3.1.2 och 3.2.4.  
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