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1 Sammanfattning och bedömning 

Vi har undersökt omfattning av överklaganden av kommunala beslut som avgjorts av för-
valtningsdomstol under 2005 och som gäller socialnämnden och miljö- och byggnämnden. 
Denna granskning är samtidigt genomförd i ytterligare sex kommuner (Skellefteå, 
Robertsfors, Norsjö, Lycksele, Arvidsjaur och Älvsbyn). Vi har för Bodens del funnit att 
för den undersökta perioden har kommunen sammantaget haft sjuttiotvå beslut som över-
klagats till länsrätten eller länsstyrelsen.  
 
Femtiotvå ärenden av dessa tillhör socialtjänstens ansvarsområde. Fjorton ärenden är 
sådana som prövats enligt Miljöbalken. De övriga överklagningar avser behov av offent-
ligt biträde, upphandlingar samt ett plan- och byggärende. 
  
För femton av de sjuttiotvå överklagade ärendena har länsrätten/länsstyrelsen ändrat 
berörd nämnds beslut. Tio av dessa avser socialtjänstärenden och för nio ärenden har 
nämnden verkställt länsrättens dom. Ett socialtjänstärende är överklagat till kammarrätten 
men är ännu inte avgjort.  
 
Ett ändringsbeslut avser en upphandling där kommunen har verkställt länsrättens beslut.    
I fyra ärenden som berör Miljöbalken har länsstyrelsen ändrat beslut som ligger inom 
miljö- och byggnämndens ansvarsområde. Även i dessa fall har kommunen verkställt 
länsstyrelsens beslut. 
 
Vi gör bedömningen att berörda nämnder har verkställt länsrättens/länsstyrelsens beslut 
utan oskälig tidsfördröjning. 
 
Nio länsrättsdomar har överklagats vidare till kammarrätten. Ett beslut av länsstyrelsen 
har överklagats till länsrätten (PBL-ärende). Ett ärende, med prövning enligt Miljöbalken, 
har överklagats vidare till miljödomstolen. Detta ärende är inte avgjort.  
 
I ett socialtjänstärende (bistånd enligt SoL) har kommunen överklagat länsrättens dom till 
kammarrätten och kammarrätten har fastställt länsrättens beslut. Under prövotiden har 
kommunen verkställt länsrättens beslut till förmån för den klagande. 
 
I jämförelse med övriga sex kommunerna, som samtidigt med Boden granskat omfatt-
ningen på överklagningar av kommunala beslut, framgår att antalet överklagningar per 
1 000 invånare i medeltal är 1,7 medan Boden har 2,5. Bodens kommun har fler överklag-
ningar jämfört med genomsnittet för de sju undersökta kommunerna avseende den stude-
rade perioden. 
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Om en jämförelse även görs med de övriga sex kommunerna avseende andelen kommu-
nala beslut som ändrats av förvaltningsdomstol så är genomsnittet att 19 procent av över-
klagade beslut ändras vid en prövning av förvaltningsdomstol/länsstyrelse. I Bodens fall 
ändrades 22 procent, alltså fler än genomsnittet. 
 
Vår bedömning är att Bodens kommuns granskade nämnder på ett tillfredsställande sätt 
verkställer förvaltningsdomstols domar eller de beslut som länsstyrelse fattat i de fall 
dessa instanser ändrat ett nämnds-/delegationsbeslut som överklagats.  
 
Bodens kommun har (22 %) i jämförelse med Skellefteå (14 %) betydligt fler domar/ 
beslut där länsrätten/länsstyrelsen ändrat kommunens beslut relaterat till totala antalet 
överklagningar till dessa instanser. Detta är en indikation som kommunen/nämnderna bör 
uppmärksamma. 
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2 Bakgrund 

Under 1980-talet förekom att kommuner och landsting i ett antal fall satte sig över domar/ 
beslut fattade av förvaltningsdomstolar där de varit parter. Detta s k domstolstrots med-
förde att domar som innebar att kommun eller landsting skulle erbjuda t ex en viss social 
förmån inte verkställdes eller att det skedde med stor fördröjning. I flera fall angavs 
bristande ekonomiska resurser vara skälen bakom kommunernas agerande. 
 
Enligt kommunallagen 9 kap. § 9 ska revisorerna bl a granska om allmän förvaltnings-
domstols avgörande åsidosätts av kommunen. Om så sker ska revisorerna anmäla förhål-
landet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan 
oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera detta till fullmäktige.  
 
 

3 Uppdrag och revisionsfråga 

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått uppdrag från sju kommuner 
(Boden, Skellefteå, Robertsfors, Norsjö, Lycksele, Arvidsjaur och Älvsbyn) att granska 
avseende i vilken omfattning kommunens beslut överklagas till förvaltningsdomstol och 
om kommunens nämnder efterlever förvaltningsdomstolarnas domar.  
 
Granskningen utförs i två etapper. I etapp 1 görs en genomgång av länsrättens, kammar-
rättens och eventuellt regeringsrättens domar för att ge en bild av omfattningen avseende 
överklagade kommunala beslut för olika ärenden. I en etapp 2 görs sedan en granskning 
och bedömning om kommunen följer eller åsidosätter förvaltningsdomstolens dom (dom-
stolstrots). Granskningen avser de ärenden/överklaganden som avgjorts hos förvaltnings-
domstolarna under år 2005.  
 
Bodens kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
uppdrag att genomföra en granskning enligt etapp 1 och 2. Revisionsfrågan är i vilken om-
fattning och vilka typer av kommunala beslut som överklagas inom Bodens kommun samt 
om kommunen följer förvaltningsdomstols beslut i överklagade ärenden. 
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4 Laglighetsprövning och överklagande 

4.1 Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad 
genom att överklaga dem till länsrätten. Ett överklagat beslut ska upphävas om  

1. det inte har tillkommit i laga ordning 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller  

4. beslutet strider mot lag eller annan författning 

När ett beslut har upphävts kan en nämnd välja att avsluta ärendet eller att fatta ett nytt 
beslut.  
 
 

4.2 Förvaltningsbesvär 
Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som direkt berörs av beslutet och beslutet 
ska ha tillkommit enligt speciallagstiftningar t ex socialtjänstlagen (SoL) eller plan- och 
bygglagen (PBL). Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och omfattar således 
även lämpligheten och är inte begränsad till lagligheten i det överklagade beslutet. Ett 
överklagande av kommunens beslut ska lämnas till den nämnd som fattat beslutet inom tre 
veckor från det man tagit del av beslutet. 

Den nämnd eller delegat som har fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning 
om ärendet ska omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till den 
myndighet eller domstol som ska pröva överklagandet. Domstolen eller myndigheten av-
gör sedan frågan. 
 
Länsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten. Kammarrättens beslut kan överklagas 
till regeringsrätten. Regeringsrätten är landets högsta domstol för förvaltningsfrågor. 
Regeringsrättens beslut kan inte överklagas. 
 
 

4.3 Plan- och bygglagen och miljöbalken 
När det gäller överklaganden av kommunala beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
miljöbalken (MB) gäller särskilda instansordningar. Vissa beslut enligt PBL, t ex beslut 
om översiktsplan överklagas enligt den ordning som framgår ovan. Andra beslut enligt 
PBL överklagas hos länsstyrelsen. 
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Beroende på ärendenas art prövar regeringen, länsstyrelserna, miljödomstolarna, miljö-
överdomstolen och högsta domstolen mål och ärenden enligt Miljöbalken. 

 

5 Metod 

Granskningen enligt etapp 1 har genomförts genom att uppgifter hämtats från länsrättens 
och kammarrättens register avseende domar/beslut för ärenden avgjorda under 2005. En 
avstämning har även gjorts med handläggare vid kommunens berörda nämnder avseende 
omfattningen och typer av överklagade ärenden. 
 
I etapp 2 har även undersökts, avseende de ärenden där förvaltningsdomstol ändrat nämn-
dens beslut, om nämnden har följt eller inte följt dessa beslut. För avstämning av dessa 
ärenden har kontakter tagits med berörda handläggare inom kommunen. 
 
En avgränsning har gjorts till ärenden inom socialnämndens samt miljö- och byggnämn-
dens ansvarsområden. Men i vissa fall kan andra nämnder beröras t ex avseende LSS-
ärenden för barn där beslut kan tas i barn- och utbildningsnämnd. 
 
Granskningen omfattar inte ärenden om laglighetsprövning eftersom domstolen inte 
ändrar kommunens beslut eller sätter något annat beslut i stället. Det bör även observeras 
att tvångsomhändertaganden enligt Lagen om vård av unga (LVU) eller Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) är beslut som fattas av länsrätten även om kommunen i 
vissa akuta situationer tillfälligt kan besluta om omedelbart omhändertagande. Därför 
ingår heller inte LVU- och LVM-ärenden i granskningen. 
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6 Granskningsresultat 

Överklagningar till länsrätt/länsstyrelse 
 
Ärendetyper Överklagningar till 

Länsrätt/ Läns-
styrelse  

Domar där Läns-
rätt/Länsstyrelse  
ändrat kommunens 
beslut 

Ärenden där kom-
munen följt Läns-
rätts/ Länsstyrelses 
beslut 

Ärenden där kommu-
nen ej följt Länsrätts/ 
Länsstyrelses beslut 

Bistånd enl SoL  
40 

 
7 

 
7 
 

 
- 

Personligassistans/ 
ledsagare                

 
3 

 
1 

 
1 

 
- 

Bostads- 
anpassning               

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

Stöd & service 
till funktions- 
hindrad                   

 
8 

 
1 

 
- 

Ärendet överklagat 
till kammarrätten, ej 

avgjort 
Färdtjänst   
             

 
1 

 
- 

  

Behov av 
offentligt biträde      

 
1 

-   

Offentlig  
upphandling             

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

Plan- och bygg-
lagen 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

Miljöbalken 
 

14 
 

4 4 - 

 
Totalt 

 
72 

 
15 

 
14 

 
Ett ärende ej avgjort 

 
För den undersökta perioden har Bodens kommun sammantaget sjuttiotvå beslut som 
överklagats till länsrätten eller länsstyrelsen. Femtiotvå ärenden av de totalt sjuttiotvå 
överklagande ärendena ligger inom socialtjänstens ansvarsområde. Ett ärende avser behov 
av offentligt biträde, två avser upphandlingar och ett ärende faller inom ramen för plan- 
och bygglagen. Fjorton ärenden är sådana som prövas enligt Miljöbalken.  
 
För femton av de sjuttiotvå överklagade ärendena har länsrätten/länsstyrelsen ändrat 
berörd nämnds beslut. Tio ändrade beslut avser socialnämndens ansvarsområde och i nio 
fall har nämnden verkställt länsrättens dom. Ett socialtjänstärende är överklagat till 
kammarrätten och ännu inte avgjorts där. Ett ändringsbeslut avser en upphandling där 
kommunen har verkställt länsrättens beslut. I fyra ärenden som berör Miljöbalken har 
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länsstyrelsen ändrat beslut som ligger inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde. 
Även i dessa fall har kommunen verkställt länsstyrelsens beslut. 
 
Vi gör bedömningen att berörda nämnder har verkställt länsrättens/länsstyrelsens beslut 
utan oskälig tidsfördröjning. 
 
Överklagningar till kammarrätt/miljödomstol 
 
Ärendetyper Överklagningar 

till Kammarrätt/ 
Miljödomstol 

Prövnings- 
tillstånd ej 
beviljat eller 
Länsrätts-
/Länsstyrelsedom 
ej ändrats  

Domar där 
Kammarrätt eller 
Miljödomstol 
ändrat Länsrätts/ 
Länsstyrelses 
beslut 

Domar där 
kommunen följt 
Kammarrätts/ 
Miljödomstols 
beslut 

Domar där 
kommunen ej 
följt Kammar-
rätts/Miljödom
-stols beslut 

 
Bistånd enl SoL 

 
5 

 
5 

 

 
1 

 
1 

 
- 

Personlig 
assistans/ledsagare   
 

 
1 

 
1 
 

 
- 

 
- 

 
- 

Stöd & service 
till funktions- 
hindrad                   

 
3 

 
2 

Ett ärende ej avgjort 

 
- 

 
- 

 
- 

Miljöbalken 
 

1 
(överklagat av MBN) 

1 
(ej avgjort) 

- - - 

Plan- och bygg-
lagen 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Totalt 

 
11 

 
10 

 
1 

 
1 

 
- 

 
Nio länsrättsdomar har överklagats vidare till kammarrätten och ett beslut av länsstyrelsen 
har överklagats till länsrätten (PBL-ärende). Ett ärende, med prövning enligt miljöbalken, 
har överklagats vidare till miljödomstolen. Ärendet är inte avgjort. I ett socialtjänstärende 
(bistånd enligt SoL) har kommunen överklagat länsrättens dom till kammarrätten och 
kammarrätten har fastställt länsrättens beslut. Under prövotiden har kommunen verkställt 
länsrättens beslut till förmån för den klagande. 
 
 
För de sju kommuner som samtidigt valt att granska omfattningen på överklagade kom-
munala beslut samt om styrelser/nämnder följer förvaltningsdomstols avgöranden har vi 
gjort en nyckeltalsjämförelse med befolkningsantal relaterat till antal överklagningar. Vi 
har även beräknat andelen kommunbeslut som förvaltningsdomstol ändrat och relaterat det 
till totala antalet överklagningar. 
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Antal 
invånare 
2005 

Antal över-
klagningar av 
nämndsbeslut, 
1:a instans  

Antal ärenden 
där förvalt-
ningsdomstol 
ändrat 
nämndsbeslutet 

Andel beslut 
ändrade av 
förvaltnings-
domstol  

Antal ärenden 
där kommunen 
ej följt förvalt-
ningsdomstols 
beslut 

Antal över-
klagningar per 
1000 invånare 

 
Boden 
 

 
28 277 

 
72 

 
16 

 
22 % 

 
- 

 
2,5 

Älvsbyn 
 

  8 775 22 4 18 % - 2,5 

Arvidsjaur 
 

  6 894 13 4 31 % - 1,9 

Skellefteå 
 

71 786 118 17 14 % - 1,6 

Robertsfors 
 

  7 106 15 4 27 % 1 2,1 

Norsjö 
 

  4 483 1 - - Ej granskat 0,2 

Lycksele 
 

12 785 13 3 23 % Ej granskat 1,0 

 
 
Beräknat på samtliga sju kommuner är det i medeltal 1,7 överklagningar per 1 000 invå-
nare. Boden har fler, 2,5 överklagningar per 1 000 invånare. Möjligen hade ett mer rätt-
visande mått varit att relatera antalet överklagningar till det totala antalet överklagbara be-
slut som fattas inom kommunen. En sådan beräkning ryms dock inte inom ramen för 
denna granskning. 
 
I medeltal, beräknat på de sju kommunerna, ändrar förvaltningsdomstol 19 procent av de 
överklagade besluten till den klagandes förmån. I Bodens fall ändras något mer; 22 pro-
cent av överklagade beslut. 
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