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1. INLEDNING 
 

 

År 2010 drog TCO och Polisförbundet in 10 miljoner till sina medlemmar tack vare det 

arbetsrättsliga arbetet.1  

Denna kunskap har gett upphov till flera frågeställningar och också det valda ämnet - 

tjänstemannens ansvar och anställningstrygghet. Hur kommer det sig att just anställningar 

inom polisväsendet leder till så många dyra konflikter? Orsaker finns det flera. Några av 

dessa är polisens oklara arbetsrättsliga status och det svåra i uppdraget som polisen 

ansvarar för – att bekämpa kriminaliteten. 

Polisen förväntas att uppträda med opartisk värdighet i tjänst vilket innebär att det fordras 

mycket av tjänstemän inom ordningsmakten.  

Uppsatsens syfte är att komparativrättsligt redogöra för tjänstemannens ansvar, 

anställningstrygghet och yttrandefrihet. Jämförelsen görs här mellan Estland och Sverige.  

Praxisen från domstolarna är här en viktig källa till kunskap om hur rättsreglerna om 

anställningsskydd tillämpas och förvaltningen fungerar. 

Arbetsrättsliga åtgärder när det gäller poliser diskuteras i uppsatsen genom ett rättsfall från 

Arbetsdomstolen som handlar om tjänstemannens yttrandefrihet och en undersökning som 

publicerades i tidningen ”Oxford Journals”.  

Det är viktigt att tjänstemannens yttrandefrihet accepteras av arbetsgivaren även när 

lojalitetskrav många gånger tycks överväga den. Yttrandefriheten är inte en bekvämlighet för 

alla och alltid. Lagen tvingar oss tolerera det som många skulle vilja stoppa. 

Uppsatsen är komparativrättslig då det jämförs villkor för uppsägning av tjänsteman enligt 7 

§ och 18 § LAS och motsvarande regler i den estländska lagen om offentlig anställning. 

 

  

                                                             
1 Polisförbundet i Skåne/hemsidan 
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1.2 SYFTET MED STUDIEN 
 

Uppsatsens syfte är att analysera och jämföra tjänstemannens ansvar, yttrandefrihet och 

anställningsskydd i Sverige och Estland. Begreppet tjänstemannens ansvar definieras enligt 

ländernas rättskällor. Det finns parallella komparativa inslag i många teoretiskt redogörande 

avsnitt i texten.  

 

1.2 DISPOSITION 
 

Uppsatsen identifierar och jämför de svenska och estländska lagarna om offentlig anställning 

och anställningsskydd.  Uppsatsen inleds med en kort redogörelse om rättsfamiljerna för att 

visa hur lagar tolkas och tillämpas i länder som jämförs. Vidare behandlas det 

tjänstemannens ansvar och lojalitet.  En kort genomgång av reglerna i LOA refererar till 

tjänstemannens ansvar och lojalitet gentemot arbetsgivaren.  

Studien om polisens effektivitet är med i uppsatsen i syfte att förklara vad som menas med 

tjänstefel. Studien tydliggör även polisens arbetsroll som tjänsteman då detta endast ytligt 

behandlas i rättsfallet från AD.  Arbetsrättsliga åtgärder och påföljder vid tjänstefel 

diskuteras enligt rättkällorna och doktrinen. Avsnittet om PAN förklarar hur arbetsrättsliga 

beslut kommer till inom polisväsendet och hur dessa kan överklagas. 

Rättsfallet från AD behandlar utförligt tjänstemannens åtaganden gentemot arbetsgivaren 

och yttrandefriheten i offentlig sektor. Statligt anställd tjänsteman tjänar både statsmakten 

och allmänheten, därmed redogörs det vilka krav det ställs på tjänsteutövningen. 

Avskedandeinstitutet behandlas historiskt och rättsligt. Avskedande sker enligt 18 § 

anställningsskyddslagen. Motiven till uppsägningen förklaras enligt rättsreglerna och det 

redogörs för domstolens argumentation som ligger till grund för avgörandet. 

Sammanfattningen ger en överblick av de frågor som behandlas i rättsfallet. 

Analysdelen är avsedd att tolka och förklara rättsfallet. 

Det görs en genomgång av de lagar som styr den lokala förvaltningen i Estland och 

tjänstemannens arbetsrättsliga förhållanden Den estniska rättsfallet visar att en tjänsteman 

kan bli avskedad på grund av förtroendeförlust, på motsvarande sätt som skedde i det 

svenska fallet. 
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2. METOD 

 
Uppsatsen är en teoretisk redogörelse för rättsreglerna som tillämpas av myndigheterna och 

som berörs i rättsfallen. Tjänstemannens ansvar behandlas med komparativrättsliga 

metoder då de materiella reglerna skiljer sig i olika länder. Enligt Bogdan kan jämförelsen 

inte göras enbart genom att utgå från ett system då målsättningen med lagstiftningen kan 

skilja sig i olika länder.2 Komparationen i uppsatsen berör de arbetsrättsliga reglernas 

innebörd för tjänstemannens anställningsförhållanden i förvaltningen och har inte som 

avsikt att jämställa eller värdera reglerna utifrån ett system.  

Utgångspunkten i analysen är denna argumentation som bedrevs i domstolarna samt en 

studie publicerad i ”Oxford Journals”.3 Vilka kriterier som tillmäts betydelse när domstolarna 

gör rättsliga prövningar ska vara kända genom tidigare praxis och lag. 

 

3. OM RÄTTSFAMILJERNA 
 

Förvaltningstraditioner i Sverige har utformats under en lång tid och lagstiftningen är i 

många punkter mera detaljerad jämfört med rättsreglerna gällande den offentliga sektorn i 

Estland. Skillnader finns i ländernas storlek, historia och också de faktiska 

maktbefogenheterna som statliga myndigheter har. 

Enligt Bogdan tillhör Sveriges rättssystem den nordiska rättsfamiljen. Det 

kontinentaleuropeiska rättssystemet med romansk-germanska rötter har påverkat 

rättsordningen i allmänna drag medan den romerska rätten inte har influerat Sverige 

nämnvärt då det sedan långt tillbaka i tiden tillämpas sedvanerätt. Sedvanerätten 

kodifierades och blev successivt gällande lag. Under den långa fredliga perioden de senaste 

200 åren har samhällsinstitutioner byggts upp utan större störningar från omvärlden.4  

Sverige har en parlamentarisk demokrati som styrelseform, där makten utgår från folket. 

Detta innebär att lagar från riksdagen är de viktigaste rättsakterna. Ett särdrag är det 

pragmatiska sättet hur lagtexter tolkas och rätten tillämpas. Vad lagstiftaren ansåg med 

lagen är viktigt och avgör hur lagen tillämpas i praktiken. I vissa fall har EG-rätten företräde 

inför de nationella lagarna. I Sverige tillämpas det ett dualistiskt rättssystem vilket betyder 

att den nationala lagstiftningen följer direktiven och lagstiftande församling anpassar lagen 

                                                             
2 Bogdan, M., s. 75 
3 Holgersson, S., Knutsson, J., article 
4 Enligt Bernitz m.fl. 
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efter europeiska normer. Konventionen måste antas som nationell lag för att vara gällande 

lag.5 

 De allmänna rättsprinciperna har minskat i betydelse då Sveriges rättskultur präglas av 

rättspositivism och modernism vilket leder till ett sekulärt och pragmatiskt sätt att se på 

rättsliga problem. De politiska lagarbetena har varit domarens främsta rättkälla under 

efterkrigsperioden. 6 

Ett intressant förhållande som skiljer den svenska statliga förvaltningen från den estniska är 

att myndigheter har organisatoriskt en självständig ställning i förhållande till regeringen. 

Detta har relevans i fallet då Rikspolisstyrelsen är en självständig myndighet som uppfyller 

regeringens uppdrag men tillämpar sina egna föreskrifter. Någon annan organisation eller 

makthavare kan inte lägga sig i myndighetens dagliga arbete. Ministerstyre är vanlig i Estland 

då statliga myndigheter sorteras direkt under ministerierna. Kommunerna i Estland har en 

liknande ställning gentemot staten som i Sverige – dessa är självständiga från statens direkta 

inblandning.7 

Det estländska rättssystemet liksom det svenska tillhör enligt Bogdan och Mellbourn det 

kontinentaleuropeiska men skillnaderna mellan rättssystemen är påtagliga. Estland som 

stadsbildning är relativt ny och har bytt härskare med jämna mellanrum. Estland fungerade 

som stat i staten under ockupationen 1941 – 1991 med eget språk och traditioner och med 

en påtvingad ideologi. Som i många andra socialistiska och ofria länder hade Estland fina 

demokratiska lagar men rättsäkerheten var obetydlig då denna rätt så sällan tillämpades. 

Varje känd lag kunde nämligen ha någon föreskrift om undantag vilket inte var allmänt känt. 

Det förekom frekvent att myndigheter inte hade koll på den kända skrivna lagen 

överhuvudtaget.  

Det som kännetecknar ett demokratiskt land är en hög grad av rättsäkerhet vilket betyder 

att enbart kända rättsakter tillämpas av myndigheter och landets domstolar. Lagen ska 

tolkas på liknande sätt vid liknande fall vilket gör att det blir en regelbundenhet och 

förutsägbarhet i rättsystemet. 8 

Efter socialismens fall har Estland återvänt till sina demokratiska rötter.  Idag är lagen känd 

och det kontrolleras av Riigikohus (statsdomstolen) att lagar och föreskrifter följer 

grundlagen.  Därför kan juristen i Estland hänvisa till rättspraxisen som har bildats under de 

senaste åren som hyfsat pålitlig.9 

Grundlagen i Estland följer liknande indelning som den gjorde 1919 och 1938. Den är till stor 

del skapad av baltiska tyskar med Weimarrepubliken som förebild och liknar ingalunda 

                                                             
5 Cornell, A.J., s. 11 
6 Mellbourn, A., s.179 
7 Cornell, A. J. s.66 
8 Cornell, A. J. s.65 
9 Ernits, M. 
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dagens rättssystem i Tyskland med omfattande kodifikationer gällande statsmakterna. 

Styrelseskicket är parlamentarisk demokrati och till skillnad mot Sverige har regeringen mer 

maktbefogenheter i Estland. Lagen är påverkad av gammal byrätt - sedvanerätt, 

kontinentaleuropeisk rätt som tyskarna tillämpade, handelsbruk genom Hansasamarbete, 

svenska lagar, sovjetisk rätt och EU-samarbete. 

Under den nya självständighetsperioden har den sovjetiska rätten kraftigt modifierats och 

ändrats. Finlands rättssystem kan ses som en modern inspirationskälla. Europarätten är 

direkt tillämpbar i Estland. Lagens förarbeten tillmäts inte någon generell betydelse även när 

dessa finns tillgängliga.10
  

Eftersom Europarätten tillämpas direkt i Estland tillämpas de nationella lagarna enligt 

europarättsliga principer. Enligt grundlagen och 10 § leder demokratiska rättsstatsprinciper 

till rätten till god förvaltning.11 Principen som proportionalitet kräver att domare i beslutet 

synliggör dessa värdegrunder som motiverar statens rätt till nyttjande av offentlig makt och 

ingripande i enskildas rättigheter.12  

Samtliga juridiska fenomen som syftar till grundlagen kan analyseras enlig Ralf Porscher med 

principteorin. Enligt kritiken som författaren framför ger principteorin domstolarna i 

möjlighet att värdera rättsfrågor på ett annat sätt än vad landets politiska majoritet har 

avsett med lagtexten. Principer saknar liknande struktur som kännetecknar rättsreglerna 

vilket innebär en möjlighet att lösa vissa juridiska problem på en mer allmän nivå än vad som 

låter sig göras enligt rättsordningen. Därmed anpassas rättssystemet till EU-rätten av 

domstolarnas praxis. Principer kan anses ha ett liknande innehåll som rättsreglerna men 

dessa är optimerade och lämpliga till att direkt värdera konkreta rättsliga situationer enligt 

grundlagens lydelse och den europarättsliga visionen.  I vissa fall kan domstolen ändra på 

myndighetsbeslut när EU-rätten anger någonting annat.  Detta har sin relevans framförallt i 

den konstitutionella kontrollen som den högsta domstolen, Riigikohus genomför gällande 

myndighetsbeslutens enighet med grundlagen och de medborgerliga rättigheterna. Att 

domstolar kan lägga sig i andra organs myndighetsutövning anses innebära en inte obetydlig 

politisk makt. 13  

4. ARBETSRÄTT 
 

I Sverige såväl som i Estland har det skett ett skifte mot tjänstesamhälle. Detta syns inte 

särskilt tydligt i arbetsrätten då det finns få kriterier i lagen som allmänt gör någon större 

skillnad mellan arbetare och tjänsteman. Stora skillnader finns det däremot i kollektivavtal. 

                                                             
10 Enligt Ernits, M 
11 Ernits, M, s. 20 
12 Ernits, M., s. 160 
13 Ernits, M., s.162 
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Inom EG-rätten anses kollektivavtalet uppfylla sitt syfte då kollektivavtalen på en central nivå 

följer direktiven. Kollektivavtal måste dock garantera miniminivån för arbetstagaren enligt 

den nationella lagen för att anses vara giltigt.14 

Kollektivavtal är en viktig rättskälla som fastställer parternas skyldigheter gentemot 

varandra. I vissa fall är arbetsrätten semidispositiv och ger företräde till avtalsrätten.15 

Tjänstemannens arbetsförhållanden och ansvar regleras genom lag (1994:260) om offentlig 

anställning. Lagen om offentlig anställning gäller de som arbetar i riksdagen och dess 

myndigheter samt myndigheterna under regeringen. Det är enbart de statligt anställda som 

omfattas av lagen om offentlig anställning. Tjänstemannens ansvar vid brott regleras i 

brottsbalken 20 kap. 1 §.  

Uppsägningar av tjänstemän följer vissa regler. I förvaltningen är det vanligt förekommande 

att en nämnd eller kollegium tar sådana beslut som har med personal att göra. 

Arbetsrättsliga åtgärder inom polisens verksamhet administreras av 

personalansvarsnämnden (PAN) enligt föreskrifterna utfärdade av Rikspolisstyrelsen. 

Beslutet ska vara motiverat enligt gällande rätt och majoriteten i nämnden måste anse att 

det finns saklig grund till avgörandet. Vid arbetsrättsliga ärenden tillämpas inte 

förvaltningslagen.  

 

4.1 LOJALITET 
Anställningsavtalet är ett samverkansavtal som ålägger parterna att uppträda lojalt mot 

varandra. Med lojalitet menas att arbetstagarens egna intressen inte får hamna i konflikt 

med arbetsgivarens. LOA innehåller paragrafer som anger tjänstemannens tillåtna bisysslor 

och förbud att bedriva en konkurrerande verksamhet vid sidan om anställningen. I 

arbetsrättsliga bestämmelser rörande lojalitet hänvisas det framförallt till brottsligt 

förfarande från arbetstagarens sida som arbetsgivaren rimligen inte måste tåla enligt 18 § 

LAS. Detta kan ge arbetsrättsliga påföljder så omfattande som omedelbart avskedande från 

tjänst. Då hänvisas det framförallt till brottsligt förfaranden som begås direkt mot 

arbetsgivare eller i samband med tjänst uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 

En skillnad som finns i den estniska tjänstemannalagen är att tjänstemannen som påtagligen 

har skadat myndighetens anseende kan sägas upp i arbetsrättslig ordning vid 

förtroendeförlust. Man kan förklara missförtroende även när tjänstemannen inte är direkt 

förtroendevald. Lämpliga grunder till motiveringen av beslutet ska finnas i 

verksamhetsbeskrivningen.16 Tjänstemannens förhållningssätt till myndigheten ska vara 

förenlig med dessa etiska förväntningar som ställs på tjänsteman enligt etikkodexen i 

Estland. Lojaliteten är oftast en fråga om förhållningssätt till arbetsgivaren och uppdraget. 

                                                             
14 Nyström, B., s. 67 
15 Göranson, H. s.33 
16 Taavits, G. s.73 
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Motsvarande regler är inte särskilt klart formulerade i lagen om offentlig anställning (LOA) i 

Sverige varpå det är svårt att åberopa förtroendeförlusten som skäl till uppsägning.  

Illojalitetsfall i Sverige bedöms ofta hårt eftersom anställningsavtal bygger på ömsesidig 

respekt. Det förekommer uttryckliga krav på lojalitet på många arbetsplatser i ordningsregler 

och som särskilda klausuler om det i kollektivavtalet.17
 Som ett led till 

arbetsfördelningsrätten har arbetsgivaren rätt att ensidigt besluta om ordningsföreskrifter. 

Föreskrifterna blir en del av innehållet i anställningsavtalet.18 Tjänstemän som kritiserar 

makthavarna på ett olämpligt sätt och gör uttalanden som kan betraktas som rasistiska beter 

sig helt klart olämpligt i förhållande till sitt uppdrag. Frågan hur man kan hantera detta skiljer 

sig mellan offentlig och privat sektor. 

Myndigheterna kontrolleras av riksdagens ombudsman (JO) på det lagenliga området.19 

Enligt JO är det inte ovanligt att en arbetstagare som är kritiskt inställd till arbetsgivarens 

verksamhet hamnar i dålig dager. Framförallt när kritiken undergräver arbetsgivarens rätt att 

leda och fördela arbetet20 kan framförandet av synpunkter medföra samarbetsproblem.21  

I en offentlig verksamhet gäller framförallt yttrandefrihet. Särskilt viktig är yttrandefriheten 

för det fackliga arbetets företrädare. Yttrandefrihet är en så stark rättsprincip att klausuler i 

kollektivavtalet i vissa fall inte kan anses som rättsligt bindande när dessa begränsar denna 

medborgerliga rättighet.22 Den som har framfört kritik mot arbetsgivarens verksamhet kan 

inte anses ha åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren i den grad att uppsägning 

kan bli en aktuell åtgärd. Kritiken ska dock vara befogad och ta hänsyn till sekretess. Inget fall 

är det andra likt och hur AD bedömer i frågan om lojalitet beror på ett flertal 

omständigheter.  

 

4.2 LAGEN OM OFFENTLIG ANSTÄLLNING  
För att förstå hur den arbetsrättsliga lagstiftningen inom staten och polisen är utformad 

krävs det en kort redogörelse för de perspektiv som har utvecklat den. Polisen är en statlig 

tjänsteman vars anställningsförhållanden regleras genom lagen om offentlig anställning, 

LOA, samt polisförordningen. Lagen om offentlig anställning har genomgått ett antal stora 

förändringar under årens lopp. Något som infördes av 1976 års LOA var att det tillkom ett 

nytt avskedandeinstitut och besluten skulle meddelas av arbetsgivarmyndigheten.23  

                                                             
17 Ström, E. 2002 
18 Göranson, H. s.33 
19 Cornell, A. J., s.67 
20 Göranson, H., s.33 
21 Ström, E. 2002, Yttrandefrihet för offentliganställda 
22 Enligt Göranson, H. 
23 SFS 1976:600 
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I den nu gällande LOA från 1994 har lagstiftaren valt att ta bort 11 kap. gällande avskedande 

och hänvisar istället till rättsregeln i 18§ LAS.24
 I lagförarbeten motiverades detta med att 

avskedandehandlingar inte är del av myndighetsutövningen utan tillhörde den privata 

avtalsrätten. Författaren till förarbeten menade att det inte fanns någon skillnad i att 

tillämpa LAS jämfört med LOA.25
 Denna förändring verkar inte ha haft något riktigt 

genomslag och praktisk relevans då det händer att Arbetsdomstolen fortfarande hänvisar till 

1976 års LOA i sin praxis.  

 

4.3 OM PAN 
I myndigheter där ordningsmakten tillämpas gentemot de enskilda, ställs det särskilt höga 

rättssäkerhetskrav. Dessa myndigheter är polis, åklagare, domstol och 

kronofogdemyndigheten. Det är viktigt att myndigheterna följer lagen då stora delar av 

deras verksamhet innebär myndighetsutövning gentemot den enskilda.26 Skillnader i 

arbetsförhållanden och arbetsuppgifter som en tjänsteman i staten har jämfört med 

tjänsteutövning i den privata sektorn är omfattande. Polisen har bland annat som uppdrag 

att tillförsäkra sig inflytande som myndigheter och regeringen ska ha enligt grundlagen, 

genom ingripande med tvångsmedel när det behövs. Polisens uppdrag kräver därför tillsyn 

av staten och tillsynsmyndigheten är Rikspolisstyrelsen. Arbetsrättsliga beslut inom polisen 

tas av personalansvarsnämnden, PAN. Arbetsrättsliga ärenden kan initieras av 

polismyndigheten, JO, JK eller domstolen. Klagomål från enskilda tas inte upp i nämnden. 

Enligt polisförordningen 6 kap. 14 § prövar Rikspolisstyrelsen anmälningar gällande 

avskedande av poliser från tjänst när det inte är en provanställning. När ärendet 

anhängiggjorts beslutar nämndens ordförande om ärendet ska initieras och hur nämnden 

ska gå vidare med det. Handläggningen av personalärenden där det finns brottsmisstankar 

och väcks åtal, sker så skyndsamt som möjligt.  

Enligt handläggningsreglerna är det arbetsgivarens skyldighet att ombesörja utredningen och 

ansvarsnämndens uppgift är att meddela besluten om arbetsrättsliga åtgärder. När en polis 

har begått tjänstefel överlämnas således det insamlade materialet till nämnden efter denna 

utredning som görs av den lokala myndigheten.  Nämnden får då upplysningar och 

utvärderingar av arbetsgivaren om de faktiska förhållanden som läggs till grund för 

arbetsrättsliga åtgärder. Beslutsfattarna i nämnden äger inte någon kännedom om polisens 

egentliga arbetssituation. Då det förekommer ett stort antal arbetsrättsliga ärenden varje år 

är det nödvändigt att nämnden handlägger ärenden så effektivt som möjligt och enlig 

gällande lag. Det finns en avgörande skillnad som gäller arbetsrättsliga ärenden som 

Rikspolisstyrelsen handlägger jämfört med myndigheterna som sysslar med andra typer av 

ärenden, som berör de enskildas rättsliga förhållanden. Handlingsregler motsvarande 

                                                             
24 SFS 1994:260 
25 Prop. 1993/1994:65s.93 
26 Prop. 1993/1994:65 s.29 



12 
 

förvaltningslagen finns inte. Ärenden bereds och besluten tas så skyndsamt som möjligt med 

beaktande av den korta preskriptionstiden som tjänsteförseelser har enligt 7 § och 18 § LAS. 

Det finns nämligen praxis att enbart de omständigheter får läggas som grund för 

arbetsrättsliga åtgärder, som arbetsgivaren har haft kännedom om de senaste två 

månaderna. Handläggningen sker skriftligen och ett muntligt förhör görs när ordföranden i 

ansvarsnämnden anser det vara lämpligt eller behövligt. När ansvarsnämnden väljer att gå 

vidare med ärendet ska nämnden också höra med polisens arbetstagarorganisation enligt 

föreskrifterna till handläggningen.27 

Nämndens sammansättning anges i 26 § instruktioner för Rikspolisstyrelsen. Enligt dessa 

juridiska bestämmelser ska det alltid finnas en lagfaren jurist i arbetsgruppen. Beslutet om 

avskedandet kan tas enligt vad som har framkommit genom bevisningen i tingsrätten och 

bedömas snabbt och effektivt.28  

 

4.4 LAGAR SOM TILLÄMPAS 
Rättsreglerna som tillämpas av myndigheter har ett hierarkiskt förhållande till varandra. 29 

Enligt gällande rätt är yttrandefriheten skyddad genom Yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469). Eftersom riksdagen representerar folkets vilja har lagen högre status jämfört 

med förordningar. 

Lagen om offentlig anställning (1994:260), anställningsskyddslagen (1982:80) och 

brottsbalken (1962:700) är lagar från riksdagen. Polisförordningen (1998:1558) tillhör 

rättsreglerna där riksdagen har överlåtit normgivningsmakten till regeringen och därmed en 

central myndighet.  

Föreskrifterna befinner sig lägst i hierarkin vilket gör att Rikspolisstyrelsens egna 

administrativa regler för handläggningen av arbetsrättsliga åtgärder ska vara eniga med 

rättsordningen och grundlagen. Enskilda betungande föreskrifter faller under riksdagens 

primärområde.30  

 

Sammanfattat 

Rikspolisstyrelsen följer förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.  

Polisen handlägger ärenden enligt förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden 

om brott av anställda inom polisen m.m. Beslutet om arbetsrättsliga åtgärder meddelas 

till Rikspolisstyrelsen som gör en bedömning av saken. 

Beslut om avskedande eller disciplinåtgärder tas av Personalnämnden i 

Rikspolisstyrelsen.31  

                                                             
27 Personalansvarsnämnden vid rikspolisstyrelsen ”Verksamhetsrapport med referat av ärenden 2011” 
 
 
28 Personalansvarsnämnden vid rikspolisstyrelsen ”Verksamhetsrapport med referat av ärenden 2011” 
29 Enligt Cornell, A. J. 
30 Strömberg, Lundell, s.113 
31 Polisförbundet i Skåne/hemsidan 
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Beslutet kan överklagas till Arbetsdomstolen av Polisförbundet. Arbetsdomstolen gör 

egen oberoende normkontroll av rättsfrågan.  

Enligt rättsprövningsstadgan i RF 11:14 ska domstolen inte tillämpa någon föreskrift från 

en myndighet som strider mot grundlagen och lagen. Den konkreta normkontrollen i 

domstolen innebär att när någon har brutit mot en författning som strider mot en 

rättsregel av högre rang tillämpas inte denna författning. 32 

 

5. OM TJÄNSTEMANS ANSVAR 
 

Det var speciellt och ansågs vara fint att tjäna staten i Sverige, då i första hand adeln 

tilldelades lediga tjänster – så var det några hundra år sedan. Idag har det skett stora 

förändringar inom staten och tjänstetillsättningen. Det står ingenting i själva lagen om 

tjänstemannens arbetsroll. Vem är då en tjänsteman? När arbetsuppgiftens karaktär och 

arbetets genomförande innebär någon form av myndighetsutövning anses ärendet tillhöra 

tjänstemannens bord. Beslutsfattande funktion är också ett av dessa kriterier som avgör 

tillhörigheten till tjänstemannakåren.33  

Tjänstemannens ställning har varit historiskt stark i Sverige. Framväxten av centralstyre 

under 1500- och 1600-talet skapade flera nya administrativa ämbeten. Den Svenska kungen, 

Gustav II Adolf, ville begränsa adelns makt och samtidigt förstärka den centrala makten 

genom att erbjuda adeln tjänster med speciellt formulerade villkor. Enligt lagen om offentlig 

anställning bestämdes det att bland tjänstemannens skyldigheter gentemot konungen ingick 

kravet på lojalitet till kronan. Den så kallade oavsättlighetsprincipen gjorde att en 

tjänsteman inte kunde sägas upp mot hans vilja. En anställning kunde avslutas enbart p.g.a. 

brottslig gärning och domstolsbeslut.34  Denna princip har varit gällande fram tills 1976 års 

LOA, då oavsättligheten för tjänstemän avskaffades. 1976 års LOA avskaffade också vissa 

bestämmelser om mera långtgående straffansvar i statliga tjänster. Den nya lagen hade 

nämligen syfte att jämna ut skillnader som fanns i straffansvar mellan statliga och privata 

tjänstemän. Därmed ändrades straffbestämmelserna så att många överträdelser inte längre 

innebar något straffansvar i statlig tjänst. Med detta togs i princip tjänstemannens direkta 

ansvar för tjänsteutövningen bort. 

Tidigare lag om att enbart ett domstolsbeslut kunde skilja en tjänsteman från sin tjänst har 

ändrats till att myndighetens beslut får omprövas genom detta rättsmedel.35  

                                                             
32 Strömberg, Lundell, s. 163 
33 http://arbetetsmarknad.se/tema/arbetets-marknad/arbetare-eller-tjansteman/ 
34 Hinn. Eskil., Aspgren, Lennart., s.27 
35 Hinn. E., Aspgren, L., s.29 
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Arbetsdomstolen omprövar myndighetsbeslut, när en disciplinåtgärd som meddelas till en 

polis, inte känns rättvis. Då gör domstolen en oberoende lagenlighetskontroll. Lag 

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, anger att arbetsgivaren ska träffa den 

fackliga representanten vid sådana beslut, som är särskilt ingripande för den anställdes 

arbetsförhållanden. Vid arbetsrättsliga spörsmål kan fackligt anslutna poliser vända sig till 

Polisförbundet, som kan uppträda som ett juridiskt ombud gentemot arbetsgivaren.36 

6. OM TJÄNSTEFEL 
 

I studien om polisens arbetsroll i Sverige anses olämpligt beteende i tjänst leda till 

ineffektivitet och konflikter. I vissa fall måste poliser kunna hantera hotfulla situationer. För 

att minimera okontrollerade händelser vid konfrontationer med kriminella, är det viktigt att 

polisen har rätt förberedelse samt utbildning.37 

Polisen X som hade arbetat ett år i yttre tjänst använde tvång på ett okontrollerat sätt. 

Dessutom hade han ingen problemlösningsförmåga. Istället skapade han problem genom sitt 

kroppsspråk och sättet hur han uttryckte sig. Denna kombination av personliga egenskaper 

gjorde honom illa omtyckt bland andra poliser. Kollegor som intervjuades angående hans 

beteende, uttryckte bland annat följande: 

”Hans sätt att agera provocerar många och skapar konflikter då kriminella blir förolämpade 

och detta slutar i att hävda sin prestige… Han borde inte jobba som polis. Fast han är aktiv 

och effektiv kompenserar detta inte de negativa sidorna hos honom.” (en manlig polis, har 

arbetat ett år i yttre tjänst). 

”När vi planerade våra arbetspass och han skrev upp sig på vår lista valde jag en annan 

grupp. Jag tänkte – ingen chans att jag ska jobba med honom. Det var så mycket uttryck som 

”jävla hagga” och ”jävla idiot”, när någon började argumentera….. Det finns inget behov att 

höja rösten…. Vi har redan så mycket makt”. (en kvinnlig polis, har arbetat ett år i yttre 

tjänst) 

Polisen ska inte bruka mer tvång eller makt i tjänst än nödvändigt. Polisen X har begått 

tjänstefel och har dessutom samarbetsproblem med sina kollegor.  

När en disciplinåtgärd meddelas gäller lagen om offentlig anställning 14 § 1 st. Löneavdrag 

eller varning är lämpliga åtgärder vid tjänsteförseelse. 

Om det förekommer samarbetsproblem är omplacering av polisen ett alternativ som 

arbetsgivaren ska undersöka. Bestämmelser om omplaceringsskyldighet finns i 7 § LAS. 

                                                             
36 SFS 1976:580 
37 Holgersson, S., Knutsson, J. article, 2012  “Differences in Performance among Swedish Uniformed Police 
Officers “ 
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Reglerna som syftar på att skydda arbetstagaren mot obefogade uppsägningar finns enbart i 

lagen om anställningsskydd, LAS.  7 § anger att omplaceringsmöjligheten ska undersökas 

före uppsägningen och § 18 som ger skydd mot avskedande.38  

Enligt 7 § är uppsägningen inte godtagbar om arbetsgivaren kan bereda annat arbete hos sig 

som arbetstagaren har nödvändiga kvalifikationer till att uppfylla enligt 22 §. 

Samarbetsproblem kan med fördel lösas genom omplacering. Omplaceringen blir en aktuell 

åtgärd också vid arbetsbrist eller när det finns andra personliga skäl till att flytta en 

arbetstagare.39 Omplaceringen får dock inte innebära för arbetstagaren enligt 

kollektivavtalet så omfattande förändringar att arbetsuppgifterna ändras radikalt. Arbetet 

ska fortfarande stå i naturligt samband med den centrala verksamhet som avtalet syftar på 

(AD 1995 nr 31).40 Således kan omplaceringsmöjligheter inom polisens verksamhetsområde 

ses som begränsade till kollektivavtalet och arbetsgivaren kan bedöma att uppsägningen är 

den enda aktuella lösningen när en polis beter sig olämpligt. 

7. YTTRANDEFRIHET 
 

Enligt 2 kap. 1 § 1 regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad 

yttrandefrihet, varmed avses frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.  

Yttrandefriheten har således avsikten att skydda obekväma yttranden för att garantera 

opinionsfriheten vilken är en grundlagsstadgad frihet som anges i 2 kap. 1 § 1–6 

regeringsformen. Den grundlagsfästa yttrandefriheten får, på närmare angivna grunder, 

begränsas genom lag.41 

I artikel 10 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, gäller också i Sverige som lag sedan den 1 januari 1995. Därmed 

skall den nationella lagen tillämpas i enlighet med grundlagen och Europarätten. 

Yttrandefriheten och tryckfriheten är grundlagar som förstärker demokratin och gör det 

svårare att missgynna och förtrycka svaga grupper av människor. Därför är yttrandefriheten 

grunden till ett människovärdigt samhälle. Ett antal offentliga forum används flitigt för att 

bilda opinion och det är vanligt förekommande att privatpersoner i Sverige och i Estland 

kritiserar förvaltningen.  

Kan man som tjänsteman på fritiden säga till vem som helst hur man känner utan att bli 

straffad? I ett demokratiskt land ska man ha rätt att göra det såvitt man inte bryter mot 

                                                             
38 Göranson, H., s. 57 
39 Göranson, H., s., 58 
40 Enligt Göranson, H. 
41 Enligt AD och rättsfallet 2007-03-07, nr A54/06 
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någon lag eller bestämmelse som motsäger det. Meddelarfriheten i Sverige innebär att 

arbetsgivaren inte får efterforska vem som har lämnat uppgifter till medierna. Motsvarande 

grundlagsstadgat skydd för uppgiftslämnaren finns det inte i Estland.  

Enligt grundlagen 45 § gäller yttrandefriheten alla medborgare i Estland. Denna rättighet 

begränsas i statliga och lokala myndigheter med sekretess. Sekretessbestämmelsen gäller 

denna information myndighetspersonalen har kunskap om i samband med 

tjänsteutövningen. Därmed är många uppgifter enligt grundlagen skyddade i Estland så länge 

dessa inte ingår något myndighetsbeslut eller andra offentliga handlingar som är avsedda att 

lämnas ut som allmän information av myndigheter. 

8. RÄTTSFALLET OM POLISEN FRÅN MALMÖ 
 

Parterna i Arbetsdomstolen är Polisförbundet som kärande och staten genom 

Rikspolisstyrelsen som svarande. DOM 2007-03-07, nr A54/06 

Saken: ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

B.L. hade skickat två nedlåtande e-postmeddelanden där han utryckte sitt missnöje med 

politiken och åldringsvården. I det första meddelandet som skickades till 

planeringssekreteraren för vård och omsorg i Malmö stad E.B. ”Du och I.R. behandlar de 

gamla svenskarna som slitit och byggt upp vårt fosterland som parasiter och lägger hellre 

mina skattekronor på att hjälpa kriminelle Mohammed på Rosengård”….. ”Jag vill kräkas på 

dig ditt jävla sosseas !!!!!! Du och R. är några jävla svin som inte borde fötts till världen.”  I 

andra meddelandet som adresserades till kommunalrådet i Malmö I.R. hänvisade B.L. till sin 

ställning som polisinspektör och chef och yttrade sig bl.a. följande ”Fy fan vad jag hatar dig 

och ditt jävla sosseparti.” 

Får en polis privat i ett personligt brev uttrycka främlingsfientliga åsikter eller skriva 

kränkande kommentarer till arbetsgivaren? Meddelandena som polisen skickade från sin 

dator prövades i tingsrätten med misstankar för hets mot folkgrupp. Otillbörligt formulerad 

kritik gentemot arbetsgivaren anses som illojalt förfarande i rättsfallet. 

E-post meddelandena blev offentliga handlingar och diariefördes. Händelsen gav upphov till 

flera tidningsartiklar med rubriker som ”Grovt rasistiska brev till R.” och ”Polisbefäl misstänkt 

för hets mot folkgrupp.” Genom artiklarna kom det till allmänhetens kännedom vem polisen 

var och vilka som hade blivit kränkta. 

Ordvalet polisen använde kunde innebära straffansvar då han hade gett uttryck för 

missaktning för människor av en annan etnicitet. 

 

8.1 HETS MOT FOLKGRUPP ENLIGT RÄTTSFALLET 
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B.L. åtalades i tingsrätten av åklagaren för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § 

brottsbalken.  

I regeringsformen 2 kap. 1 § anges det att varje medborgare tillförsäkras yttrandefrihet 

gentemot det allmänna med förbehåll att det inte är tillåtet att sprida meddelanden som 

uttrycker missaktning mot skyddade sociala grupper som avses i straffstadgande. Staten har 

gjort gällande att B.L. i e-postmeddelandena uttryckt missaktning och förakt för personer 

med annan etnisk bakgrund. Uttryck som ”kriminelle Mohammed” och ”alla jävla blattar” 

kan anses som rasistiska och nedlåtande. Lagen förbjuder att sprida meddelanden som är 

hotfulla och uttrycker missaktning mot folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, etnicitet, 

religion och sexuell läggning. 

För att bedömas som brott ska meddelandena spridas  

1. uppsåtligen och 

2. med avsikten att nå så många som möjligt samt väcka uppmärksamhet 

 

Av tingsrättens domskäl framgår att domstolen fann det visat att den åtalade hade spritt 

meddelanden som innehåller uttryck för straffbar missaktning för en sådan grupp personer 

som skyddas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Tingsrätten ogillade åtalet i sin dom 

från 11 oktober 2005 då det inte gick att se att B.L. hade haft uppsåt att sprida uttalandena 

till flera än adressaterna. Domen har vunnit laga kraft. 

 

8.2 VAD SOM KAN ANSES SOM GROV HETS MOT FOLKGRUPP 

 

16 kap. 8 § brottsbalken 2:a st.  

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett 

särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt 

som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.  

 

Vad som kan avses med grovt brott framgår av (prop. 2001/02:59) följande. Spridningen av 

meddelanden i propagandasyfte faller in under rubriken grov hets mot folkgrupp. Enbart 

förhållandet att ett straffbart meddelande har fått en så stor spridning behöver inte 

innebära att något brott har skett. I så fall skulle uttalanden som spridits genom TV-sändning 

i form av satir eller dagstidning enbart av denna grund bedömas som grova brott.  42 Med 

begreppet ”folkgrupp” avses en etniskt avgränsad homogen grupp av människor som 

omfattar gruppen ”invandrare”. Meddelanden som innehåller en sådan missaktning men 

endast indirekt syftar till ras eller etnisk ursprung faller också under bestämmelsen.43  

                                                             
42 Prop. 2001/02:59, 5 kap. s. 27 
43 Prop. 2001/02:59, 5 kap. s. 15 
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Alla uttalanden av nedlåtande karaktär omfattas inte av denna lag. För att anses som 

brottslig gärning ska uttalanden överskrida saklig kritik och inte vara ämnade att föra en 

vederhäftig diskussion om ämnet.44 

Också Arbetsdomstolen gör här bedömningen att meddelandena innehåller nedlåtande 

uttryck med anspelningar på etnicitet. Arbetsdomstolen går inte närmare in på detta då B.L. 

inte kan anses vara straffansvarig på grund av bristande uppsåt att spridda dessa 

meddelanden till flera. 

 

8.3 PERSONALNÄMNDENS BESLUT 
Personalnämnden avskedade B.L. med följande motivering. 

Yttrandefrihet gäller förvisso alla men polisens agerande bedöms här strängare då han 

representerar den offentliga makten. B.L: s förtroende som polis ifrågasätts och han anses 

ha vållat skada på förtroendet för hela polisväsendet i Skåne genom dessa rasistiska 

yttranden. Dessutom har han på ett otillbörligt och hotfullt sätt vänt sig till två högt uppsatta 

tjänstemän. Detta ger bevis på att B.L. har grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot 

arbetsgivaren och är olämplig för vidare tjänstgöring som polis. 

Malmö stad 

Malmö stad har uttalat följande genom sin representant. Det är mycket viktigt att det är 

utom tvivel att polismakten behandlar alla med respekt och värdighet, då Malmö är en stad 

med en stor etnisk mångfald. Polisen har arbetat aktivt med olika invandrargrupper i 

Rosengård. Förtroendet är det främsta skälet till att polisen kunde komma in där och 

fortsätta att bygga upp sin brottbekämpande verksamhet. Han har förverkat sitt förtroende. 

Därför är möjligheten till fortsatt anställning för B.L. i Rosengård motbevisad. 

Händelsen sågs som särskilt allvarlig då polismannen hade hänvisat till sin ställning och att 

meddelandena inte kunde ha kommit till genom tillfälligt vredesmod då det hade gått en dag 

mellan att dessa emottogs av adressaterna. Staten har även framhållit att meddelandena 

varit otillbörliga och hotfulla till sin karaktär. 

8.4 18 § ANSTÄLLNINGSSKYDDSLAGEN 
 

Enligt 18 § anställningsskyddslagen kan en anställning avslutas genom avskedande när 

arbetstagaren grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren. Enligt motiven till 

bestämmelsen måste det finnas uppenbara skäl till avskedande som enbart är riktade mot 

tjänsteutövningen som kan godtas som skäl till avskedande. Det skall vara fråga om ett 

sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen skall behöva tålas av 

                                                             
44 Prop. 2001/02:59, 5 kap. s. 15 
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arbetsgivaren. Av motiven framgår att bestämmelsen i första hand syftar på ageranden som 

har direkt samband med anställningen (prop. 1973:129 s. 149–150).45 

Det är enbart innehållet i meddelandena som staten har lagt till grund för avskedande. 

Någon annan kritik om B.L: s tjänstgöring har det inte framförts. Staten har gjort en 

bedömning att omplaceringsmöjligheten inte behövde utredas eftersom beslutet om 

avskedandet togs på grund av fullständig förtroendeförlust till att B.L. var en lämplig polis. 

8.5 POLISENS ANSVAR - LAGSTÖDET 
Staten har hittat stöd för sitt beslut i grundläggande bestämmelserna som anger kraven på 

polisens agerande. Det hänvisas till ett flertal rättsakter och föreskrifter. 

FN:s resolution nr 34/169 från 1979 om tjänsteman i brottsbekämpande myndighet och 

respekt för mänskliga rättigheter (art. 2). 

Yttrandefriheten ansågs gälla även polisbefälet men det skulle tas hänsyn till att polisen 

är offentligt anställd och måste upprätthålla den allmänna ordningen. 

I regeringsformen 1 kap. 2 § meddelas det myndigheternas respekt för lagen och allas 

likhet inför lagen. Verksamheten styrs enligt målstadganden som innehåller särskilt 

viktiga samhälleliga principer (prop. 2001/02:72). 

I 1 § polislagen (1984:387) anges att polisens arbete ska främja den allmänna ordningen, 

säkerheten och tryggheten. 

I polisförordningen 4 kap. 1 § anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt 

som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med 

fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av 

ovänlighet eller småaktighet. I 10 – 11 §§ finns regler om skyldigheter för polisman 

under ledig tid. 

Eftersom B.L. har åberopat sin ställning som polisbefäl skall det enligt staten uppfattas att 

meddelandena har skickats i egenskap av polisbefäl och därmed blir bestämmelserna i 4 kap. 

polisförordningen tillämpbara i fallet.  

Problematisering 
 

B.L. ansågs ha brutit mot bestämmelser som anger hur polisen bör uppträda men det saknas 

lagstöd till att se polisens agerande som direkt kopplad till tjänsteutövningen. Enligt 18 § LAS 

bör det finnas en omedelbar koppling till tjänstgöringen för att denna paragraf ska kunna 

åberopas. Därför ser det ut att Rikspolisstyrelsen hänvisade till fel lagbestämmelse.  

 

 

                                                             
45 AD om fallet 
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8.6 INTE SKÄL FÖR AVSKEDANDE ELLER UPPSÄGNING 
Polisförbundet har förklarat bland annat följande. B.L. har inte begått någon brottslig 

gärning i tjänst eftersom han skickade dessa meddelanden privat från sitt hem. Han har 

utnyttjat sin lagstadgade rätt till yttrandefrihet enligt RF 2 kap. 1 §. 

B.L. var i affekttillstånd när han skrev e-post meddelanden till E.B. och I.R. vilket gjorde att 

han använde dessa beklagliga kraftuttryck. Syftet med e-post meddelandena var att tala om 

för I.R. och E.B. vad han tyckte om den förda politiken och också att han ville påpeka hur de 

gamlas villkor hade försämrats på grund av neddragningarna inom äldrevården. Han var 

genom sitt arbete som polis bekant med vilka program som sattes in i Rosengård mot 

kriminaliteten och vad detta kostade samhället. Åsikten om att de allmänna medel som 

lades på brottsbekämpningen skulle omfördelas kan inte anses som varken rasistisk eller 

särskilt kontroversiell.  

Det har inte förekommit några anmärkningar på hans arbete. Enligt kollegor är han en 

utmärkt polis som inte har gett utryck för rasistiska åsikter mot människor med en annan 

härkomst tidigare. Med hänsyn till alla omständigheter vid denna tidpunkt då meddelandena 

skickats bedöms avskedande som fullständigt oproportionerligt enligt försvaret. 

Om det hade förelegat saklig grund till uppsägning, borde myndigheten ha undersökt 

möjligheten att omplacera B.L. vilket inte gjordes. Avskedandet skall därför ogiltigförklaras 

och staten ska betala skadestånd till honom. 

 

8.7 PRAXISEN, 1976 ÅRS LAG OM OFFENTLIG ANSTÄLLNING 
Domstolen hänvisar i sitt avgörande till praxisen som har utbildats tidigare enligt 11 kap. 1 § 

1976 års LOA. Avskedande får ske om arbetstagaren begått brott som visar att han 

uppenbarligen är olämplig att inneha sin anställning. Vid tillämpning av 18 § 

anställningsskyddslagen bör kunna söka ledning i den praxis som har utbildat sig vid 

tillämpningen av 11 kap. 1 § 1976 års LOA.  

 

Till exempel hänvisas det till AD 1997 nr 13 och 95 och AD 1981 nr 168 där det fastslogs 

följande.  

Syftet med bestämmelserna om avskedande i LOA är att slå vakt om den offentliga tjänstens 

integritet. Det är särskilt viktigt att slå vakt om den offentliga tjänstemannens integritet när 

det är fråga om polismän. Detta sammanhänger bl.a. med att polismän i sin dagliga gärning 

ofta måste ingripa med användande av tvångsmedel. I själva verket är det ett villkor för att 

polismän skall rätt kunna fullgöra sina uppgifter att de åtnjuter allmänhetens förtroende. En 

förutsättning för ett sådant förtroende är att polismännen är oförvitliga. 

I avgörandet AD 1996 nr 78, varvid 1976 års LOA tillämpades, uttalade domstolen med 

anledning av den bestämmelsen följande.  
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Det synsätt som ligger bakom uttalandena i 1981 års avgörande bör vara vägledande även 

när grunden för avskedande är en annan gärning än brott, dvs. vid grov tjänsteförseelse. Det 

avgörande är huruvida polismannen har visat sig vara uppenbarligen olämplig att inneha sin 

anställning. Uttalandena, som alltså avser antingen att brott begåtts – i eller utom tjänsten – 

eller att arbetstagaren gjort sig skyldig till grov tjänsteförseelse, får anses innebära att de 

särskilda förhållanden som råder inom den offentliga verksamheten skall beaktas vid en 

tillämpning av 18 § anställningsskyddslagen. 

Det menas då tjänstemannens yttrandefrihet. Polisen kan inte bestraffas enbart för orden 

han använder, utan någon avsikt att sprida rasistiska meddelanden till flera, utan för vad han 

faktiskt gör i tjänst. 

8.8 HOT MOT TJÄNSTEMAN 

Staten har gjort gällande i Arbetsdomstolen att det har förelegat saklig grund till avskedande 

då B.L. på ett gravt nedlåtande, kränkande, otillbörligt och hotfullt sätt angripit en 

tjänsteman och en vald förtroendeman på hög nivå. 

I.R. har uppfattat uttalanden i brevet som hotfulla eftersom det kombinerades politiska krav 

med hatyttringar och hänvisningar till sin tjänst som yttre befäl. Efter brevet från B.L. hade 

blivit känt hade det dessutom förekommit brottsliga angrepp och flera hotfulla 

meddelanden inriktade mot I.R. som person. Det hade inte funnits någon inblandning från 

B.L. men det hela gjorde att I.R. upplevde situationen som ytterst obehaglig. 

Arbetsdomstolen anser att e-postmeddelandena tveklöst kan uppfattas som obehagliga och 

sårande för varje person som utsätts för dem.  

Meddelandena kan dock inte bedömas som ett direkt hot mot person eller egendom. 

Genom att berätta att han var polis ville B.L. tala om att han viste hur skattemedel användes. 

Det visas inte att hans befattning som polisbefäl kan kopplas till att styrka några politiska 

krav. Uttalandena kan alltså inte heller uppfattas som förtäckta hot mot en statlig 

tjänsteman. B.L. kan inte heller göras ansvarig för andra hotfulla situationer som inträffat. 

8.9 SKADA PÅ POLISVÄSENDETS ANSEENDE 
Staten har gjort gällande att meddelandena fick en sådan spridning, vilket har skadat 

polisväsendets anseende och förtroendet för honom som polis. 

Detta har Arbetsdomstolen inte funnit bekräftat. B.L. har nyttjat sin yttrandefrihet och att 

meddelandena har riktat sig till rätt beslutsfattare i Malmö stad. 

Om yttrandefriheten anser Arbetsdomstolen att den också kan göras gällande mot staten i 

dess egenskap som arbetsgivare genom att hänvisa till praxis beträffande statligt anställda 

(AD 1991 nr 106 och 1995 nr 122). 
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Arbetsdomstolen gör en bedömning här i frågan om det har funnits skäl till avskedande 

genom att hänvisa till tidigare praxis (AD 1992 nr 86 och 1998 nr 145). Det har inte 

förekommit klagomål om hans tidigare tjänstgöring eller samarbetssvårigheter i samband 

med uttalanden som det har behandlats tidigare (AD 1991 nr 106, 1995 nr 122, 2000 nr 76 

och 2003 nr 51). 

8.10 OM ANSTÄLLNINGEN 
Staten har gjort gällande att polisen har hänvisat till sin tjänst som polisbefäl. 4 kap. 

polisförordningen blir därför tillämpbar. Därmed ville staten göra gällande att hans 

handlande hade skett i arbete och hade ett sådant samband med anställningen att polisen 

hade åsidosatt sina skyldigheter och inte längre kunde ses som lämplig för sin tjänst.  

Som mest vägledande i bedömningen i frågan om det har funnits saklig grund till åtgärden 

arbetsgivaren vidtagit hänvisar AD till domen 1991 nr 106. Yttrandefriheten diskuteras här 

angående en vårdare vid ett häkte. Han hade gjort vissa uttalanden i tidningar som 

bedömdes som rasistiska av arbetsgivaren och som ansågs ha skadat det allmänna 

förtroendet för myndigheten genom att rikta kritik mot myndigheten. 

Efter förhandlingar meddelade Arbetsdomstolen sitt beslut att avskedandet av B.L. inte 

kunde accepteras som skälig åtgärd. Därmed fick B.L. sitt skadeståndsanspråk styrkt och 

staten förpliktigades betala 80 000 kr jämte ränta i skadestånd till B.L.. 

9. SAMMANFATTNINGEN AV RÄTTSFALLET 
 

En polis har höga förväntningar på sig av statsmakten och allmänheten. Individens 

förhållningssätt till staten är villkorlig tillit så länge staten uppträder hyggligt mot henne och 

inte missbrukar sin starkare ställning.46 Mycket makt innebär ansvar och det uppstår behov 

av upprätthållande av respekt bland medborgarna. Bästa sättet att få respekt är att uppträda 

som föredöme. B.L. har agerat emot dessa etiska förväntningar som ställs på polisen genom 

att skicka två e-postmeddelanden till högt uppsatta beslutsfattare i Malmö stad. Det finns en 

del rasistiska uttalanden i meddelanden som har målat upp en bild för läsaren om att 

människor som bor i stadsdelen Rosengård är ”jävla blattar” och ”kriminelle Mohammed”.  

Läsaren ser på händelsen likadant som arbetsgivaren – sådana uttalanden får inte komma 

från en polis och vill spontant hålla med om att uppsägningen var grundad. Domstolen 

tillämpar dock lagen och inte moralen. Åsikter som uttalas på fritiden kan inte kopplas till 

hans tjänstgöring. Det saknas rekvisit ”uppsåt” i polisens handlande vilket skulle ge 

straffansvar. B.L. blev friad från brottsmisstankar och AD håller samma linje. 

Yttrandefriheten är skyddad genom grundlagen.  

                                                             
46 Bo Rothstein, s.251 
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Arbetsdomstolen gör en fristående bedömning av motiveringen av avskedandet och anser 

att B.L. inte kan anses ha begått någon gärning som kan bedömas som brottslig eller illojal 

mot arbetsgivaren. I LOA och LAS finns det inga bestämmelser som begränsar 

tjänstemannens yttrandefrihet eller rätten till att kritisera arbetsgivaren. Det garanteras 

honom en större anställningstrygghet kopplad till tjänsteutövningen genom lagen om 

offentlig anställning. 18 § LAS ska därför tillämpas med beaktande av de särskilda villkor som 

gäller i offentlig förvaltning. Yttrandefriheten gäller polisen på fritiden likadant som för alla 

andra. 

Förtroendefrågan är dock central i fallet då staten påstår att polisen som har skadat 

polisväsendets rykte och misstänks för rasism inte kan ha fortsatt förtroende i poliskåren, 

åtminstone inte i Rosengård. Den förtroendemässiga skadan som Skånepolismyndighetens 

anseende påstås ha lidit godtogs inte som någon skäl till avskedande då detta inte var 

bevisat. Polisens förtroende bland medarbetarna visar sig väga tyngre i bedömningen om 

anseende.  

Arbetsdomstolen gör en bedömning i frågan om lämplighet med hänsyn till hans 

tjänstgöring. Det har inte förekommit några samarbetsproblem varken innan eller efter 

meddelandena skickades som skulle göra det svårt för andra i myndigheten att samarbeta 

med honom eller ha som kollega. Arbetsdomstolen ser här i framtiden och bedömer att 

polisen inte kommer att bryta mot lagen i samband med tjänstgöringen. Eftersom han inte 

har begått fel i tjänst bedöms han som lämplig att arbeta som polis. Inga arbetsrättsliga 

åtgärder får vidtas enbart för att begränsa de anställdas yttrandefrihet.47  

10. ANALYS 
 

Polisen hade använt ett olämpligt språkbruk som är ovärdigt för en tjänsteman. Realiteten i 

äldrevården och faktumet att kriminaliteten kostar samhället för mycket är saker som det 

bör skapas debatt kring. Att denna kritik kom från en polis som tjänar makten och 

allmänheten ansågs som provocerande. Polisens uppdrag är anslutet till detta förtroende 

allmänheten har till myndigheten.  Missnöjet bland svenskarna som togs upp till dagsljuset 

av polisbefälet var tydligen stort. Idag hörs det kritiska röster om invandrarpolitiken då det 

har kommit upp ett nytt parti, ”Sverigedemokraterna”. 

Påståendet att B.L. inte ville väcka uppmärksamhet med breven kan ifrågasättas lika mycket 

som godtas av domstolen då breven till beslutsfattarna är offentliga handlingar. 

Omständigheten att det inte var polisen själv som spred rasistiska meddelanden utan att 

medierna skrev om dessa gör att breven inte kan bedömas som hets mot folkgrupp. Därför 

                                                             
47 AD om fallet 
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är det i vissa fall knepigt för arbetsgivaren att se hur lagen ska tolkas och domstolen kommer 

att resonera vid varje enskilt fall av yttrandefrihet.  

Uppmärksammade fall i medierna tvingar arbetsgivarorganisationen helt klart att svara på 

den kritik som framförts. Medierna har makten att forma den allmänna opinionen och i fallet 

aktualiseras det en företeelse som kan drabba alla offentliga personer och tjänstemän – de 

kan bli dömda i medier för saker de inte har gjort av ickejurister. Att säga upp en obekväm 

person på grund av förtroendekris kan kännas rättvist. 

Fallet är ett bra exempel på handlingarnas offentlighet och hur den offentliga makten 

fungerar i Sverige. Arbetsdomstolen, Polisförbundet, Rikspolisstyrelsen och journalisterna är 

fristående gentemot varandra. Regeringen kan inte styra över sättet hur myndigheter 

arbetar och handlägger ärenden annat än genom JO: s arbete med lagenlighetskontrollen. 

När en fråga avgörs i domstolen är rättsskipningen oberoende av åsikterna från medier och 

andra myndigheter. Yttrandefriheten har fyllt sitt syfte med att skydda obekväma yttranden.  

Detta ger bevis på att rättssäkerheten och demokratin fungerar bra i Sverige.  

Att några brev till tjänstemannen kan få så stor spridning ger dock inte prov på särskilt bra 

skydd för tjänstemannens personliga integritet. Detta är baksidan till meddelarfriheten och 

handlingarnas offentlighet.  

 

10.1 EUROPARÄTTSLIGA PRINCIPER 
Eftersom Sverige anpassar lagen enligt EU-rätten är lagen direkt tillämpbar av 

myndigheterna utan att den behöver tolkas på annat sätt än lagens lydelse och förarbeten. 

Europarättsliga principer är dock del av rättssystemet och därmed kan myndigheternas 

beslut analyseras med hjälp av principerna. 

Proportionalitet är en allmän rättsprincip.  

Alla betungande beslut gentemot den enskilde ska vara i proportion till förseelsen. Att 

utnyttja sin lagstadgade yttrandefrihet får inte medföra någon bestraffning i den 

utsträckning som skedde i rättsfallet. 

Enligt subsidiaritetsprincipen bör besluten tas där problemen uppstår med beaktande av 

effektiviteten. Denna princip gäller framförallt befogenhetsfördelningen mellan EU och 

medlemsstat men kan teoretiskt appliceras även på de svenska toppstyrda myndigheterna.  

Polisens grundverksamhet och myndighetens kontakt med allmänheten har en 

problemlösande funktion. Därför är det viktigt att så många beslut som möjligt tas på 

gräsrotsnivån. Det finns en hög kompetens bland de inspektörerna som bekämpar 

kriminaliteten. Här har den hierarkiska uppbyggnaden av organisationen en stor betydelse 

för polisernas utvecklingsmöjligheter då de bästa poliserna stiger i rang och lämnar den 

aktiva patrullerande tjänsten. Det förekommer frekvent fall av misshandel, olaga hot, 
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obefogad tvång och fortkörning inom polisen. Ett stort antal disciplinåtgärder som meddelas 

varje år skulle kunna undvikas med bättre organisation och kvalitétsarbete lägst ner i 

hierarkin, inom den patrullerande tjänsten, enligt Holgersson och Knutsson. 

Legalitetsprincipen betyder att myndigheten följer lagen. Enligt denna princip ska den 

verkställande makten och domstolarna arbeta i enlighet med lagar och rättvisa.48
 

Förvaltningen ska sträva efter grundlagsstadgade värden som allas lika värde och 

rättsäkerhet. Detta gäller också staten i egenskap av arbetsgivare.  

Statens legitimitet förstärks inte genom att bryta mot lagen utan av att själv visa föredöme 

genom att följa den. Pengarna som utbetalas till skadestånd för anställningsavtalsbrottet 

kommer från skattemedel. Olovliga uppsägningar är maktmissbruk gentemot den enskilde 

och också slöseri med allmänna resurser. TCO och Polisförbundet drog 2010 in 10 miljoner 

till sina medlemmar tack vare det arbetsrättsliga arbetet. Det krävs inte nödvändigtvis grova 

brott för att bli avskedad eller avstängd som polis.49 Förseelser som uppfattas som moraliskt 

klanderliga kan vara tillräckliga som grund till avskedande.50 Tydligen saknas det stöd i lagen 

som anger vilket ansvar en polis har som beter sig olämpligt privat eller i tjänst. 

Rätten att bli hörd  

Tjänstemannen har inte fått tillfälle att förklara dessa meddelanden. Enligt förvaltningslagen 

ska en beslutsfattande myndighet kommunicera med personen beslutet gäller. Särskilt viktig 

är kommunikationsprincipen när beslutet befaras vara betungande för personen. 

Rikspolisstyrelsen har inte gjort det då myndigheten inte följer förvaltningslagen.  

 

10.2 LÄMPLIGA ÅTGÄRDER 
B.L. kan inte anses ha grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Därför är 

avskedande inte en lämplig åtgärd vid fallet. Hade beslutet från tingsrätten varit betungande 

för B.L. skulle arbetsgivaren haft rätt att säga upp honom enligt dessa grunder som 

åberopades. En polis inte får vara kriminellt belastad gällande vissa typer av brott. 

Uppsägningen sker då enligt 20 kap. 4 § i brottsbalken. 

När en uppsägning visar sig vara olaglig kan arbetstagaren kräva skadestånd och få sin tjänst 

tillbaka.51 

Några disciplinpåföljder enligt lagen om offentlig anställning (1994:260) kan inte meddelas 

då B.L. inte har begått tjänstefel. Således finns det ingen lagbestämmelse som kan ge några 

disciplinpåföljder alls. Vid liknande fall tycks yttrandefriheten täcka även vulgära och sårande 

uttryck som helt klart inte är lämpliga för en polis.  

                                                             
48 Cornell, A. J., s.111 
49 ”Här är Sveriges värsta poliser”2012, Metro 
50 Polisens-ansvarsnämnd-PAN 
51 Riksdagen/Motioner  
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11. OM OFFENTLIG ANSTÄLLNING I ESTLAND 
 

Det finns en skillnad i vad som betraktas som offentlig handling i Estland. Ett brev eller 

initiativ från en enskild kan inte anses vara offentlig handling så länge tjänstemannen inte 

har svarat på den. Ett liknande fall skulle polismyndigheten troligtvis 

 lösa internt i Estland utan uppmärksamhet och press från medierna. Därför är det svårt att 

hitta något rättsfall just om lojalitetsprövning och yttrandefrihet i Estland. Således är risken 

mindre i länder som inte tillämpar handlingarnas offentlighet på samma transparenta sätt 

som Sverige att breven till tjänstemän får en sådan spridning. Detta skapar dock ett annat 

problem – vem som ska granska myndigheternas arbete. Det visar sig att säkerhetspolisen 

delar den rollen med journalister.52   

På säkerhetsmyndighetens hemsida finns det information om vilka fall myndigheten har 

arbetat med och sammanfattningar av några uppmärksammade fall då myndigheter och 

tjänstemän inte följt lagen. År 2010 avslöjade säkerhetspolisen tre domare som tog mutor. 

Tjänstemannens ansvar är ett mer aktuellt ämne än någonsin då en färsk 

antikorruptionslagstiftning ger tjänstemannen stöd att avslöja korruption i förvaltningen. Det 

har hittills inte funnits lagstöd för tjänstemannen att kunna rapportera missförhållanden hos 

arbetsgivaren då det fordras lojalitet av tjänstemannen. Meddelarfriheten förstärks nu i 

landet och det är en tidsfråga innan ett rättsfall från Riigikohus ger en tolkning för denna lag. 

Uppsägningar av arbetsrättsliga avtal i Sverige är offentligrättsliga, då den enskildas 

intressen tas tillvara genom allmänt tvingande anställningsskyddsregler. I Estland kan en 

uppsägning av en statlig tjänsteman betraktas som offentligrättslig procedur men inte när 

tjänstemannen är anställd inom den privata sektorn då den allmänna arbetsavtalslagen 

gäller.53  

 

11.1  JÄMFÖRELSEN MELLAN LAS OCH ATS 
Offentlig anställning inom staten i Estland som tjänsteman regleras huvudsakligen genom 

speciallagen ”avaliku teenistuse seadus” ATS, vilken ger tjänstemannens 

anställningsförhållanden ett annat innehåll jämfört med den allmänna arbetsavtalslagen 

som gäller arbetaren och privatanställda tjänstemän. En jämförelse kan med framgång göras 

mellan den svenska LAS och estniska ATS. ATS innehåller nämligen anställningsskyddsregler 

som i ett flertal punkter påminner om LAS - regler. Uppsägningen ska vara grundad. När en 

uppsägning inte sker enligt reglerna finns det rättsliga medel att tillgå för att få skadestånd 

från arbetsgivaren för olovlig uppsägning.  

                                                             
52 KAPO- hemsidan 
53 Taavits, G. s.23 
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I Sverige är turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist centrala medan i 

Estland skulle sociala omständigheter och individuella egenskaper tillmätas större betydelse 

vid en uppsägning. 

Den statliga tjänstemannen uppträder enligt lagen ATS och etikkodexen i bilagan till denna 

lag. Det förväntas värdighet och lojalitet av tjänstemannen vid myndighetsutövning. Detta 

stadgas i 50 § och 51 §.  Tjänstemannen ska även lägga ett ed vid tillträde till sin tjänst.54 
 

11.2 NYA REGLER I LAGEN OM OFFENTLIG ANSTÄLLNING 
ATS från 2012 reglerar anställningsförhållanden inom den offentliga sektorn. Skillnaden med 

den allmänna avtalslagen är att lagen om offentlig anställning innehåller fler bestämmelser 

som ställer krav på lojalitet och legalitet av tjänstemannens tjänsteutövning inom staten. 

ATS – lagen för de offentligt anställda har närmat sig i flera punkterden allmänna 

anställningsavtalslagen TSL. Anställningstryggheten har blivit svagare i den nya lagen. Man 

kan säga att de politiska intressen som styr över lagstiftningen har försvagat tjänstemannens 

ställning och gett större likheter med den privata vinstdrivande verksamheten samtidigt som 

tjänstemannens skyldigheter gentemot staten har blivit oförändrade.  

Den största förändringen i den nya lagen är avgränsningen av vad som omfattas av 

definitionen tjänsteman.55 Den nya lagen har förklarat att en stor del av de offentligt 

anställda inte längre omfattas av begreppet offentligt anställd tjänsteman. För att räknas 

som tjänsteman måste arbetsuppgifterna vara direkt kopplade till myndighetsutövning och 

uppfylla den offentliga makten gentemot den enskilda. Förut kunde även stödfunktionerna 

som ekonomi och kundtjänst räknas som statliga tjänster.56 

 

11.3 TJÄNSTEMANNENS ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 
Tjänstemannens roll har fått en annan innebörd rättsligt då denna etikkodex som fanns som 

bilaga till lagen enligt den nya lagen inte längre har samma status som en lag har utan ses 

mest som rekommendationer.57 Därmed liknar den nu mer den svenska anställningen inom 

staten då uttryckliga etiska krav i lagen inte längre styr tjänstemannens ansvar. 

• Lagen ger tjänstemannen rätt att återvända till sitt jobb när uppsägningen har förklarats 

ogiltig genom ett domstolsbeslut. I Estland är det olagligt att säga upp en tjänsteman som är 

vårdnadshavare till ett barn under tre år. Motsvarande trygghet erbjuds inte till andra 

grupper av anställda. 

• Begränsningen för tjänstemannens roll är att han inte får delta i kollektivt anordnade 

blockader och strejker då det ställs förhöjda lojalitetskrav på tjänstemannen.  

                                                             
54 Taavits, G. s. 23 
55 Taavits, G. s 10 
56 Enligt Tavits, G.  
57 Taavits, G. s. 62 
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• En ny begränsning vid uppsägningar är att tjänstemannen kan erbjudas enbart en tjänst 

som är ledig vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Tillfälliga tjänster får inte längre 

förekomma i statliga myndigheter. Det finns således ingen möjlighet att skapa tjänster som 

inte finns enligt verksamhetsbeskrivningen. För att skapa en anställning måste 

verksamhetsbeskrivningen ändras enligt ATS 7 §. 

ATS § 116 st.1 har myndigheten vid arbetsbrist och omorganisering skyldighet att undersöka 

om det finns ett annat lämpligt arbete i organisationen och försöka omplacera 

tjänstemannen till en liknande ledig tjänst. Hur långt arbetstagarens arbetsskyldighet räcker, 

avtalas oftast genom kollektivavtal. 

• Tjänstemannens arbetsskyldighet regleras i detalj i arbetsbeskrivningen. Det är 

tjänstemannens arbetsbeskrivning som tydliggör avgränsningar i tjänstemannens 

skyldigheter och befogenheter. Vad en arbetsbeskrivning ska innehålla anges i ATS 52 §. 

Kollektivavtalet har inte samma betydelse som detta styrdokument har vid arbetsrättsliga 

tvister om tjänsteutövning eller arbetsbrist.58 

 

11.4 OM DISKRIMINTERING OCH ETNICITET 
Enligt grundlagen får man inte behandla någon sämre på grund av etnicitet, religion, sexuell 

läggning och kön i Estland. Detta är uttryckligen stadgat även i 1 kap. 13 § i ATS.59   

Frågor kring ras är närmast obefintliga då det ännu inte har skett någon större invandring till 

Estland från andra delar av världen än Ryssland. Få grupper omfattas således av liknande 

minoritetskyddande regler som är aktuella i Sverige genom brottsbalken. Vissa skillnader i 

kulturen och befolkningssammansättningen gör att frågan om etnicitet kan diskuteras på ett 

annat plan i Estland än i Sverige. Befolkningen i landet fördelas nämligen i två stora grupper 

– estnisktalande och rysktalande (vilken i sin tur kan innehålla andra etniciteter som inte har 

en juridiskt självständig status i Ryssland).  

65 procent talar estniska som modersmål eller flytande och ca 35 procent talar bara ryska 

och ingen estniska eller sämre än flytande. Landets offentliga språk är estniska. Inte alla 

ryssar talar estniska och inte alla ester ryska. Därför blir språkfrågan brinnande för de som 

inte tillräckligt behärskar det språk som talas på en arbetsplats eller stadsdel. Det finns 

uttryckliga lagbestämmelser att vissa yrken kräver att man talar estniska. Dokumentationen i 

statliga och lokala organsationer ska finnas på estniska och också på ett annat språk som 

talas av majoriteten enligt KOKS 2 kap. 23 § 7 st.60  I realiteten ställs det också krav på att 

tala ryska inom vissa statliga organ och tjänster. Vill man arbeta som polis ska man kunna 

båda språken upp till en viss nivå. EU-sammarbetet gör att juristen ska kunna engelska. 

                                                             
58 Taavits, G. s. 25 
59 Riigi Teataja, Avaliku teenistuse seadus 
60 Riigi Teataja, Kohaliku omavalitsuse seadus 
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12. BAKGRUNDEN TILL RÄTTSFALLET 
 

På grund av lagbestämmelser i KOKS ska det finnas dokumentation på båda språken och 

därmed en person anställd på beslutsfattande nivå i den lokala självstyrelsen, som behärskar 

estniska i tal och skrift. Det finns vissa kommuner i Estland som har upp till 80 procent 

rysktalande befolkning.  I staden Narva bor bara omkring 3 procent estländare. 61 

Därmed väljs det ofta en biträdande estnisktalande borgmästare. Detta är långtifrån ett 

konfliktfritt arbetsförhållande då det är lätt att man säger emot förvaltningens politiska 

inriktning när man hyser andra politiska sympatier än den folkvalda församlingen. När en 

borgmästare eller annan beslutsfattare gör politiskt inkorrekta uttalanden finns en 

sannolikhet att han ska avgå genom ett missförtroendevotum. Lagstadgade rättsreglerna 

kring denna procedur avser att skydda förvaltningens stabilitet och den personliga 

integriteten. 

Självstyrelsernas uppgifter är stadgade i grundlagen kapitel 14. Den lokala självstyrelsen ska 

enligt gällande grundlag följa demokratiska principer. Borgmästare nämns och sägs upp 

enligt lagen om lokala förvaltningar ”kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” KOKS i 

Estland. 2 kap. 22 § 18 st. klargör att borgmästaren avskedas genom ett beslut från rådet i 

statsdelsförvaltningen.62 Rådet63 i självstyrelsen är en politiskt vald samling och 

representerar folkets vilja.  

Beslut som tas genom misstroendevotum enligt 46 § är bindande och kan inte överklagas till 

domstol. När en borgmästare sägs upp på grund av arbetsbrist blir lagen om offentlig 

anställning tillämplig och beslutet kan överklagas i en förvaltningsdomstol. Stora strukturella 

förändringar i samhället har gjort att det nu finns ett flertal fall där Riigikohus har uttalat sig 

gällande uppsägningar av statliga tjänstemän. 

 

12.1 RÄTTSFALLET MED DEN BITRÄDANDE BORGMÄSTAREN 
Konflikten mellan biträdande borgmästaren och staden är outtalad. Fallet är känt genom en 

tidningsartikel då rättsfall från lägre instanser sällan publiceras digitalt. Istället för 

misstroendevotum gjordes det en omorganisering i förvaltningen och förvaltningens 

verksamhetsbeskrivning ändrades samt personalens sammansättning. Då det skapades 

arbetsbrist genom strukturförändringar och arbetsgivaren gick troligtvis runt en 

missförtroendeförklaring. Det visade sig att uppsägningen inte var lagenlig och den blev 

prövad i förvaltningsrätten. 

                                                             
61 Narva in figures 2012 
62 Riigi Teataja 
63 Möjlig översättning även “fullmäktige” 
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Förvaltningsrätten dömde staden Kiviõli att betala skadestånd till R.L i utsträckning av sex 

månadslöner då uppsägningen bedömdes vara olaglig. R.L. var vid den tidpunkt 

uppsägningen skedde, vårdnadshavaren till ett barn under tre år.64 Enligt ATS § 100 får man 

inte säga upp en tjänsteman som är gravid, som är på föräldraledighet eller som är 

vårdnadshavare till ett barn under tre år, när uppsägningen inte sker på grund av att 

myndigheten upphör med sin verksamhet. Enligt Kiviõi borgmästare D.D. finns det inte 

möjlighet att avslöja detaljerna i uppsägningen då dessa beslut tas av nämnden i stadsrådet. 

Det fanns inte någon kännedom i förvaltningen om att R.L. hade ett barn under tre år. 

Innan R.L. vände sig till domstolen försökte han lösa frågan genom ett skiljedomsförfarande 

och ville få kompensation av staden motsvarande fyra månadslöner. Staden gick inte med på 

detta.  

12.2 MISSTROENDEVOTUM HADE VARIT EN LAGLIG ÅTGÄRD. 
Misstroendevotum istället för uppsägning hade varit lagenlig då det hade funnits en del 

skiljaktigheter mellan R.L. och förvaltningen. R.L. har därför uppfattat uppsägningen som 

personlig och inte orsakad av minskad arbetsmängd. Snarare tvärtom, har han haft mycket 

att göra innan uppsägningen.  

Om staden Kiviõli vill överklaga beslutet till nästa instans, kan uppsägningen med stor 

sannolikhet bedömmas som inte enlig med grundlagen. Det är olagligt att skapa strukturell 

arbetsbrist eller säga upp en tjänsteman utan att undersöka möjligheter att erbjuda en 

annan ledig tjänst i förvaltningen. När man vill säga upp en borgmästare genom 

missförtroende måste rådet i stadsdelsförvaltningen motivera sitt beslut och därmed visa 

varför borgmästaren inte har fortsatt förtroende eller hur väljarens intressen har blivit 

åsidosatta av borgmästarens tjänsteutövning. 

Tidigare praxis 

Riigikohus har uttalat sig om konsekvenserna av ett misstroendevotum i ett annat 

uppmärksammat fall (3-4-1-13-13) .65  

Bestäms det att borgmästaren ska avgå ska detta ske när valperioden är slut eller genom 

misstroendevotum. Efter att man har förklarat misstroende ska alla i ledningsgruppen avgå, 

då det ska väljas en ny ledningsgrupp av den nya borgmästaren, vilken väljs av rådet. 

Eftersom det är en politisk organisation som agerar på basis av väljarens förtroende ska 

borgmästaren kunna bilda en ledningsgrupp som agerar enligt väljarens vilja. Nyval kan 

genomföras när rådet inte kommer överens om en ny ledare och rådet anses sakna 

handlingsförmåga.   

 

 
                                                             
64 Romanovits, G. atikkel, 2013 „Kiviõli peab abilinnapeale maksma kuue kuu palga“ 
65 Riigi Teataja 
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13. SLUTSATSER OM DEN ESTLÄNDSKA FÖRVALTNINGEN 
 

Arbetsrättsliga åtgärder inom staten är offentligrättsliga i Estland. Tjänstemannens ansvar 

anges noggrant i lagen om offentlig anställning. Tjänsteutövningen i myndigheter är bunden 

med grundlagens starka betoning av värdegrunderna som rättsäkerhet, rättsstat och landets 

suveränitet, vilket inte är oviktigt med tanke på ett nyvunnet territorium och individuellt 

självbestämmande. Tjänstemannens skyldigheter och rättigheter är inte avtalbara eller kan 

utsättas för fackliga åtgärder. EU har inte normgivningsmakten över förvaltningen, därmed 

är ATS inte påverkad av Europarätten eller europarättsliga tolkningsprinciper. Lagen 

tillämpas enligt ordalydelsen och den praxis som bildas. Därmed finns det en god möjlighet 

att utveckla en stabil och oberoende förvaltning som agerar enligt nationella och lokala 

intressen.  

Den allmänna etiska uppfattningen om vad som får sägas sätter många gånger snävare 

gränser till yttrandefriheten än vad lagen och praxisen från domstolen visar. Därför skulle 

den estländska förvaltningen vinna på större transparens i hur besluten tas. 
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