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Abstract 

Fair trials’ rights under Swedish law of public administration (FL) are regulated by Article 7 

of the Statute. Similarly, fair trials’ right under the European Convention of Human Rights 

(EU Convention) is regulated by Article 6.1. The essay conducts a comparative study of the 

two legislations and seeks to determine whether Article 7 of the Swedish law of public 

administration is consistent and compliance with Article 6.1 of the EU Convention. 

The essay identifies and examines ten cases that have been handled in different courts in 

Sweden on a comparative basis with samples of other cases handled by 

Justitieombudsmannen. The objective is to compare and determine whether fair trial process 

as provided for under Swedish legislation are consistent, or in compliance, with the EU 

Convention. 

In the determination of the fairness or otherwise of the procedural process, including the 

time-line it takes to dispose of a given case and whether the Swedish Court’s procedure is 

consistent with speedy trials’ requirements stipulated in the EU Convention, the essay 

examines the modalities adopted in interpretation of the different laws, rules and regulations 

by the different courts in Sweden. 

Where errors are identified, the essay will examine what corrective measures, if any, may be 

taken to redress these possible mistakes that may have resulted in violations of the rights of 

an applicant as a result of incompetence, failure or mistake of an employee in the public 

administration.  The analysis is focused on cases that have been poorly handled in the sense 

that the process was slow or ineffective and did not meet the threshold of fair trial and good 

governance. 

The essay examines situation where, in event of a violation of the applicable law by a public 

administrator, there are no sanctions provided, or corrective measures in the statute that may 

be available to an aggrieved party. The essay considers whether, as a result of a violation, 

there needs to be a provision in the law for compensating that aggrieved party. 

In conclusion, the essay suggests possible remedies, including compensation or a re-hearing 

of the application before a different panel of judges. These proposals may be considered if 

deemed useful or relevant in amending the Swedish law to provide corrective measures to an 

aggrieved party. 
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Förord 

Ly Susi har skrivit kapitel 2.1, 2.2, 2.8, 3.1 och Linnea Trawén 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Resterande 

delar av uppsatsen har skrivits gemensamt. Denna uppsats innehåller 12783 ord. 

1 Inledning 

Sveriges domstolar och myndigheter har genom åren fått kritik från domstolsverket och 

Justitieombudsmannen, (JO), angående långa handläggningstider. Under åren 1999 - 2008 

har Sverige varit part i 25 domar hos Europadomstolen
1
, där enskilda inte fått sin rätt till 

rättvis rättegång inom skälig tid enligt EKMR, artikel 6.1. uppfylld.  

Förvaltningslagen
2

, (FL), som gäller för handläggning av ärenden inom 

förvaltningsmyndigheter och domstol, har under åren ändrats väldigt mycket. Just frågan om 

förvaltningsförfarandet, snabb, billig och effektiv handläggning, har på olika sätt blivit 

behandlats i propositioner och motioner. Syftet med lagen är att garantera enskildas 

rättsäkerhet, som är grunderna för en “god” förvaltning. Hur denna tidsaspekt och tidsfrist 

inom snabb, enkel och billig handläggning har tolkats, kommer vi med hjälp av olika lagar, 

förordningar, praxis m.m., behandla i denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 

Sverige ratificerade Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 

EKMR, 1953
3
, men konventionen hade ingen ställning i den svenska rättsordningen förrän på 

1980-talet, då Sverige fälldes i Europadomstolen
4
. Konventionen inkorporerades som svensk 

lag 1994 och gavs en konstitutionell status
5
. Inkorporeringen av EKMR skulle ge mer 

                                                

1http://juridik.karnovgroup.se.till.biblextern.sh.se/document/1064602/1?frt=inom+sk%C3%A4lig+tid&rank=3&sumlevel%5B1%5D%5B%5D=ca14&versid=162-1-2005, 

hämtad 2014-08-20 

2 SFS 1986:223 Förvaltningslagen 

3 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, fjärde upplagan, 2012, s.37 

4 Bull, Regeringsformen, en kommentar, Författarna och Studentlitteratur, 2013, andra upplagan s 95 

5 RF 2 kap 19 § 

http://juridik.karnovgroup.se.till.biblextern.sh.se/document/1064602/1?frt=inom+sk%C3%A4lig+tid&rank=3&sumlevel%5B1%5D%5B%5D=ca14&versid=162-1-2005
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rättsskydd för medborgarna då domstol och förvaltningsmyndigheter direkt skulle tillämpa 

konventionen
6
  

Förvaltningslagen, (FL) som moderniserades och utvidgades år 1986, är avsedd att utgöra en 

enkel och lättöversiktlig lag, för handläggning av förvaltningsärenden. Genom 

förvaltningsförfarandet ställs vissa krav på myndigheten, som fattar beslut mot den enskilde 

som part. Fallstudie kommer att historiskt belysa vilka funktioner förvaltningsförfarandet 

“snabb, effektiv och billig handläggning” är reglerat och hur detta påverkar rättssäkerheten 

för den enskilde som part. Ändamål med vår uppsats är att regogöra för vad praxis det finns 

och vad för gemensam funktion och vilka fall förordningen strider mot lagen, samt belysa hur 

lagförslag om en ny förvaltningslag
7
, lyfter fram snabb och effektiv handläggning.  

JO har kritiserat och ifrågasatt myndigheternas handläggningstid, främst för den enskilde 

individens skull, genom att hålla part underrättade, när handläggning av ärendet fördröjs
8
. 

Fördröjningar leder till ökade kostnader som hindrar myndigheterna att bedriva verksamhet 

enligt de grundläggande bestämmelserna om “god förvaltning”
9
. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera hur förfaranderegeln snabb, billig och effektiv 

handläggning blivit behandlat och tillämpat av Sveriges domstolar och 

förvaltningsmyndigheter. Uppsatsen avser att granska, med utgångspunkt “Rättvis rättegång 

inom skälig tid” vilket stadgats i artikel 6.1 i Europeiska konventionen om de mänskliga fri- 

och rättigheterna (EKMR), samt § 7 i Förvaltningslagen, (FL)
10

. Avsikten har varit att 

analysera hur den enskildes rättigheter kränkts utifrån de grundläggande fri- och rättigheterna 

när handläggning av ett ärende fördröjts.  

                                                

6 Danelius, s. 37 

7 SOU 2010:29, En ny förvaltningslag 

8 Prop 1985/86:80 om ny förvaltningslag, s24 

9http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/juridik/forvaltningsjuridik/beslutsfattande/god-forvaltinig/Sidor/default.aspx 

10 SFS Förvaltningslag (1986:223) 
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1.3 Problematisering 

Idag saknas det en tydlig reglering av hur kravet på tidsaspekten snabb, enkel och billig 

handläggning definieras. Problematiken blir då att myndigheter och domstolar som 

handlägger förvaltningsärenden, inte beaktas att följa artikel 6.1. EKMR. Handläggningen 

ska helst ske så skyndsamt som möjligt utan att det påverkar den enskildes rättssäkerhet, samt 

vara en “god förvaltning” som stadgats i artikel 41 EU-stadgan
11

. 

1.4 Metod och material 

En stor del av metoden, går ut på att svara på frågan, vad som gäller angående begreppet 

skälig tid och snabb, enkel och billig handläggning. För att genomföra en fallstudie har 

uppsatsen använt sig av rättsdogmatisk och komparativ metod. Med rättsdogmatisk metod, 

menas där man studerar hur begreppet skälig tid har utarbetats genom historien och 

analyserat vad som är gällande rätt
12

. Uppsatsen kommer endast beröra till de lege lata, den 

gällande lagen, de lege frenda, hur lagarna bör vara, kommer inte beröras
13

. Den komparativa 

metoden används för att jämföra likheter och skillnader i svensk rättsordning och i 

Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna, (EKMR). Vi ämnar att använda oss 

av rättspraxis och belysa hur tidsfristen i förfaranderegel blir behandlade genom förarbeten, 

propositioner i förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen samt lag om Europeiska 

konventionen om skydd för mänskliga fri och rättigheter (EKMR).  

Rättskällor till uppsatsen har vi hämtat från de relevanta lagar, propositioner och doktrin som 

fallstudie tar upp, samt även SOU om en ny förvaltningslag. När vi sökte efter rättsfall, 

använde vi en databas från en webbsida via Södertörns högskolebiblioteket, samt även från 

olika webbsidor hämtade från JO samt HD som varit relevanta för studien. Visst material har 

vi också hämtat från stiftelsen “Centrum för rättvisa” som arbetar för människors olika fri och 

rättigheter.  

                                                

11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF, hämtad 2014-08-20 

12 Korling m fl, Juridisk metodlära, första upplagan, Studentlitteratur, Lund, s21 

13 Bogdan, s. 31 f 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
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1.5 Avgränsning 

Med fallstudien genomförs en mikrojämförelse, det vill säga en jämförelse mellan enstaka 

rättsregler eller rättsinstitut
14

. Avgränsningen menas hur rättskällor behandlar begreppet 

snabb, enkel och billig handläggning, där enstaka rättsregler jämförs, såsom regeringsformen, 

RF, förvaltningslagen FL, § 7, Förvaltningsprocesslagen, FPL samt EKMR artikel 6.1. 

Uppsatsen avgränsar sig till att nämna Kommunallagen, skadeståndslagen samt 

Justitieombudsmannen i de paragrafer som är relevant för studien.  

Avgränsningen vill endast behandla myndighetshandläggning som rör den enskilde som part. 

Den enskilde är den som är “part” i ett ärende, den sökande, klagande eller den som 

ifrågasätter en åtgärd i ett ärende
15

. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 i uppsatsen inleds med att definiera begreppet skälig tid samt kort bakgrund och 

syfte med uppsatsen. Kapitel 2 beskriver förfaranderegel snabb, billig och effektiv 

handläggning utifrån relevanta rättsregler, där vi med syfte med uppsatsen försöker definera 

tidsfristen samt kriterier från EKMR.  

I 3 kapitel genomförs en rättsfallsgenomgång, för att belysa hur förfaranderegeln blir 

behandlad utifrån praxis och kriterier som tillämpas. Uppsatsen kommer även att studera ett 

fåtal fall från JO, där JO är riksdagens ombudsman och deras kritik ses som en 

rekommendation. I kapitel 4, analysdelen, är avsedd att analysera och tolka rättsfallen utifrån 

de kriterier fallstudie tar upp. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och till slut författarnas egna kommentarer. 

                                                

14 Ibid. s 56 

15 Wennergren, Bertil, Offentlig förvaltning i arbete, tredje upplagan, Norstedts Juridik, Vällingby 2008, s18 



 

 

6 av 46 

1.7 Begrepp “skälig tid”  

1.7.1 Definition 

Artikel 41 i EU:s rättighetsstadgan anger att var och en har rätt att få sina angelägenheter 

behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid. Reichel har i sin bok
16

 beskrivit att artikel 

41 bygger i stor utsträckning på artikel 6 i EKMR. Då EKMR sätter allmänna krav på 

legalitet och proportionalitet har myndigheterna skyldighet att anpassa sin verksamhet efter 

konventionen
17

. Begreppet skälig tid är inte tydligt reglerat i lagen, gör myndigheterna egna 

tolkningar vad handläggning inom skälig tid innebär skönsmässigt, det vill säga inom lagens 

ramar
18

. I propositionen inför en ny förvaltningslag
19

, skulle lagen föreskrivas så att 

myndigheterna ska handlägga sina ärenden så enkelt och snabbt som möjligt, utan att 

säkerheten efterställs. I vissa fall anges tidsfristen i speciallagar såsom plan och bygglagen, 

där det med vissa undantag myndigheten har tio veckor på sig för ett beslut i ärendet
20

. 

I Sverige finns inte direkt reglering för sanktioner när staten har dröjsmål i handläggningen. 

När tidsfristen överskrids av en myndighet kan staten bli skadeståndsskyldig enligt 

Skadeståndslagen
21

 3 kap. 2 §, som är en civilrättslig lag.  

2 Europakonventionen och svensk lagstiftning 

2.1 Sveriges förhållande till EU-rätten 

2.1.1 Begreppet “god förvaltning” - kommer från EU-rätt, främst ur artikel 41 i 

EU´s rättighetsstadga. 

Huvudprincipen med Lissabonfördraget är att EU-rätten ska tillämpas före medlemstaternas 

rättsystem
22

 samt att en “god förvaltning” avses som en grundläggande rättighet
23

. Principen 

                                                

16 Reichel, God förvaltning i EU och I Sverige, Jure Förlag AB, Stockholm 2006 

17 Reichel, s. 269 

18 Reichel, s. 270 

19 Prop. 1985/86:80 

20 Plan och Bygglagen 2010:900 9kap27§ 

21 SFS Skadeståndslag (1972:207) 
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om god förvaltning är som standard för bedömning om EU:s medlemsstater har agerat 

korrekt
24

. Den nya förvaltningslagen har tagit med begreppet god förvaltning som är stadgad i 

EU-rätten i artikel 41 och 47. Artikel 41 avser att var och en har rätt att få sina 

angelägenheter bli behandlade opartiskt och rättvist och inom skälig tid, samt att man har rätt 

till ersättning om en tjänsteman under sin tjänstgöring orsakar skador. Medan artikel 47 

reglerar var och ens rättigheter till ett effektivt rättsmedel. I utredningen till den nya 

förvaltningslagen, resonerade regeringen att för myndigheterna är det inte alltid självklarhet 

att söka stöd i lagen, därav måste all offentlig verksamhet oavsett karaktär grundas på skrivna 

normer
25

. Med den nya reformen av Förvaltningslagen kan staten effektivisera 

ärendehandläggningen, där kravet är att en grundlig utredning genomförs redan i första 

instans, för att undvika den stora mängden av överklagande
26

. 

2.2 Skälig tid i Europakonventionen och EKMR 

I EKMR regleras begreppet skälig tid i artikel 5.3, 6.1 och 13 och den sistnämnda artikeln 

tolkas alltid tillsammans med någon annan artikel i konventionen. Denna uppsats har artikel 

6.1 i fokus men kommer även nämna bestämmelserna i artikel 5.3 och 13 i förbigående för 

jämförelse.  

2.2.1 EKMR, artikel 5 Rätt till personlig frihet 

Personen som har blivit berövad sin frihet, genom häktning, ska utan dröjsmål ställas inför 

domare eller annan ämbetsman enligt EKMR artikel 5.3 samt ha rätt till rättegång inom 

skälig tid
27

. Vad som avses med tidsaspekten skälig tid i sådana fall, avgör domstolar via 

praxis
28

. Europadomstolen har tagit fram några kriterier för att kunna bedömma ifall en 

häktningstid har varit alltför för lång. Exempelvis att häktning måste grundas på en skälig 

                                                                                                                                                  

22 Lebeck, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, första upplaga, Studentlitteratur, Lund 2013, s. 39 

23 SOU 2010:29 

24 Lebeck, s. 220 

25 SOU 2010:29, s. 24 

26 SOU 2010:29, s. 24 

27 Danelius, s. 100 

28 Ibid., s. 129 



 

 

8 av 46 

misstanke för brott utan att det visas föreligga flykt- och kollusionsfara eller fara för fortsatt 

brottslighet. Häktning i sådana fall kan vara konventionsenlig bara en viss tid, det vill säga att 

den som blivit häktad mer än 15 månader
29

 avses inte vara acceptabelt
30

. Därför måste ett 

häktningsskäl som flykt- och kollusionsfara vara i enlighet med den inhemska lagstiftningen. 

Flyktfara i allmänhet avses minska då häktningen pågår på grund av att häktningstiden 

kommer att avräknas från ett eventuellt straff. Vid misstanke av ett mycket grovt brott godtas 

häktningsskäl om det stöds av inhemska lagar. Häktningstiden måste vara av ett rimligt 

förhållande till det fängelsestraffen som sedan kommer att utdömas
31

. Häktningsbeslutet 

måste alltid vara tydligt motiverade och myndigheter måste genomföra en brottsutredning så 

skyndsamt som möjligt med hänsyn till frihetsberövandet
32

. Ett fall
33

 som kommer att 

presenteras under fallstudie, tar upp problematiken kring häktningstidens längd samt det 

lindrigaste straffet som brottet kunde ge. 

2.2.2 EKMR, artikel 6 Rätt till domstolsprövning och en rättssäker process 

Enligt EKMR artikel 6.1 ska var och en vara berättigad en rättvis rättegång och denna ska ske 

inom skälig tid. Begreppet “ skälig tid” kan inte alltid tolkas på liknande sätt. Till exempel 

5.3 EKMR måste detta begrepp beaktas av faktum att personens frihet har blivit berövad och 

sådana fall är i allmänhet toleransgränsen mycket kortare än de fall som tas upp 6.1
34

.  

Frågan om hur tidsperioden som tas upp i artikel 6 EKMR ska mätas. Enligt 

Europadomstolen ska denna tid vara från det moment där personen blev anklagad. I detta 

sammanhang anses en person vara anklagad från det då myndigheterna tog åtgärder som har 

påverkats hans situation väsentligt av en misstanke mot honom. En sådan åtgärd från 

myndigheten kan exempelvis vara när en förundersökning har inletts eller personen i fråga 

                                                

29 Danelius exempliferar Europadomstolens bedömning av häktningstidens längd med ett fall från Europadomstol Jėčius mot Litauen där 

brottets svårighets grad avsågs inte vara tillräcklig motivering för häktning. 

30 Danelius, s. 129 

31 Häktningstiden Goal mot Polen hade varit 18 månader, vilket avsågs vara orimlig då Gotal sedan blev dömd till två års fänglse vilket 

betydde att det fanns risk att häktningstiden kunde ha överstigit fängelsestraffet han skulle ha behövt avtjäna. (Danelius, s. 130) 

32 Danelius., s.129 f 

33 D nr 6050-12-40 s.30 

34 Danelius, s. 302  
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har anhållits häktad med misstanke för brott
35

. I mål räknas den relevanta tiden från det 

momentet då målet anhängiggjordes vid domstol fram till den dag då ett beslut meddelats.  

Artikel 6.1 sätter inte exakta kriterier hur man ska pröva att stadgan inte har kränkts. 

Europadomstolen har framtagit några kriterier, som har baserats på deras mycket omfattande 

rättspraxis i frågan, för att kunna pröva om målet har handlagts inom skälig tid. Det första 

som tas hänsyn till är hur komplicerad tvisten har varit, sedan undersöks det hur den 

tilltalade själv har agerat under förfarandet, samt hur domstolar eller myndigheter handlagt 

målet. Europadomstolen har istället för att ta ställning om målets detaljer valt att grunda sitt 

ställningstagande på allmän helhetsbedömning. För att fastställa om målet har handlagts inom 

skälig tid måste även målets karaktär bedömas. Exempelvis, familjerättsliga förhållanden 

(omhändertagande av barn m.m.) och tvister om arbetsanställning (rätt till lön m.m.) är några 

av tvister som kräver skärskild skyndsam handläggning
36

. Ett problem som långsam 

rättskipning kan leda till, är att målet kan avskrivas eller att påföljden kan bli lindrigare än 

den skulle vara ifall en rättegång hade varit inom en skälig tid
37

. Ibland försöker staten 

försvara sina handläggningstider med att de haft stor arbetsbörda hos domstolar eller 

förvaltningsmyndigheter, dödsfall, sjukdom eller administrativa problem. Europadomstolen 

accepterar dock inte dessa invändningar utan staten är ansvarig för att organisera statens 

rättsväsen så att domstolar och myndigheter har den kapacitet som behövs för att uppfylla 

förpliktelserna enligt EKMR
38

. Denna studie i den senare delen av uppsatsen kommer att 

lyfta upp det nyss nämnda problematiken genom JO´s granskning, där domstolar har haft lång 

förfarandetid på grund av för stor arbetsbörda samt omorganisation och förtjänar allvarlig 

kritik från JO
39

.  

                                                

35 Danelius, s. 302 f 

36 Ibid. s. 306 

37 Ibid., s. 308 

38 Ibid., s.307 

39 Falltudie, Avsnitt 2.8 Justitieombudsmannens granskning, s. 20 
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2.2.3 EKMR, artikel 13 Rätt till effektivt rättsmedel 

När de i konventionen angivna fri- och rättigheterna har kränkts, ska var och en ha tillgång 

till effektivt rättsmedel. Detta innebär att samma artikel kräver staterna inom konventionen ha 

ett rättsmedel att förhindra långsam handläggning. Med artikel 13 menas ett effektivt 

rättsmedel, där ett rättsmedel som ger möjlighet till tillfredställande prövning av ett 

klagomål
40

. Artikel 13, förstärker på detta sätt artikel 6. Konsekvensen av detta blir att en 

kränkning av artikel 13, kan förekomma vid sidan av artikel 6, men artikel 13 ska alltid ska 

prövas som en separat fråga. Ett rättsmedel är på detta sätt effektiv, det räcker inte att 

rättsmedlet existerar i den inhemska lagen, utan då måste den enskilde även kunna använda 

rättsmedlet
41

. Hur sedan kravet ska uppfyllas i det enskilda fallet, beror på hur lång tid 

förfarandet har tagit,
42

 där rättstillämpningen varit felaktig samt haft lång inaktivitet av 

handläggningen i ärendet.
43

  

2.3 Regeringsformen och de grundläggande fri och rättigheterna 

2.3.1 Historik och regeringsformens förhållande till EKMR 

För länderna i Europa har den Europeiska konvention, EKMR haft stor betydelse. Genom 

folkrättsligt bindande skyddas de grundläggande rättigheter på ett internationellt plan. Som en 

viktig beståndsdel i det svenska skyddet för fri och rättigheterna, framstår bestämmelserna i 

Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Sedan 1995 gäller konventionen som svensk 

lag och har därutöver fått en överordnad ställning i förhållande till andra lagar
44

. Detta 

gjordes genom införande av en bestämmelse i RF 2:19, att en lag inte får stå i strid med 

EKMR
45

. Bestämmelsen i RF 2 kap, 11 §, är enligt förarbeten, en komplettering till 

                                                

40 Danelius, s 506 

41 Ibid., s 507 

42 rättsfall NJA 2003 s. 217 

43 Danelius, s. 512 f 

44 RF 2 kap 19 § 

45 Bull, s 61  
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ovanstående, och är delvis ny genom grundlagsreformen 2010. Kravet är direkt inspirerat av 

Europakonventionen artikel 6
46

.  

2.3.2 Regeringsformen och förvaltningsutövning; 

Sverige är en rättsstat, där all maktutövning ska vara grundad på lag eller annan föreskrift
47

. 

Riksdag och regering är de främsta makthavare, där den offentliga förvaltningen såsom 

domstolar och förvaltningsmyndigheter utövar makt genom myndighetsutövning . Detta är 

reglerat av legalitetsprincipen som återfinns i RF 1 kap 1 § 3 stycket, där uppgifter inom 

förvaltningen, som i sin verksamhet ska se till att beakta allas likhet, saklighet och opartiskhet 

inför lagen
48

. Regleringar talar på detta sätt om, hur förvaltningsmyndigheter ska bedriva sin 

verksamhet och på det sättet utgå ifrån att vara en “god förvaltning”
 49

. Kravet på 

rättssäkerhet, innebär att förvaltningarna ska fatta riktiga beslut grundade på gällande lag och 

författningar samt att den enskilde ska få möjlighet att få sin sak prövad i domstol. 

2.3.3 Medborgarens krav på domstolsprövning 

De grundläggande fri och rättigheterna är skyddade genom regeringsformen, RF. Rätt till 

domstolsprövning föreskrivs i RF, där domstolar och andra förvaltningsmyndigheter ska 

beakta allas likhet inför lagen
50

. Rätt till domstolsprövning föreskrivs i RF angående beslut 

som gäller frihetsberövande, ska kunna få sitt frihetsberövande prövat. 

“Om en annan myndighet än en domstol, har berövrat någon friheten med anledning av brott 

eller misstanke om brott, ska hon eller han kunna få frihetsberövrandet prövat utav domstol 

utan oskälsligt dröjsmål”
51

. 

Paragrafen reglerar rätten till domstolsprövning och förtydligas att denna prövning ska vara 

rättvis och ske utom oskäligt dröjsmål
52

. Frågan gäller om den enskilde är frihetsberövad med 

                                                

46 RF 2 kap 11 §punkt2 

47 RF 1 kap 1 §3st 

48 RF 1 kap 9 § 

49 SOU 2008:125, s 349 

50 RF 1 kap 9 § 1. 

51 RF 2 kap 9§ 1st. 
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anledning av brott eller av misstanke om brott
53

. Bestämmelsen är enligt förarbeten att 

uppfatta som en komplettering till RF 1 kap 9 §, där “domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter, ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen”. 

Om en rättegång ska anses vara “rättvis”, avser man, där ska kunna iaktta saklighet och 

opartiskhet, samt att att båda parter har blivit hörda och att parterna ska vara likställda inför 

en domstol
54

.  

2.3.4 En ny reformerad grundlag 

Inför en revision av regeringsformen
55

, gjordes olika utredningar där syftet var att överväga 

frågan om garantier av skyddet för fri och rättigheterna och hur detta skulle regleras i 

grundlagen. Reformen innebar att skyddet utvidgades, förstärktes och samlades i RF´s andra 

kapitel, där också principerna om allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet har slagits 

fast i RF, första kapitlet. Av utredningen från 2008
56

, föreslogs det att bestämmelserna 

angående rättskipningen och förvaltningen skulle delas in i två kapitel. Utformningen av de 

olika förvaltningsuppgifter som rör statliga myndigheter under regeringen, skulle förenklas
57

. 

Förslaget var att det på grundlagsnivå skulle införas en bestämmelse, att en rättegång skulle 

vara rättvis och hållas inom skälig tid, en sådan bestämmelse fanns inte förut på grundlagsivå. 

Den överordnande bestämmelsen som motsvarar detta är artikel 6, EKMR, och bestämmelsen 

skulle på detta sätt bli likvärdig
58

. Praxis på detta område är väldigt omfattande. Begreppet 

skälig tid, innebär att från den tid som omfattas, från den dag ärendet initieras hos 

förvaltningsmyndigheten. Det görs en helhetsbedömning, där det ska ses över hur 

komplicerat målet har varit, hur parterna agerat samt hur domstolen och myndigheten har 

                                                                                                                                                  

52 “En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid”.RF 2 kap 9 § 2 st. 

53 Bull, s 81 

54 Bull, s 85-86 

55 SOU 2008:125, En reformerad grundlag s30 

56 prop 2009/10:80, En reformerad grundlag, s.159  

57 SOU 2008:125, s? 

58 SOU 2008:125, s 30 
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handlagt ärendet
59

. Fallstudie har i rättsfallsredogörelse ett mål, där skälig tid tas upp mer 

grundligt
60

. 

2.3.5 Förvaltningsmyndigheter 

RF drar upp riktlinjer för de svenska myndigheterna. Av RF 1 kap 6 §, framgår att det är 

regeringen som styr riket. Den offentliga förvaltningen består av statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheter som behandlar och handlägger offentliga förvaltningsuppgifter och 

ärende
61

. Den självständiga förvaltningsorganisationen, finns att läsa om i 12 kapitlet RF, där 

särskilt förhållandet till vad myndighetsutövning mot den enskilde innebär.
62

 Stat och 

myndigheternas självständighet regleras genom RF 12 kapitel 2 § där ingen myndighet, 

riksdag eller kommun får bestämma slutgiltiga beslut av ärende som rör den enskilde.
63

  

2.4 Förvaltningslagen 

2.4.1 Ändamål 

Förvaltningslagen (FL) gäller vid handläggning av ärenden och innehåller basregler för hur 

myndigheter i stat och kommun ska handlägga sina ärenden. FL är subsidär, vilket betyder att 

en lag eller förordning med avvikande innehåll, andra författningar, (sk specialförfattningar) 

har företräde
64

. FL är en lex generalis och skall alltså tillämpas när en motsvarande 

bestämmelse saknas
65

. Lagstiftarens uppfattning är att det ska finnas ett samband mellan 

rättssäkerhet och service, där rättssäkerheten främjas att de olika myndigheterna lämnar 

snabba och enkla besked. Lagen ska motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid
66

.  

                                                

59 SOU 2008:125, s. 426 

60 NJA 2003, s 414, fallstudie s.25 

61 RF 1 kap 8 § 

62 SOU 2008:125, s. 351 

63 Bull, s. 283 

64 FL 3 § st 1 

65 Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, andra upplagan, Nordets Juridik AB, Vällingby 2008, s. 69 

66 Tryggve Hellner, Förvaltningslagen, kap1,s15 
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2.4.2 Historik 

Förvaltningslagen har sin grund ur förvaltningsrättsreformen från 1971, kallad ÄFL. Från 

propositionen 1971, lades fram ett förslag om tre nya lagar, dels för de allmänna 

förvaltningsdomstolar, samt förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen
67

. Det reglerades 

en rad grundläggande principer för förvaltningsmyndigheternas ärendehantering, 

förvaltningslagen skulle bidra till att stärka den enskildas rättigheter och dennes 

mellanhavande till myndigheterna. Det las särskild vikt att lagen skulle tillgodose behovet av 

förfaranderegler i första instans, att reglerna skulle vara så enkla som möjligt och att lagen 

inte får äventyra kravet på effektivitet och snabbhet i förvaltningen
68

. Innan saknades det i 

princip allmänna förfaranderegler, utan varje myndighet följde sina egna regler. Förfarandet 

hos myndigheter behövdes göras enklare
69

. Syftet var också att man ville sätta in den svenska 

förvaltningsrätten i ett internationellt sammanhang. Förvaltningsrättsutredningen avlämnade 

ett delbetänkande med en del ändringar i ÄFL
70

. Översynen skulle bygga på den grund som 

lades inför 1971´års reform, där den äldre förvaltningslagen behövdes moderniseras och i 

centrum av detta var att stärka den enskildes rättssäkerhet. De krav som fanns på snabbhet, 

effektivitet och rättssäkerhet kunde inte tillgodoses med gällande bestämmelser. Reglerna om 

förfarandet skulle vara så enkla och lättbegripliga som möjligt, dels genom att förbättra 

myndigheternas service gentemot allmänheten och möjligheten att förkorta och förenkla 

handläggningstiderna
71

. 

2.4.3 Snabbt, billigt och effektivt förfarande 

I regeringens proposition från 1985
72

, ansågs det att det behövdes nya regler om ett snabbt 

och billigt och effektivt förfarande. Utgångspunkten i förvaltningsrättsutredningen har varit 

att det framkommit att handläggningen som sådan måste förenklas och göras effektivare. 

Myndigheterna måste lämna snabba och enklare besked och lagen bör därför utformas så att 

                                                

67 SOU 2010:29 s. 120 

68 1971:30 Kungliga Maj:st proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m., s2 

691984/85:202 Regeringens skrivelse om den offentliga sektorns förnyelse, s. 26 

70 SOU 1981:46 

71 Hellner, s15. 

72 prop 1985/86:80, Regeringens proposition om ny förvaltningslag, s 24 
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den förkortar väntetider och underlättar för den enskilde att ha med myndigheten att göra. De 

långa handläggningstiderna kan lätt få ökade kostnader. Målet är att förskjuta tyngdpunkten 

av ärendehandläggning till den instans där ärendet initierades samt förenkla och skynda på 

handläggning, detta utan att det skulle komma i konflikt med krav på noggrannhet och att 

säkerheten eftersätts. Samband med dessa kriterier fanns behovet att förenkla språket så att 

det blir enklare för den enskilde att förstå lagen samt myndighetsbeslut.  

2.4.4 Allmänna krav på handläggning av ärendet 

Huvudparagrafen i 7 § Förvaltningslagen är att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt 

och billigt som möjligt. De övriga bestämmelser i lagen får på detta sätt en tydligare innebörd, 

där det är reglerat i lagen att myndigheten själv har möjlighet att hämta in material när den 

enskilde inte kommer in med rätt handlingar i ärendet . Allt för att underlätta för den enskilde, 

och för att skynda på handläggningsprocessen. När den enskilde lämnar in handlingar i ett 

ärende, har paragrafen varit begränsad att gälla vid handläggningen av ärende, alltså inte hur 

själva myndigheternas verksamhet ska bedrivas. Hur ett ärende ska handläggas, så bör det 

göras med hänsyn till vad som inom ramen för rättssäkerhet är enklast, snabbast och billigast. 

I propositionen
73

, har utgångspunkten varit att förenkla och snabba på handläggningen. 

Förfarandet hos myndigheten måste utformas så de blir korrekta i lagens mening samt 

förkortar väntetiderna. Detta skulle underlätta för den enskilde att ha med de att göra genom 

att myndigheterna lämnade ett snabbt och enkelt besked. Rättssäkerheten i sig är också en 

serviceaspekt, då behovet att myndigheten lämnar enkla, snabba och entydiga besked och att 

den enskilde får en hjälpande hand att ta till vara på sin rätt, gör att hela förfarandet, från det 

att ärendet initieras tills det att den enskilde får beslut, blir enklare
74

. Tillämpningsområdet 

för 7 § begränsas då kraven för enkelhet och snabbhet inte kunde tillgodose hela den 

kommunala verksamheten, se vidare nästa avsnitt. 

                                                

73 prop 1985/86:80,s24 

74 skrivelse 1984/85:202 
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2.4.5 Tidsaspekten snabb handläggning. 

Inför ny reglering av FL
75

, 1986, var det flera motioner samt ett betänkande från 

Konstitutionsutskottet, KU, där tidsaspekten i handläggningsärende var en viktig fråga, som 

rörde både de enskilda samt myndigheterna i sig
76

. Mer fixerade tidsgränser i 

ärendebehandlingen skulle införas och att hela tidsfristen, från det att ärendet initierats, 

inlämnade av uppgifter i ärendet, besked i olika frågor angående ärendet skulle få en överyn. 

Det bör inom sikt, finnas en reglering som strävar efter att sätta bestämda tidsgränser hur det 

ser ut när ett ärende ska behandlas och beslutas
77

. Lagen är till för att värna den enskildes 

rättssäkerhet. I KU´s betänkande, menades att rättssäkerheten har en serviceaspekt, då det 

finns ett behov att myndigheten lämnar enkla, snabba och entydiga beslut till den enskilde. 

Möjligheterna att förenkla och förkorta handläggningstiderna skulle tas tillvara
78

. 

2.4.6 Hur ser förvaltningsförfarandet ut i förslaget om ny förvaltninglag? 

Den nuvarande FL, från 1986 ser liknande ut från föregångaren från 1971
79

. Statens 

offentliga utredningar, SOU har på uppdrag av regeringen lämnat ett förslag till en ny 

förvaltningslag
80

. Med medlemskapet i EU ställts det nya krav på svensk rätt, där 

förvaltningsmyndigheter måste handlägga ett ärende på sådant sätt att det är i enlighet med 

EU-rättens krav
81

. Inom EU, finns det idag bestämda tidsfrister av avgörandet av ett ärende 

och det blir följder när tiderna översträds. SOU, har i förslaget angående ny förvaltningslag, 

där en form av dröjsmålstalan införs
82

. Regeringsrätten har i flera rättsfall slagit fast att 

proportionalitetsprincipen som blivit erkänd i alla europeiska länder, också ska gälla i Sverige. 

Genom att bedömningar av beslut fattas i första instans, skapas bättre förutsättningar att 

besluten redan från början blir korrekta så att onödiga överklagan kan undvikas. Detta för att 

processen över hela ärendehandlägggningen sker så snabbt och effektivt som lagen 

                                                

75 SFS Förvaltningslag (1986:223) 

76 motion 1985/86:21 om en ny förvaltningslag, m.m. (prop 1985/86:80) 

77 motion 1985/86:298 motion ur Konstitutionsutskottets betänkande 

78 SOU 1983:73 Remissyttranden över Förvaltningsrättsutredningens betänkande 

79 SFS 1971:290, upphävs genom 1986:223, Förvaltningslagen 

80 SFS 1986:223 

81 Warnling-Nerep, Wiweka, s86 

82 SOU 2010:29, En ny förvaltningslag,s25 
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förutsätter
83

. Skyndsam handläggning har varit ett genomgående tema i förslaget av den nya 

förvaltningslagen
84

.  

Grovt sätt kommer detta innebära att myndigheten vid ett särskilt beslut avser avsluta ärendet 

vid en viss tid. Rättsskyddet för den enskilde individen ska med dessa förslag stärkas. Genom 

förslaget har det pratats om en “god förvaltning”, där legalitet, objektivitet och 

proportionalitet är en grundsats som både i Sverige och andra europeiska länder kommer att 

fastställa. En god förvaltning ska alltid iakttas vid all förvaltningsbeslut och på de allmänna 

krav som måste ställas på all ärendehandläggningen även på myndighetsnivå
85

. Den nya 

Förvaltninglsagen gäller också kommunalförvaltningen, där myndigheternas 

serviceskyldighet, ett enkelt och snabbt förfarande, ska tillämpas av den oreglerade 

kommunalförvaltningen. Reformen visar att lagen inte tagit närmare hänsyn till det 

kommunala självstyret, och då kunna stärka förhållandet mellan (FL) och Kommunallagen, 

(KL), se vidare nästa avsnitt. 

2.5 Kommunallagen 

2.5.1 Bakgrund 

Sverige är indelat i kommuner och landsting och dessa styrs av kommunala självstyrelsens 

grund av kommunallagen (KomL) eller av särskilda föreskrifter. Det kommunala självstyret 

har en central ställning i Sverige och utgör en viktig del i vårt demokratiska samhälle. 

Kommunernas förvaltande, faller under begreppet förvaltningsmyndighet, där KomL reglerar 

dess befogenheter. Grunden är att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat
86

.  

Den offentliga förvaltningen innefattar både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, 

där vissa förvaltningsuppgifter kan anfåtros till kommunen. Den kommunala verksamheten 

                                                

83 SOU 2010:29, En ny förvaltningslag,s. 24 

84 SOU 2010:29, En ny förvaltningslag,s. 31 

85 SOU 2010:29, En ny förvaltningslag,s. 84 

86 SFS Kommunallag (1991:900), 2 kap 2 § 
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regleras dels genom KomL, som är indelade i en fri och en bunden sektor som i sin tur 

regleras av olika specialförfattningar som kompletterar KomL
87

.  

2.5.2 Förhållandet mellan förvaltningslagen och kommunallagen 

Förvaltningslagen gäller för både statliga och kommunala myndigheter, som omfattas av 

myndigheter samt domstolar som rör handläggning av förvaltningsärenden
88

.  

Förvaltningsrättsutredningen av den nya förvaltningslagen, ansåg att den nya lagen skulle 

innehålla regler om ett snabbt, billigt och enkelt förvarande. Reglerna skulle begränsas till att 

avse handläggning av ärende där någon enskild är part, detta krav ansågs vara alltför 

kategoriska för att kunna passa hela den kommunala verksamheten
89

. Handläggning av 

ärende, menade förvaltningsrättsutredningen ska handla om rena handläggningsärende, och 

alltså inte omfatta verksamhet som rör exempelvis släcka bränder, sophämtning mm
90

. Den 

enskilde som vill ingå avtal eller på annat sätt ansöka i ett ärende om tex bygglov, hanteras 

genom specialförfattningen plan och bygglagen, PBL
91

. Överklagan av beslut, görs sedan till 

förvaltningsrätten
92

. Fallstudie studerar närmare ett bygglovsärende, där beslutet av av 

ärendet inte hade blivit meddelad inom den tidsfrist som finns på tio veckor
93

. 

2.6 Förvaltningsprocesslagen 

2.6.1 Bakgrund  

Ur 1971´års förvaltningsreform, fick vi ett gemensamt regelsystem för handläggning av 

ärenden. Förvaltningsprocesslagen är en lag som är avsedd att reglera rättegångsförfarandet 

och handläggning av ärenden i förvaltningsdomstol
94

. FPL gäller för 

                                                

87 Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt , 25 upplagan, Liber, Malmö, s28. 

88 SFS Lag om ändring i förvaltningslagen 1986:223 (1998:386) 

89 SOU 2010:29 s202 

90 SOU 1983:72, Kommunalt kunnande : ett stöd försvensk export : betänkande / av Utredningen om export av kommunalt kunnande, s.63 

91 SFS Plan- och bygglag (2010:900) 

92 SFS Kommunallag (1991:900), 1 §  

93 Fallstudie, Dnr 1815-2012, s. 22 

94 SFS Förvaltningsprocesslag 1971:291 
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förvaltningsdomstolarnas rättskipande verksamhet är mer utförlig än FL och kan närmast 

likna en mildare variant av rättegångsbalken
95

. 

Lagen syftar främst för att stärka den enskildes rättssäkerhet i ärenden med myndigheten. Vid 

utformning av förslaget, las särskild vikt vid att den skulle tillgodose behovet av 

förfaranderegler redan i den första instans där ärendet initierades
96

. De långa 

handläggningstiderna av vissa mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna, särskilt 

skattemål, har varit föremål för uppmärksamhet i flera propositioner. Vid ändring av FPL, 

föreslogs att länsrätterna skulle handlägga skattemål utan någon medverkan av nämndemän, 

vilket betyder att en ensam domare avgör målet, samt möjlighet att förskjuta mål till annan 

domstol eller till lägre instans
97

. Fallstudie har i rättsfallsgenomgång ett mål av liknande 

karaktär
98

. 

2.6.2 Lagens tillämpning 

Lagen gäller för rättsskipning av mål inom förvaltningsdomstol och kammarrätt. Det finns 

flera paragrafer som visar hur lagen ska tillämpas mot den enskilde och för hur ärendet ska 

handläggas. Målet hos en domstol, startas oftast genom ett skriftligt förfarande av den 

enskilde eller ett ombud. Själva förfarandet är oftast skriftlig, men i FPL paragraf 9, hänvisar 

till att en muntlig förhandling ska vara en fördel i utredningen av ett mål
99

. 

Förvaltningsrättsdomstolen ska enligt förarbeten alltid ta stor hänsyn till den enskildes 

önskemål om att en förhandling är muntlig
100

.  

Så sent som 2013
101

, trädde nya reformer i kraft, där syftet med ändringarna var att bidra till 

en modernare förvaltningsprocess. Tyngdpunkten av rättskipningen ska vara i första instans, 

allt för att underlätta för den enskilde och för kunna förkorta handläggningstiden för ärendet. 

                                                

95 Wiweka Warnling-Nerep, s. 25 

96 prop. 1971:30 

97 prop1986/87:113 om ändring i förvaltningsprocesslagen, m. m. 

98 NJA 2003 s. 217, fallstudie s.29  

99 prop 1982/83:134 med förslag till åtgärder för att åstadkomma snabbare avgöranden i skattebrottmål, s. 41 

100 prop 1971:30, s. 537 

101 prop 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 
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Genom att bedömningen kommer att bli första instans, ska det på detta sätt skapas bättre 

förutsättningar att besluten redan från början blir korrekta. 

Kravet för att en ansökans eller överklagandehandling ska vara undertecknad kommer att tas 

bort, och tiden för överklagande av ett domstolsavgörande i bland annat socialförsäkringsmål, 

ska kortas från två månader till tre veckor
102

. 

2.6.3 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 

Den som vänder sig till en domstol, ska kunna utgå från att ett mål avgörs inom skälig tid, där 

regeringsformen anger riktlinjer för förfarandet
103

. Utgångspunkten inför propositionen av en 

mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, har varit att ett mål i domstol ska handläggas så 

snabbt och enkelt som möjligt. Ett förslag är, att de olika domstolarna ha möjlighet till att 

överlämna mål. De olika domstolar och förvaltningsmyndigheter ska kunna omfördela 

arbetsuppgifter mellan sig, där nedflyttning av mål, slopade formkrav vid ett överklagande 

och en mer enhetlig domstol leda till ett effektivare arbetssätt och på detta sätt vara en fördel 

både för myndigheten samt för den enskilde
104

. Tidsfristen för ett överklagande i bland annat 

socialförsäkringsmål, kortas från två månader till tre veckor. Förändringar som ovan ökar 

förutsättningar till att förkorta handläggningstiderna
105

. 

2.7 Skadeståndslagen 

Vid fel eller försummelse som blivit vållat av myndighetsutövning, ska stat eller kommun 

ersätta 1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada och 2. skada på grund av någon 

blivit kränkt på sådant sätt som anges i skadeståndslagen 2 kap 3 §
106

. Individen har enligt 

ovan, rätt till skadeståndsanspråk för ekonomisk skada, på grund av fel eller försummelse och 

kan då ge rätt till ersättning för den enskilde som blivit drabbad när handläggningen blivit 

fördröjd. 

                                                

102 http://www.government.se/sb/d/16524/a/203650 hämtad 2014-08-20 

103 RF 2 kap 11§ 2st. 

104 prop 2012/13:45, s 94 

105 ibid, s78 

106 SFS 1972:207 

http://www.government.se/sb/d/16524/a/203650
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2.7.1 Ideell skada 

Det finns också möjlighet till skadespråksanspåk via skadeståndslagen
107

, nämligen ideell 

skada, där måste skadan dock ha uppstått vid ett brott. Kränkningen i sig är en ideell skada 

som inte kräver att fysisk skada uppkommit, utan att det psykiska lidande en person har lidit 

är skäl nog.  

Vid kränkning av mänskliga rättigheter i enlighet med artikel 6.1 Europakonventionen, finns 

skadeståndsmöjligheter. Kränkning avser ett angrepp mot en person och likställs med ett 

myndighetsbrott
108

 det räknas då som en försummelse från statens sida och strider mot 

konventionen.  

2.8 Justitieombudsmannens granskning  

Hur myndigheter utövar sina uppgifter, kontrolleras av Justitieombudsman, JO, samt 

Justitiekanslern, JK, som sker med bakgrund av bestämmelserna i RF 1 kap 9 §. 

Justitieombudsman är riksdagens ombudsman och utövar tillsyn över lagar och andra 

författningars efterlevnad
109

 i domstolarnas, myndigheternas och kommunernas arbete enligt 

instruktioner från lagen
110

. JO:s främsta syfte är att främja rättsäkerheten för enskilde enligt 

Regeringsformens 2 kapitel om grundläggande fri- och rättigheter
111

. I grundlagen regleras 

inte hur tillsynen ska initieras, det vill säga, om det sker genom klagomål eller annat sätt
112

. I 

de fall där domstolen eller myndighet har inte följt givna regler kan JO lämna krit ik som 

myndigheter brukar följa
113

. I vissa fall kan JO ta upp en principfråga i ett enskilt fall
114

. I 

                                                

107 NJA 2010 s. 363 

108 SkadesL 2kap3§punkt2 

109 Thomas Bull, Regeringsformen s 306 

110 Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän (1986:765), 2 § 1 st 

111 http://www.jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/, hämtat 2014-04-10 

112 Bull, Regeringsformen - en kommentar, s. 307 

113 http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Justitieombudsmannen/, hämtat 2014-08-

18 

114 Bull, s. 306fff 

http://www.jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/
http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Justitieombudsmannen/
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fallstudie kommer det tas upp några fall från JO för att belysa JO:s granskande arbete i 

praktiken med särskilt fokus på förfaranderegel handläggning inom skälig tid. 

3 Rättsfallsgenomgång 

Rättsfallen som redovisas i fallstudie är omfattande och nämner flera rättsfrågor men i denna 

studie har vi endast behandlat förvaltningsförfarandet snabb, billig och enkel handläggning 

enligt FL §7. Varje rättsfall inleds med en kort bakgrund, vad parterna yrkat samt domstolens 

beslut. Avsikten har varit att koncentrera angående rättsfrågan om handläggning har skett 

inom skälig tid, tas upp, samt möjlighet för skadestånd, när handläggningen fördröjts. Med 

analysen kommer uppsatsen att jämföra de olika gemensamma drag som finns, utifrån hur de 

olika domstolarna har dömt i sin prövning av förfaranderegeln samt tagit hänsyn till EKMR 

artikel 6.1 rättvis rättegång inom skälig tid. För att ytterligare beskriva hur det resoneras 

angående tidsaspekt inom handläggningstiden, har denna studie tagit upp några exempel från 

JO:s granskning av förvaltningsrätten och myndigheter. JO´s kritik ses som en 

rekommendation för myndigheter och förvaltningar. 

3.1 JO-fall 

1) JO ger i sin Beslut 2013-11-01 Dnr 2922-2013 allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i 

Linköping på grund av långsam handläggning angående ett mål om mervärdeskatt och 

skattetillägg. Målet inleddes vid förvaltningsrätten den 15 juli 2011 och var färdigberett 

11 augusti samma år, men avgjordes först den 15 juli 2013. Målet var färdigberett hos 

domstolen i ett år och elva månader. Hela handläggningstiden tog två år. Även om 

domstolen befann sig i en besvärlig arbetssituation var detta enligt JO helt oacceptabelt 

och Förvaltningsrätten fick allvarlig kritik.  

2) Beslut 2013-11-01 Dnr 5106-2012 JO gav allvarlig kritik till Förvaltningsrätten i 

Stockholm för handläggningen av ett mål om utdömande av vite. Oktober 2008 förelade 

Miljönämnden ett bolag vid löpande vite att kontrollera och logga ljudnivåerna i 

verksamheten. Eftersom föreläggandet inte efterlevdes, lämnades en ansökan om 

utdömande av vite in till förvaltningsrätten, men enligt Miljöbalken 21 kap 1 § 8 skulle 

denna sak prövas av en Mark- och miljödomstol och inte av förvaltningsrätten. Varje 
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domstol har en skyldighet att skyndsamt och självmant uppmärksamma om ett 

rättegångshinder uppstår. Genom att Förvaltningsrätten fortsatte handlägga målet och 

först efter två och ett halvt år uppmärksammade Stockholms Förvaltningsrätt att den inte 

var behörig, så fick de allvarlig kritik och utmanades att se över rutiner för att undvika av 

denna sorts fel i framtiden. 

3) I beslut 2013-10-31 Dnr 6890-2012 avses kritik mot två domare i Kammarrätten i 

Jönköping på grund av långsam handläggning av ett yrkande om interimistiskt 

förordnande i ett mål om offentligt upphandling. Enligt JO borde inte Kammarrätten ha 

skjutit upp interimistiska beslut till den sista dagen innan tiodagarsfristen löpte ut. Då 

klagande hade endast timmar på sig att kunna lämna en överklagan. Därav avsåg JO att 

företaget inte hade fått rättvis behandling och de två inblandade domarna från 

Kammarrätten fick kritik.  

4) I beslut 2013-03-27 Dnr 2827-2012 avses kritik mot Norra Hisingens Stadsdelsnämnd i 

Göteborgs kommun då man dröjde med vidtagande utredningsåtgärder inom skälig tid i 

ett barnavårdsärende efter en polisanmälan om misshandel. Efter att en förskola hade 

lämnat in en anmälan gjordes ett beslut att inleda en utredning . Det hann gå drygt tre 

månader innan ett polisförhör genomfördes. “Vid misstanke om att barn far illa måste 

nämnden snarast vidta de åtgärder som krävs för att kunna ta ställning till om barnet är i 

behov av omedelbar hjälp och skydd.”
115

 Socialnämnden fick kritik att de inte hade 

vidtagit utredningsåtgärder inom rimlig tid samt att vidta ett flertal åtgärder för att i 

framtiden hindra liknande situationer.  

5) I beslut 2013-03-26 Dnr 1815-2012 lämnades allvarlig kritik mot Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun för den långa handläggningstiden i 

ett bygglovsärende enligt Plan och bygglagen (2010:900). Ansökan om bygglov 

initierades november 2012. Trots att enligt lagen (9 kap 27 § PBL) får handläggning av 

bygglovsärenden inte får överstiga tio veckor hade ingen bygglov meddelats efter att 

tidsfristen gått ut. Nämnden ursäktade den långa handläggningstiden att det varit för hög 

                                                

115 Dnr 2827-2012 sid 3 
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personalomsättning och generationsväxling. JO tar hänsyn till detta, men avser att det är 

ingen tillräcklig ursäkt och nämnden fick allvarlig kritik.  

6) I beslut 2013-01-22 Dnr 4669-2012 får Förvaltningsrätten i Falun allvarlig kritik för 

långsam handläggning av ett mål om sjukpenning. På grund av omorganisation, blev det 

stort antal öppna sjukpenningsmål och balanser uppkom. JO tog hänsyn till detta och kan 

medföra negativ inverkan på domstolens handläggningstider. Dock har det gått tre år 

sedan omorganisationen och JO såg inte det som en rimlig ursäkt, Förvaltningsrätten fick 

allvarlig kritik.  

3.2 Domstolsavgörande 

3.2.1 Förfaranderegel ej uppfylld  

 Målnummer T 6489-12 Södertörns tingsrätt  3.2.1.1

Februari 2004 initierades en tvist mellan L.J. och en konsult i Stockholms Tingsrätt och målet 

avslutades maj 2008 med en förlikning mellan parterna. Sammanlagt var handläggningstiden 

fyra år och fem månader L.J. ansåg att hans rättigheter enligt artikel 6.1. hade kränkts. Målet 

var inte komplicerat och det förekom en längre period av inaktivitet. Det framkom i 

redovisningen att målet var färdigställt inför en huvudförhandling med tre domare redan 

oktober 2006. Enligt praxis från Europadomstolen avsågs sådan handläggning från 

domstolens sida vara oskälig. Då framgick av flera avgöranden att statens långa 

handläggningstiden inte kan bortförklaras på grund av stor arbetsbörda eller otillräckliga 

resurser om det inte handlar om extraordinära eller oförutsedda förhållanden
116

. 

TR fann i sin prövning att L.J. rätt till rättegång inom skälig tid hade kränkts och är berättigad 

till skadestånd för ideell skada. JK, statens advokat, har dock överklagat detta beslut och den 

4 juli 2013 beviljades prövningstillstånd i Svea Hovrätt. Staten avsåg sig inte ha åsidosatt L.J 

rätt enligt artikel 6.1 i EKMR då L.J. eget agerande var grunden till långsam handläggning.  

 NJA 2005 s462 Mål nr T 72-04 3.2.1.2

                                                

116 Södertörn Tingrättens dom T 6489-12, meddelad 2013-05-10, s. 19 
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P.L, finanschef i Integrated Computer Systems AB försattes på egen begäran i konkurs den 

14 juni 1988. Konkursförvaltaren gjorde en anmälan till åklagaren den 3 april 1989. 1992 

hölls polisförhör med P.L., där han delgavs misstanke om grovt bedrägeri, grovt 

bokföringsbrott och grovt svindleri. 1995 väckte åklagaren åtal emot P.L. Tingsrätten 

ogillade åtalet mot samtliga åtalade. Tingsrättens dom överklagades inte. P.L. väckte talan 

mot staten, då anklagelser mot honom inte prövats inom skälig tid enligt artikel 6, EKMR. 

Vid EKMR`s mening, måste först ställning tas till vilken tidsperiod, där myndigheten gjort 

någon åtgärd, att en förundersökning har inletts. PL fick i detta fall, en kallelse att han 

delgavs för misstanke om brott den 20 december 1992. Tingsrättens ogillade dom i 

brottsmålet vann laga kraft den 28 december 1998, tidsåtgången i fallet var då cirka sju år. 

TR ansåg att målet var komplicerat och materialet omfattande men ärendet hade varit passivt 

under en längre tid. När det gäller skadeståndsyrkandet måste rätten ta ställning till om 

anklagelserna mot P.L. blivit prövade inom skälig tid. Staten förpliktigas att betala 800 000 

kronor jämte ränta till P.L. dock inte till ersättning utifrån skadeståndslagen 3 kap. 2§. 

Förfaranderegeln tillämpades. Meddelad i HD, 9/6 2005
117

 

 NJA 2012 s 211 Mål T5858-10 3.2.1.3

Statens skadeståndsansvar vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen (I -II) Mattias 

Trafikskola hamnade i tvist med G.T. och gjorde oktober 2002 en stämningsanmälan till 

Västmanlands tingsrätt. Tingsrätten utfärdade stämning och januari 2003 hölls det en muntlig 

föreberedelse. Under fyra år och fyra månader skedde inga handläggningsåtgärder trots att 

parterna hade försökt påskynda handläggningen. Det är även anmärkningsvärt att 

Justitieombudsmannens kritik i beslutet 2006 gav inga resultat utan målet avslutades då 

parterna hade träffat ett förlikelse 2008. 

I fallet var handläggningstidens längd fem år och fem månader. Fallet var okomplicerat och 

anledningen till dröjsmål berodde inte på parterna. Domstolen tog hänsyn till hur fallet NJA 

2005 s. 462 (se nästa avsnitt) där HD uttalade att Europadomstolens praxis måste beaktas 

                                                

117 NJA 2005 s. 462 
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som naturlig utgångspunkt vid prövning av ideella skadeståndets storlek. I detta resonemang 

hänvisade HD till kriterier som Europadomstolen hade tagits fram Zullo mot Italien fallet och 

hur ersättningens storlek ska räknas fram. Efter Europadomstolens två avgöranden om Zullo, 

kan Zullotaxan inte anses direkt tillämplig vid ersättningens fastställande. Vid bedömning av 

ersättning ska det beaktas hur långt tid handläggningen har varat, hur många instanser varit 

inblandade, målets komplexitet samt om målet har varit särskilt betydande för parterna
118

. 

 NJA 2003 s. 414 Mål B 2100-02 3.2.1.4

C.R. har genom sin anställning som mäklare med inriktning på handel av aktie och 

aktieindexrelaterade optionskontrakt hos Alfred Bergs Fondkommission AB; Stockholm, 

överskridit sina befogenheter. CR delgavs misstanke om brott 9 december 1994. 

Bedömningen av om rätten till rättegång inom skälig tid har kränkts, börjar från den dagen 

personen blir anklagad för brott och tills domen vinner laga kraft. I CR`s fall var denna tid 

nästan nio år. I HovR menades att CR borde få kompensation för den långa tidsuträkning som 

skett för bestämmelserna om påföljdsval och straffmätning. Genom bestämmelse i 

Brottsbalken
119

, ges möjlighet att få ett lindrigare påföljd än fängelse eller kunna få ett 

kortare straff.  

Enligt artikel 6.1. har personen som anklagas för brott berättigad till en rättvis och offentlig 

handlig inom skälig tid. De anklagelserna som hade riktats mot C.R drog ut på tiden det 

innebär att det förekom en kränkning mot artikel 6.1. EKMR.  

HovR fann att handläggningstiden varit så lång att detta borde påverka straffmätningen, men 

då brottet hade ett straffvärde som låg på tre år. HovR fann inga skäl att omvandla den 

villkorliga domen till böter. HovR gör en bedömning att det kan finnas en kränkning i att 

förfarandet tagit lång tid, och detta talar för en lindrigare påföljd, ändrar HovR, HD domslut 

och dömer CR till fängelse i ett år.  

                                                

118 NJA 2012 s. 211, s. 3 

119 BrB 29 kap, 5§ 1st. punkt 7 
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 NJA 1998 s 893 3.2.1.5

Handläggning av bostadslån
120

 hos länsbostadsnämnden har fördröjts, vilket medfört att lånet 

utbetalats i ett förhöjt ränteläge. A.A. och E.S. beviljades bostadslån 5/11-1991 för 

nybyggnad av en villafastighet i Huddinge kommun. Efter viss handläggning fick A.A. och 

E.S. ut bostadslånet den 16 september 1992. 

A.A. och E.S. yrkar att staten förpliktigas att betala då de ansåg att den långa 

handläggningstiden gjort så de fått extra merkostnader. Staten har bestridit käromålet. 

Tingsrättens bedömning har varit att målet är ostridigt genom att länsbostadsnämnden utövat 

vårdslös myndighetsutövning i form av försenad handläggningstid. Detta sätt har åsamkat 

A.A.´s och E.S.´s skada, samt att ett visst belopp utbetalats i skadestånd. Boverket har sedan 

tidigare beslutat att ge ersättning. TR finner inte skäl att frångå Boverkets bedömning.  

Rättsfrågan; I verkets beslut var det inte fråga om att fastställa en speciell räntesättningsdag, 

utan att bestämma hur många dagars försening som uppkommit i ärendets handläggning hos 

länsbostadsnämnden. Staten ska åläggas skyldighet att utge skadestånd till A.A och E.S till 

följd av det förhöjda ränteläget vid utbetalning av lånet. Förfaranderegeln uppfylld. 

 RÅ 2006 ref 43 3.2.1.6

Fråga om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har ansetts att en 

kränkning skett av rätt till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6, EKMR. 

Finansinspektionen påförde den 9 december 1999 en särskild avgift om 68 000 kronor. A.G. 

har underlåtit att inom föreskriven tid anmält ett förvärv av 20 000 aktier i sitt bolag, Monark 

Stiga AB. Anmälan av förvärvet skulle ha gjorts till Finansinspektionen senast den 2 juni 

1999, men inkom först den 28 juni 1999. A.G. bestred avgiften och överklagade till 

Länsrätten som avslog överklagandet.  

                                                

120 avgörande i HD 1998-12-29, målnr T3134-97 
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Målet visade att det föreligger grund att påföra den särskilda avgiften. Kammarrätten avslog 

överklagandet. A.G. överklagade till regeringsrätten och yrkade att de skulle fria honom från 

den särskilda avgiften och i andra hand att avgiften skulle sättas ned.  

Regeringsrätten har gjort gällande att det även förskjutit lång tid sedan transaktionen skedde. 

Allt sedan förfarandet inleddes hos Finansinspektionen, har det gått ungefär sex och ett halvt 

år. Ärendet har inte varit särskilt komplicerat och A.G. ska inte belastas för att 

handläggningen blivit frödröjt. Regeringsrätten finner att det skett en kränkning av A.G´s rätt 

enligt artikel 6.1 i EKMR, och att A.G. är berättigad till kompensation för kränkningen. 

Avgiften sätts därför ned till hälften. 

Regeringsrättens avgörade blir att särskild avgift skall tas ut med 34 000 kr.  

Meddelad av Regeringsrätten 28/6 -2006
121

 

 Målnummer T3470/10 3.2.1.7

M.S. begärde genom ett tillståndsärende att inneha skjutvapen i en film. Handläggningstiden 

från det att Polisens avslagsbeslut den 1 oktober 2009 tills dess att tillstånd utfärdades, 

uppgick till fyra år, fyra månader och en vecka.  

Vid bedöming av hur ett skadestånd ska beräknas vid kränkning av artikel 6.1 i EKMR, finns 

vissa principer som ligger till grund även i detta fall
122

. I detta fall har Staten kränkt M.S rätt 

till rättegång inom skälig tid. 

Tingsrätten förpliktar staten att till M.S. betala 10 000kr jämte ränta. Statens 

skadeståndsansvar
123

 vid överträdelse av artikel 6, EKMR. 

 NJA 2010 s363 Målnummer T333/09 3.2.1.8

                                                

121 Regeringsrätten 2006-06-28, målnr 7536-04 

122 HD målnr T-5868-10 

123 HD 2012-04-11, T3470/10 
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B.H. har yrkat att staten skall förpliktigas att utge till honom 155 000 kronor jämte ränta, på 

grund av att han lidit skada på grund av felaktig rättstillämpning och långsam handläggning. 

Tingsrättens samt hovrättens beslut har haft dubbla processer och handläggningstiden har helt 

i onödan förlängts med nästan fyra år. Det har förutom långa perioder också varit uppehåll 

och inaktivitet i handläggningen. B.H. begär skadestånd för förmögenhetsskada, bestående av 

B.H`s rättegångskostnader samt ersättning för ideell skada. Justitiekanslern har medgivit att 

det förekommit en kränkning av rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13, EKMR 

men frågar sig vilken mån BH har ansetts sig att vara kränkt av artikel 6, rätt till rättegång 

inom skälig tid, EKMR. HD förpliktigar staten att utge 40 000 kr, jämte ränta till B.H. B.H 

ska utge ersättning till staten för rättegångskostnader i HD med 5000 kronor jämte ränta. 

BH har förlorat målet helt när det gäller frågan om ersättning för förmögenhetsskada, och 

endast till liten del fått bifall avseende ersättning för ideell skada. Målet har i stort handlat om 

frågan om en kränkning av EKMR förekommit, vilket JK inte bestridit. BH bör förpliktigas 

att ersätta staten med hälffen av dess rättegångskostnader. Beloppet som yrkas är skäligt. 

I mål T333/09 har det varit en process i olika instanser och domstolar. Staten har på olika sätt 

inte ordnat domstolssystemet, det förekom långa perioder av inaktivitet, och detta har gjort att 

EKMR artikel 13, ett effektivt rättsmedel har kränkts, se vidare analysdel i fallstudie.  

3.2.2 Förfaranderegel uppfylld 

 NJA 2003 s. 217 3.2.2.1

B.H. ansökte vid Stockholms tingsrätt om stämning på staten och yrkade på skadestånd
124

. 

B.H. hade 1988 häktats som misstänkt för skattebedrägeri och försvårande av skattekontroll. 

Efter olika domar avgjorts av Kammarrätten i Stockholm 11 juni 1998,  

innebar detta att B.H. eftertaxerades och ålades att betala ränta och skattetillägg. Staten har 

avsiktligen eller på grund av oaktsamhet inte ordnat domstolssystemet inom 

förvaltningsrätten, då skattemålet inte blev avgjort inom skälig tid. 

                                                

124 Meddelad i HD 2003-06-06, målnr Ö1092-02 
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Förfaranderegel anses inte vara uppfylld då staten inte prövat målet inom skälig tid och 

orsakat förluster för kärande. Staten avsågs bryta mot artikel 6.1 i EKMR.  

Målet avskrevs. HD visade målet åter till TR för att stämningsansökan skulle förtydligas i 

vilket mån staten har ansvar för.  

 NJA 2005 s 726 3.2.2.2

M.Y. arbetade som taxiförare med enskild firma och dömdes i oktober 1999 av Lunds 

tingsrätt till fängelse i ett år, för rån. M.Y:s taxiförarlegitimation blev återkallat genom beslut 

av Länsstyrelsen i Skåne den 8/11-1999
125

. 

Svarsskriften från kommunicering från åklagare och målsägande kom in till Hovrätten den 

22/11- 1999. Brottsmålet var då klart att sättas ut för huvudförhandling. Det bokades tid för 

huvudförhandling till den 12/2-2001. Efter huvudförhandling ogillade Hovrätten åtalet i dom 

den 2/3-2001. Länsstyrelsen upphävde den 8/3-2001 sitt beslut att återkalla 

taxiförarlegitimation. 

Staten har vidgått att det borde varit möjligt för hovrätten att avgöra brottsmålet snabbare. 

Från det att brottmålet kom in till hovrätten och dom avgjordes, gick nästan sexton månader, 

var denna tid inte tillräcklig lång enligt Europakonventionens krav på prövning av skälig tid. 

Käromålet blev ogillat. 

 NJA 2001 s 35 3.2.2.3

Fråga om ansvar för tjänstefel
126

 av domare med att ha dröjt att färdigställa tidigare domar, 

samt fråga om tillämpning av artikel 6 i EKMR. 

Rådmannen C.A. har vid Enköpings tingsrätt vid myndighetsutövning uppsåtligen eller av 

oaktsamhet, i tolv fall under året 1995, inte färdigställt tidigare avkunnade domar.  

                                                

125 HD 2005-11-03, målnr T 923-02 

126 HD 2001-01-31, målnr B 4882-98 



 

 

31 av 46 

C.A. har åberopat att åtalet skall ogillas, på grund av den långa tid som förflutet sedan hon 

fick kännedom att en förundersökning inletts emot henne. 

Hovrätten dömer C.A. för tjänstefel till 40 dagsböter a 250 kronor. HD fastställer HovRättens 

domslut. 

Målet var inte särskilt komplicerat men förundersökningen var väldigt omfattande. 

Handläggningstiden har påverkats, då huvudförhandlingen vid ett par tillfällen fått ställas in, 

då C.A. dels blivit sjuk dels tillåtits byta försvarare. Dessa förseningar har varit 

omständigheter som inte staten ska ha ansvar för. 

 Justitiekanslern beslut D nr 6050-12-40  3.2.2.4

R.M. var under tiden mars 2009 till april 2010 frihetsberövad och häktad med restriktioner på 

grund av misstanke om grov narkotikasmuggling. R.M. yrkade på skadestånd då han var 

utsatt avsevärt lidande under sina tolv och halv månader i häktet. R.M. anser att svenska 

staten har brutit mot artikel 5.3 i EKMR och därmed skyldig att betala skadestånd.  

Mars 2009 begärdes en Nederländsk medborgare R.M. häktad på sannolika skäl för grov 

narkotikasmuggling på grund av, i risk för flyktfara och kollusionsfara. Under häktningstid 

hade åklagaren förlängt häktningstiden två veckor åt gången. Målet avsågs vara komplicerad 

då vittnesförhör skulle göras med personer i Nederländerna och Finland under 

förundersökningen. Den långa handläggningstiden berodde inte på statens passitivitet och 

därmed har staten enligt TR mening inte brutit mot EKMR krav. Justitiekanslern avsåg i sin 

bedömning att de omständigheterna som framkom i detta ärendet var att R.M:s rättigheter 

enligt artikel 5.3 i EKMR har inte åsidosatts och samband med detta avsågs staten inte vara 

skadeståndsskyldig. 

I detta fall avsågs kränkning inte vara uppfylld då staten gjorde sitt yttersta att få målet löst 

snabbt samt att häktningstid inte var proportionerligt med straffet. 
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3.3 Praxis från Europadomstol 

Sverige har haft flera mål i Europadomstolen, där kränkning har förekommit på grund av 

långsam handläggning.Ett mål från Europadomstolen, Hellborg mot Sverige, blev Sverige 

dömd i artikel 6.1 i Europadomstol för att handläggning av ett bygglovsärende som tog 13 år. 

I ett liknande fall från Europadomstolen, där Sverige blev dömd enligt artikel 6.1, mål 

Paulsen-Medalen och Svensson mot Sverige. Handläggningen hos domstolen, tog över ett år, 

då Regeringsrätten väntade in ett annat mål för bedömning. Europadomstolen fällde Sverige. 

3.3.1 Paulsen-Medalen och Svensson mot Sverige 

Paulsen-Medalen och Svensson mot Sverige
127

 där Regeringsrätten (numera Högsta 

Förvaltningsdomstol) lång tid för att handlägga ett fall angående ett omhändertagande av barn. 

Familjerättsliga tvister är ett av de tvister som kräver skyndsam handläggning
128

, var 

Regeringsrättens handläggningstid klandervärt. Perioden som Europadomstol prövar är från 

den dagen då ärendet initierades vid myndighet till den dagen det vann laga kraft, enligt detta 

omfattade handläggningstiden under 3 år (mars 1990 - juni 1993). Den långa 

handläggningstiden berodde inte på att modern till barnen försvårade processen eller att 

tvisten själva var mycket komplext. Anledningen till den långa handläggningstiden var att 

Regeringsrätten inväntade utgång om ett liknande mål från Europadomstol
129

. 

Europadomstolen avsåg att Sverige hade brutit mot artikel 6.1 och blev skadeståndsskyldig. 

Ett annat fall där Europadomstolen fann att handläggning av ärendet tog för lång tid. Staten 

blev skadeståndsskyldig.  

3.3.2 Hellborg mot Sverige 

Hellborg mot Sverige
130

 ett bygglovsärende som hade lång handläggningstid. Det tog drygt 

tretton år innan ärende avslutades. Klaganden yrkade på artikel 1 i första tilläggsprotokollet 

då han inte var tillåtet att bygga på sin fastighet och artikel 6.1 rätt till förfarandet vid 

                                                

127 Paulsen-Medalen och Svensson mot Sverige, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58132, hämtad 2014-08-20 

128 Danelius, s 306 

129 Margareta och Roger Andersson mot Sverige ( dom den 25 februari 1992 , serie A nr. 226 - A ) 

130 Hellborg mot Sverige, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72584, hämtad 2014-08-20 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-5813
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72584
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förvaltningsmyndigheter och domstolar inom skälig tid. B.H fick förhandsbedömning som 

avses vara bindande om bygglov beviljades inom tvåårsfristen. Byggnämnden sköt upp sitt 

svar i väntan av nya detaljplanen. Det tog fyra och ett halvt år till byggnämnden att avslå B.H. 

bygglovsansökan, som i vanliga fall ska behandlas inom 6 - 8 veckor. Europadomstolen fann 

att staten hade brutit mot artikel 1 i tilläggsprotokollet samt mot artikel 6.1. Staten blev 

skadeståndsskyldig
131

. 

4 Analys 

Förvaranderegeln snabb, effektiv och billig handläggning är kopplat till att den enskilde ska 

få en rättvis och opartisk handläggning av sitt ärende, från dess att det initierats, tills dess att 

det vinner laga kraft. Med en ny bestämmelse i RF
132

, där man har rätt till rättvis rättegång 

inom skälig tid, har på detta sätt stärkt den enskildes grundläggande rättigheter. En 

domstolskontroll förutsätter att tidsaspekten ska beaktas för att undgå en lång förfarandetid.  

Det finns ingen tidsaspekt hur lång handläggning inom skälig tid skulle kunna vara. Det finns 

inte reglerat hur detta krav uppfylls, utan är beroende på hur komplicerat ett ärende är, hur 

parterna agerat och hur myndigheten skött handläggningen. När en myndighet handlägger ett 

ärende och det fördröjs så ska den enskilde inte drabbas på ett så betydande sätt som C.R.
133

 

som fick sitt straff vid brott, en lägre straffmätning än vad som tidigare påföljts, på grund av 

lång handläggningstid. 

Domstolar tittar i sin prövning på tidigare rättspraxis samt på praxis från Europadomstolen. 

Europadomstolen har tagit fram kriterier när det ska prövas om handläggning har skett inom 

skälig tid, dessa kriterier har blivit vägledande även för svenska domstolar.  

                                                

131 Europadomstols mål Hellborg mot Sverige, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72584, hämtad 2014-08-20 

132 prop 2009/10.80 s156 

133 mål B 2100-02(NJA 2003.s414) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72584
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4.1 Långsam handläggning 

Trots att parterna i rättsfall NJA 2012 s211, försökte påskynda handläggningen så hände inget 

under fyra år. Domstolen fick kritik av JO, där handläggningen hade avstannat men det gav 

inga resultat, utan parterna gjorde till slut en förlikelse. I mål NJA 2005 s 462, P.L. var 

misstänkt för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt svindleri, där en polisanmälan 

kom in 1989, förhören hölls 1992. P.L. väckte talan mot staten då anmälan inte prövats mot 

honom inom skälig tid. Vid EKMR´s måste först ställning tas till vilken tidsperiod 

myndigheten gjort någon åtgärd och EKMR menar också att ställning ska tas helst i första 

instans.  

NJA 2010 s363, blev staten förpliktigad för skadestånd på grund av långsam handläggning. 

JK medgav att det fanns en kränkning enligt EKMR artikel 13, men fråga om i vilken mån 

B.H. ansett sig kränkt enligt EKMR, artikel 6.1, BH blev förpliktigad att ersätta staten med 

hälften av rättegångskostnaderna. I målet från Södertörns Tingsrätt, mål nr T 6489-12, blev 

staten skadeståndsskyldig på grund av långsam handläggningstid i målet. Detta mål blev 

överklagad av JK till Svea Hovrätten och är inte färdigbehandlad i skrivande stund. I målet 

togs hänsyn till NJA 2012 s 211 där Högsta domstolen tog fram några kriterier hur ett 

skadestånd ska bedömas, det vill säga att skadeståndet ska ställa den skadelidande i samma 

läge som den var innan skadan var skedd.  

4.2 Förfaranderegelns tillämpning 

När den enskilde överklagar ett beslut och detta sedan överklagas, från den tid ärendet 

initierades och tills det vinner s.k. laga kraft, kan alltså ta lång tid. Då blir själva hela 

förfarandet inte så snabbt, billigt och effektivt som lagen ska framhålla. Den enskilde ska 

självklart få överklaga “sin sak”, men det måste kanske finnas en tydlig reglering för HUR 

lång förfarandetid bör vara?  

I dagsläget finns det fortfarande inga tydliga regler hur handläggningstid vid olika ärende ska 

se ut.  
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Exempelvis i rättsfall NJA 2003 s 414, där själva handläggningstiden tagit sex år, trots att 

ärendet i sig var färdigbehandlat. Utredningen blev förhalad trots att klagande var 

medhjälplig vid utredningen. Man tittar också på hur komplicerat fallet var, i jämförelse med 

rättsfall D nr 6050-12-14, där R.M var häktad och i Justitiekanslern beslut behandlades fråga 

om lång häktningstid enligt artikel 5.3 EKMR. JK fann i sitt beslut att kränkning inte fanns, 

då målet avsågs vara komplicerat och den långa handläggningstiden berodde inte på 

passivitet. I detta fall ansågs staten inte som passivt men i det andra fallet NJA 2003 s 414, 

där han fick lindrigare straff på grund av att en del av brottet var preskriberat.  

Förhoppningsvis när det nya förvaltningslagen träder i kraft blir förbättringar i 

myndigheternas förfarande, där det finns lagförslag om en s.k. dröjsmålsränta
134

. Detta 

kommer att underlätta för den enskilde och troligtvis öka förtroendet mot 

myndighetsutövning och rättsväsendet, då de flesta fall kommer att handläggas grundligt 

redan vid första instans och beslut behövs inte överklagas i lika omfattning. På detta sätt blir 

också myndigheter en “god förvaltning”. Borde inte RF ge en bättre förklaring vad 

handläggning inom skälig tid innebär? Idag är det lex specialis och myndighetsföreskrifter 

som ger riktlinjer hur lång handläggningstiden ska vara, där exempelvis bygglovsärenden är 

det PBL 9 kap. 27 § som reglerar handläggningstiden.  

4.3 Den enskildes rätt till skadestånd 

Det ska finnas reglerat för när en kränkning har skett enligt artikel 6.1 EKMR och den 

enskilde har lidit av skada (materiell samt ideell). Vid sådana fall ska det finnas tydliga regler 

hur ersättning ska se ut vid de olika typer av kränkning redan i skadeståndslagen. Som det är 

nu så finns ideell skada inte reglerat, utan domstolen går efter rättspraxis, där hur stor 

ersättning ska vara vid ideell skada som vid fallet NJA 2012 s 211
135

 där HD beaktade praxis 

från Europadomstol.  

                                                

134 SOU 2010:29 s309 

135Målnummer NJA 2010-211, fallstudie s25 



 

 

36 av 46 

EKMR inkorporerades i svensk rätt 1995, men lagen har fortfarande ingen grundlagsstatus. 

Genom en reformerad grundlag, är det tänkt att de grundläggande fri- och rättigheterna ska 

stärkas, samt att en bestämmelse införs om individens rätt till en rättvis rättegång
136

 för att 

säkerställa rättsäkerheten
137

. Praxis från Europadomstolen gällande detta, är de kriterier som 

tas upp målets kapacitet, parternas agerande samt handläggandet som sådant. 

4.4 Förfaranderegelns tillämpning i Regeringsformen 

De grundläggande fri och rättigheterna har genom åren hela tiden förbättrats, genom 

proposition från 1975, kom förslaget att de rättsligt bindande rättigheterna skulle samlas i ett 

kapitel
138

. Det har påtalats att rättighetsskyddet har en del begränsningar för den enskildes 

skydd av sina rättigheter. Syftet var att stärka den enskildes rättigheter i grundlagen. Genom 

den nya grundlagsreformen har RF moderniserats i andra kapitlet och det största förändringen 

är att skyddet inte längre knyts till “medborgare”, utan gäller nu “var och en”.  

RF sätter grundläggande handläggningsregler för domstolar och förvaltningsmyndigheter
139

. 

RF 2 kapitel 11 § 2 stycket reglerar kravet “att en rättegång måste genomföras rättvist och 

inom skälig tid” . Domstolar och förvaltningsmyndigheter ska bedriva sin verksamhet 

enlighet med RF. 

4.5 JO´s bedömning 

JO och JK har på olika sätt kritiserat domstolar och myndigheter, när det gäller processen av 

tidsaspekten av deras ärendehandläggning. Exempelvis, Justitieombudsmannen genomförde 

en granskning i Västmanlands tingsrätt, där det hittades 15 andra tvistemål som hade blivit 

liggande utan att tingsrätten vidtagit några åtgärder att driva dessa mål mot ett avgörande
140

. 

                                                

136 prop 2009/10:80, En reformerad grundlag 

137 Danelius, s 37 

138 prop 1975/76:209 om ändring i regeringsformen 

139 3RF 11 kap 1 §  

140 NJA 2012 s. 211, s. 2  
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Sverige har varit fall för flera domar i Europadomstolen, när det gäller rätt till rättegång inom 

skälig tid, bland annat, se ovan Hellborg mot Sverige.
141

 För att bedömma om kravet på 

skälig tid har tillämpats, beror mycket på hur ärendet i sig handläggs, hur komplicerat målet 

har varit, samt hur den enskilde parten och domstolar agerat under processen.  

4.6 Kort sammanfattning av JO`s fall. 

Det finns brister vad som gäller handläggning inom skälig tid. Denna studie har tagit med 

några ärende från JO för komparation samt att belysa hur JO resonerar angående 

förfaranderegel i mål dnr 2922-2013, dnr 5106-2012, dnr 6890-2012, dnr 2827-2012, dnr 

1815-2012 och dnr 4669-2012. 

Avsikten har varit att åter påvisa fördröjd handläggningstid, från myndigheternas sida. 

Myndigheter har i dessa mål fått allvarligt kritik på grund av långa handläggningstider. I alla 

mål, var fallen inte så särskilt komplicerade och hade kunnat avgöras på kortare tid. I mål Dnr 

5106-2012, som var i fel instans, gav JO kritik, då målet lätt kunde avgöras i annan 

myndighet. Tillsynsmyndigheter ska förebygga dröjsmål och ställa krav på myndigheterna. 

Myndigheterna är ansvariga att se till att ärende inte blir förhalade. Samtidigt ställs krav att 

handläggningen ska ske så snabbt som lagen föreskrivs
142

. Likaså vid omorganisation eller 

vid besvärlig arbetssituation, Dnr, 2922-2013, Dnr 1815-2012, Dnr 4669-2012 ska 

myndigheten se till att handläggningen inte blir lidande. I målet dnr 6890-2012 fick två 

domare kritik, då de hade skjutit upp beslutet till sista dagen på en tiodagarsfrist, vilket 

avsågs inte vara acceptabelt då klaganden hade bara några timmar att överklaga. Som enskild, 

har man fått vända sig till Jo, för att kunna begära skadestånd mot staten. JO har även 

kritiserat de sociala myndigheten Dnr 2827-2012 då ett ärende om barnmisshandel som skulle 

kräva skyndsam handläggning och i detta fall tog det drygt tre månader och inte vidtagit 

utredningsåtgärder inom rimlig tid. JO´s kritik ses som en rekommendation för de olika 

myndigheter och domstolar. 

                                                

141http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-klagomal-mot-sverige/europadomstolens-domar-och-

beslut-i-mal-mot-sverige/europadomstolens-domar-i-mal-mot-sverige?p=, hämtad 2014-08-20 

142 SOU 2010:29 s290 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-klagomal-mot-sverige/europadomstolens-domar-och-beslut-i-mal-mot-sverige/europadomstolens-domar-i-mal-mot-sverige?p=
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-klagomal-mot-sverige/europadomstolens-domar-och-beslut-i-mal-mot-sverige/europadomstolens-domar-i-mal-mot-sverige?p=
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4.7 Domstolsprövning inom skälig tid och ett effektivt rättsmedel 

Domstolarnas resonemang kring begreppet handläggning inom skälig tid så tas det stor 

hänsyn till tidigare rättspraxis och praxis från Europadomstolen. En domstolskontroll 

förutsätter att tidsaspekten beaktas. Exempelvis, i fallet (dnr 6050-12-40) prövades om 

häktningstiden var rimlig i förhållandet till straffvärdet samt om åklagaren som förundersökte 

målet hade handlat skyndsam enligt kraven från artikel 5.3 rätt till personligt frihet EKMR. I 

EKMR, som har inkorporerats i Sverige talas om domstolsprövning inom skälig tid, artikel 6 

och ett effektivt rättsmedel, artikel 13. I fallet NJA 2005 s 462 ställs nya krav på skyndsam 

handläggning på myndighetsnivå där ställdes även fråga om enskildes rätt till ideell skada
143

. 

Där kränkningar har skett av de kriterier EKMR tar fram, finns möjlighet att kompenserats 

genom skadestånd. Med lagförslag i ny SOU, om en dröjsmålstalan, kan den enskilde inte 

tvinga sig till ett snabbt avgörande, utan “bara” få myndigheten till ett beslut oeller ett 

avslagsbeslut och en motivering till varför beslut inte kan fattas
144

. Som enskild har man fått 

förlita sig på att vända sig till JO eller JK för att kunna väcka skadeståndstalan mot staten
145

. I 

dagens lagtext, finns skadeståndet inte reglerat storleksmässigt, ifall man blir utsatt för ideell 

skada enligt artikel 6:1, se vidare målnummer NJA 2010 s. 363, där kränkning hade skett 

men man frågar sig i vilken mån, samt T6489-12 där staten blev skadeståndsskyldig på grund 

av långsam handläggningstid i målet. Detta bortförklarades av domstolen på grund av stor 

arbetsbörda. 

Europakonventionen reglerar inte administrativa förhållande, så måste ändå nationella 

myndigheter anpassa sin verksamhet efter konventionen, där konventionen ställer allmänna 

krav om legalitet och proportionalitet vid ett myndighetsingripande mot den enskilde
146

. 

I några fall från domstolar och JO har det tagits upp att domstolens arbetsbörda har varit för 

stor eller att omorganisationen har ställt till kaos och domstolen inte kommit in i rutinerna 

                                                

143 SOU 2010:29, s. 84 

144 ibid s.309 

145 SOU 2010:29, s. 87 

146 Reichel s. 269 
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ordentligt än och därför har handläggningstiden tagits ut i tiden. Europadomstol accepterar 

inte sådana döjsmål utan avser att staten är ansvarig för att organisera sitt rättväsen på detta 

vis att domstolarna har kapacitet att uppfylla förpliktelserna enligt krav från EKMR
147

. 

4.8 Den nya förvaltningslagen och en “god förvaltning” 

Begreppet “god förvaltning” är grunden till den nya förvaltningslagen. EU rättens stadga 

förekommer en rätt till ett effektivt rättsmedel och att inom skälig tid få sin sak prövad i 

domstol, artikel 47 och artikel 41
148

. Rättsskyddet kommer att på detta sätt, stärka den 

enskildes grundläggande rättigheter. 

I utredningen
149

 föreslås en s.k. dröjsmålstalan som ett nytt institut som omfattar ansökningar 

som görs av enskilda. När en myndighet inte fattat beslut efter sex månader, kan den enskilde 

kräva att beslut fattas. Myndigheten har då fyra månader att antingen fatta ett beslut i 

sakfrågan eller ge ett avslagsbeslut med motivering.  

4.9 Förfaranderegel i förvaltningsprocesslagen 

I propositionen
150

 för en mer ändamålsenlig förvaltningsprocesslagen, tas flera förslag upp 

som ska verka för en modernare och effektivare förvaltningsprocess i domstolar. 

Tyngdpunkten för rättsskipningen ska ligga i första instans, mål ska kunna överflyttas från 

kammarrätt till förvaltningsrätt, allt för att minska arbetsbördan hos domstolarna. Den som 

vänder sig till en domstol för ett mål, ska kunna utgå ifrån att det avgörs inom skälig tid, och 

då krävs det reglering som är ändamålsenlig och en fungerande domstol
151

. I fallet NJA 2003 

s 217 hade kammarrätten kunnat förskjuta målet till en lägre instans, för att 

                                                

147 Danelius, s. 307 

148 Lebeck, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, Studentlitteratur, Lund, s. 398 

149 SOU 2010:29 
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handläggningstiden inte skulle bli fördröjd. Dnr 5106-2012 där JO ger kritik till Stockholms 

Förvaltningsrätt för att den inte skyndsamt hänsköt målet till rätt myndighet enligt 7 § FPL
152

. 

5 Slutsats och egna kommentarer 

De grundläggande fri- och rättigheter har tidigare inte funnits tydligt reglerad i grundlagen. 

Genom Sveriges medlemskap i EU och att EKMR inkorporerades i svensk lag förstärktes de 

grundläggande rättigheterna. Genom detta har ny grundlagsreform
153

, som trädde i kraft 1 juli 

2011, tagits fram en bestämmelse där det ska införas där det ställs krav för rätten till rättvis 

rättegång inom skälig tid, som tillämpas för EKMR, artikel 6
154

. 

Avslutningsvis kan konstateras att det fortfarande finns brister i förfaranderegeln 

“handläggning inom skälig tid”. Vad som kännetecknar begreppet skälig tid och vad som 

anses vara en snabb, enkel och billigt förfarande, regleras inte tydligt. Det hänvisas istället att 

stat och myndighet, ska utgå ifrån att vara en “god förvaltning”, och att den enskildes 

rättssäkerhet ska komma i första hand. De grundläggande rättigheter ska på detta sättet 

stärkas. Om den enskilde anser sig vara kränkt enligt artikel 6.1 i EKMR kan den söka 

skadestånd hos JO. Enligt rättsfallstudie är dock ideell skada inte reglerad i nuvarande svensk 

lagstiftning utan vid bedömning beaktar man vad som står i rättspraxis samt hur 

Europadomstolen resonerar kring detta. I fallet NJA 2012 s 211 hämtade domstolen vid sin 

bedömning av storleken av ersättning vid ideell skada från Europadomstolen. 

Vilka rättsliga mekanismer skulle kunna användas för att stärka skyddet av de de 

grundläggande fri och rättigheterna, tex rätt till rättvis rättegång inom skälig tid? Svenska 

rättssystemet ska inrikta sig mot Europakonventionen och den gällande lagen inom EU. Idag 

finns egentligen inga sanktioner, när staten gör fel. JO ger kritik till de olika domstolar och 

myndigheter som förhalar handläggningen men inget mer händer. Den enskilde kan i sin tur, 
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kräva skadestånd av staten. Problemet blir då att RF och förfaltningslagar inte reglerar 

skadeståndsansvar, när myndighet bryter mot lagen.  

Det känns olyckligt att ett sådant land som Sverige, som annars eftersträvar att vara bäst på 

allt har reglerat krav kring handläggning inom skälig tid så otydlig, varje myndighet kan då 

tolka det på sitt eget sätt. Först vid domstolsprövning tas det hänsyn till de kriterierna som 

Europadomstolen har lyfts fram. 

  



 

 

42 av 46 

6 Käll- och litteraturförteckning 

Lagar 

SFS 1986:233 Svenska förvaltningslagen  

SFS 1971:291 Förvaltningsprocesslag  

SFS 1991:900 Kommunallag 

RF 2 kap 9 §, medborgarens rätt till domstolsprövning 

1988:205 Lag om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut  

SFS 2006:304 Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 

SFS 2003:246 Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223) 

Lag om Svenskt medborgarskap SFS 2001:82  

Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän SFS (1986:765) 

Plan- och bygglagen SFS 2010:900 

Lag om statlig ersättning för ideell skada, SFS 1977:266 

Förarbeten  

prop. 2009/10:80 reformerad grundlag 

 prop 1975/76:209 om ändring i regeringsformen 

SOU 2010:29, En ny förvaltningslag, 

SOU 1983:73 Remissyttranden över Förvaltningsrättsutredningens betänkande 

SOU 1983:72, Kommunalt kunnande : ett stöd för Svensk export : betänkande / av 

Utredningen om export av kommunalt kunnande 

Prop 1985/86:80 Regeringens proposition om ny förvaltningslag 

DS 1998:48 Myndigheternas föreskrifter 



 

 

43 av 46 

prop 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 

prop1986/87:113 om ändring i förvaltningsprocesslagen, m. m. 

prop 1982/83:134 med förslag till åtgärder för att åstadkomma snabbare avgöranden i 

skattebrottmål 

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag 

SOU 2008:125, En reformerad grundlag  

prop 2009/10:80, En reformerad grundlag 

prop 1971:30, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna 

förvaltningdomstolar, m.m. 

Övriga rättskällor och doktrin 

1976/77:KU9 Betänkande med förslag till vissa ändringar i kommunallagen (1953:753) och 

landstingslagen (1954:319) 

1998:386 Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223) 

2006:306 Lag om ändring i förvaltningslagen 

1984/85:202 Regeringens skrivelse om den offentliga sektorns förnyelse 

1985/86:298 motion ur Konstitutionsutskottets betänkande  

1985/86:21 om en ny förvaltningslag, m.m. (prop 1985/86:80) s. 4 

1994:1219 EKMR art 6  

Iain Cameron, Svensk Juristtidning 2006, s 553, Skadestånd och Europakonventionen för de 

mänskliga rättigheterna 

  



 

 

44 av 46 

Rättsfallsregister 

1. Nytt juridiskt arkiv 

   1998 s. 893 

   2001 s. 35 

   2003 s. 217 

    s.414 

   2005 s. 462 

   2005 s. 726 

   2010 s. 363 

   2012 s. 211 

2. Hovrättsfall 

   Mål nr T 10639-11 

3. Regeringsrätten 

   RÅ 2006 ref 43 

4. Högsta Domstolen 

   T 3470/10 

   T 333/09 

5.  Justitieombudsmannen 

 Diarienr 2922-2013 

   5106-2012 

   6890-2012 

   2827-2012 



 

 

45 av 46 

   1815-2012 

   4669-2012 

6. Justitiekanslers beslut 

 Diarienr 6050-12-40 

Europadomstol 

http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-

regeringen/Justitieombudsmannen/, hämtad 2014-08-20 

Paulsen-Medalen och Svensson mot Sverige, 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58132, hämtad 2014-08-20 

Hellborg mot Sverige, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72584, 

hämtad 2014-08-20 

Litteratur 

Bernitz, m.fl., Finna rätt, Juristens källmaterial och arbetsmetoder, tolfte upplagan, Norstedts 

juridik, Vällingby 2012 

Bogdan Michael, Komparativ Rättskunskap, andra upplagan, Nordets Juridik AB, Vällingby 

2012 

Bull Thomas, Sterzel Fredrik, Regeringsformen - en kommentar, andra upplagan, 

Studentlitteratur, Lund 2013 

Danelius Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis En kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, fjärde upplagan, Norstedts Juridik AB, 

Vällingby 2012 

Hellner Tryggve, Malmqvist Bo, Förvaltningsrätten med kommentar, tredje upplagan, 

Norstedts Juridik, Vällingby 2010 

Korling, Fredric, Zamboni Mauro, Juridisk metodlära, första upplagan, Studentlitteratur, 

Lund 2013 

Lebeck Carl, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, första upplagan, Studentlitteratur, 

Lund 2013 

Nergelius Joakim, Svensk statsrätt, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 2010 

http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Justitieombudsmannen/
http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Justitieombudsmannen/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58132
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72584


 

 

46 av 46 

Strömberg Håkan, Lundell Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 25 upplagan, Liber, Malmö 2011 

Warling-Nerep, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, nionde upplagan, Norstedts 

Juridik AB, Vällingby 2008 

Warling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, andra upplagan, Norstedts Juridik AB, 

Vällingby 2007 

Wennergren, Bertil, Offentlig förvaltning i arbete, tredje upplagan, Norstedts Juridik, 

Vällingby 2008 

Internetkällor 

Hämtade och kontrollerade 2014-08-20 

http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/files/Stamningsansokan,%20Blake.pdf,  

http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2012/04/20130703-pt-Svea-hovr%C3%A4tt-

m%C3%A5l-nr-T5544-13.pdf,  

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf,  

http://www.jo.se/sv/Om-JO/ 

http://www.jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/ 

http://juridik.karnovgroup.se.till.biblextern.sh.se/document/1064602/1?frt=inom+sk%C3%A

4lig+tid&rank=3&sumlevel%5B1%5D%5B%5D=ca14&versid=162-1-2005 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-klagomal-

mot-sverige/europadomstolens-domar-och-beslut-i-mal-mot-sverige/europadomstolens-

domar-i-mal-mot-sverige?p=3 

http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-

regeringen/Justitieombudsmannen/, hämtat 2013-12-15 

http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/files/Stamningsansokan,%20Blake.pdf
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2012/04/20130703-pt-Svea-hovr%C3%A4tt-m%C3%A5l-nr-T5544-13.pdf
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2012/04/20130703-pt-Svea-hovr%C3%A4tt-m%C3%A5l-nr-T5544-13.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
http://www.jo.se/sv/Om-JO/
http://www.jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/
http://juridik.karnovgroup.se.till.biblextern.sh.se/document/1064602/1?frt=inom+sk%C3%A4lig+tid&rank=3&sumlevel%5B1%5D%5B%5D=ca14&versid=162-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.till.biblextern.sh.se/document/1064602/1?frt=inom+sk%C3%A4lig+tid&rank=3&sumlevel%5B1%5D%5B%5D=ca14&versid=162-1-2005
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-klagomal-mot-sverige/europadomstolens-domar-och-beslut-i-mal-mot-sverige/europadomstolens-domar-i-mal-mot-sverige?p=3
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-klagomal-mot-sverige/europadomstolens-domar-och-beslut-i-mal-mot-sverige/europadomstolens-domar-i-mal-mot-sverige?p=3
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/enskilda-klagomal-mot-sverige/europadomstolens-domar-och-beslut-i-mal-mot-sverige/europadomstolens-domar-i-mal-mot-sverige?p=3
http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Justitieombudsmannen/
http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Justitieombudsmannen/

