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Sammanfattning 

 

Under handläggning av ett ärende i form av myndighetsutövning kan beslut komma att fattas 

vilka den enskilde måste rätta sig efter. Avgöranden och beslutsprocessen inom 

förvaltningsrätten ska präglas av ett rättssäkerhetsperspektiv för att skapa legitimitet. Det är 

också något som domstolen ska beakta vid en granskning av beslut från myndigheter. 

Polismyndigheten utreder ärenden, med stöd av till innehållet skiftande förvaltningsrättslig 

lagstiftning, som till exempel lagen om tillsyn över hund och katt. Lagen syftar till att skydda 

allmänheten mot hundar som är under bristande tillsyn. Uppsatsen fokuserar på att redogöra 

för rättssäkerhet och kartlägga polismyndighetens beslutsprocess med stöd av FL. 

Tillsynslagen utrönas för att klargöra vad ett föreläggande enligt lagen innebär. Rättsfall och 

myndighetspraxis gällande föreläggandebeslut framställs med syftet att analysera dem utifrån 

ett rättssäkerhetsperspektiv. Den rättsvetenskapliga metoden används för att i ett tydligt 

juridiskt perspektiv besvara uppsatsens frågeställningar och metoden tillåter en granskning av 

olika material för att utvidga vetenskapen om rättstillämpningen.  

 

Rättssäkerhet innehåller både formella och materiella aspekter som fungerar som ett skydd 

mot godtycke. Legalitet, proportionalitet och förutsägbarhet är principer som skapar en 

förutsättning för rättssäkerheten. Vid myndighetsutövning ska till exempel det minst 

ingripande medel som krävs för att åtgärda ett problem väljas och en myndighets 

handläggning ska genomsyras av EU:s princip om rätten till god förvaltning. 

Polismyndighetens beslutsprocess vid ärenden om förelägganden enligt tillsynslagen innebär 

enligt FL ett iakttagande av serviceskyldighet, kommuniceringskrav och beslutsmotivering. 

Förutom FL är det många aspekter som ska beaktas när ett föreläggandebeslut tas, framför allt 

hur stor risken är att ägaren brister i tillsynen i framtiden. Genom myndighetspraxis kan 

konstateras att ett föreläggande ska syfta till att komma tillrätta med bristande tillsyn över 

hundar som riskerar att skapa olägenheter, vilket kan innehålla ålägganden om koppeltvång 

eller munkorg.  

 

En förutsättning för att uppfylla rättssäkerhetens krav vid föreläggandebeslut och i domslut är 

att de rättsliga principerna iakttas. Kammarrätten kritiserar polismyndighetens beslut om 

föreläggande i ett fall där avsaknaden av ett tydligt motiverat beslut inte uppfyllde 

rättssäkerhetskravet. Effektiviteten vid polismyndighetens beslutsprocess måste vara i balans 

med korrekt avvägda beslut enligt de rättsliga principerna för att uppfylla rättssäkerhetens 

krav på handläggningen. Detsamma gäller även vid domstolens resonemang om bristande 

tillsyn av hund. Tillämpningen i praxis av FL, tillsynslagen och art. 41 i EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna präglas i huvudsak av rättssäkerhet. Däremot kan rättssäkerheten 

ifrågasättas i praxis varvid otydliga beslut fattats av polismyndigheten och domstolen tenderar 

att förbise förutsägbarheten av tillsynslagens tillämpning. 
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1. Inledning 
 

I avsnittet ges en överblick av denna uppsats omfattning och inriktning. Syftet framhävs 

genom specifika frågeställningar och relevanta avgränsningar presenteras. Den 

rättsvetenskapliga metoden redogörs för samt det material som har använts. Slutligen ges en 

översikt av uppsatsen i dispositionen.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Myndigheter kan i dagens samhälle inverka på individens vardag på olika sätt. Beslut från 

myndighet påverkar individen så till vida att denne kan åläggas att vidta vissa specifika 

åtgärder, kanske för att andras rättigheter ska kunna tillgodoses. Denna myndighetsutövning 

betyder att ett ingripande i den enskildes liv sker och individen måste rätta sig efter 

myndighetens beslut. Beslut och dess process inom förvaltningsrätten ska präglas av ett 

rättssäkerhetsperspektiv för att skapa legitimitet. Idag har polisen som myndighet hand om 

brottsutredningar och ärenden vilka faller inom ramen för förvaltningsrätten. 

 

Att handlägga ärenden av förvaltningsrättslig art hör inte till polisens mest uppmärksammade 

uppgifter men myndigheten utreder ändå dessa ärenden med stöd av till innehållet skiftande 

förvaltningsrättslig lagstiftning. Exempel på denna lagstiftning är OL och lag om tillsyn över 

hundar och katter.
1
 Enligt en inspektionsrapport från rikspolisstyrelsen konstateras att det 

generellt brister i kunskaper rörande FL:s bestämmelser hos handläggare av djurärenden. 

Vidare klargöras att det är av yttersta vikt att beslutsfattare känner till reglerna kring 

beslutsprocessen samt att förvaltningsrättsliga bestämmelser är grundläggande vid denna typ 

av handläggning.
2
     

 

Polismyndigheten ansvarar i dagens samhälle för allmän ordning och säkerhet. Något som 

under senaste åren har kommit att bli aktuellt för allmänhetens skydd mot skador, otrygghet 

och olägenheter är tillsynen över våra djur. En hund i fel händer kan till exempel bli ett 

samhällsproblem och omfatta olägenheter eller orsaka skador på människor och djur.
3
  På 

polismyndigheternas bord ligger att se till att djurägare har uppsikt och tillsyn över sina djur 

till förmån för andras säkerhet och trygghet.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för begreppet rättssäkerhet, både internationellt och 

nationellt och främst i relation till förvaltningsrätten. Vidare ska polismyndighetens 

beslutsprocess i ljuset av FL kartläggas, med ytterligare fokus på beslut vid 

myndighetsutövning gällande förelägganden vid bristande tillsyn av hund. Tillsynslagen 

                                                           
1
 Hädanefter tillsynslagen.  

2
 Rikspolisstyrelsens enhet för inspektionsverksamhet; Inspektion djurärenden, inspektionsrapport 2009:8, 

Stockholm 2009, s. 8. 
3
 Jämför SOU 2003:46; Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar.  



7 

 

utrönas för att ge en bild av polisens befogenheter vid beslut enligt lagen och uppsatsen syftar 

till att granska polismyndighetens handläggning och rättspraxis ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Uppsatsens frågor är;  

 

- Vad innebär rättssäkerhet? 

- Hur ser polismyndighetens beslutsprocess ut vid ärenden av förvaltningsrättslig art? 

- Vad innebär ett föreläggande enligt tillsynslagen? 

- Hur kan rättssäkerhetsperspektivet relateras till föreläggandebeslut och rättspraxis? 

 

1.4 Avgränsning      
 

Uppsatsen avgränsas till att behandla polismyndighetens förvaltningsrättsliga arbete med att 

skydda allmänheten mot skador och olägenheter som orsakats på grund av bristande tillsyn av 

hund. Det betyder att den delen av myndighetens arbete som syftar till djurskydd och 

förundersökningar enligt djurskyddslagen samt djurplågeri enligt BrB utesluts. Ändamålet 

med djurskyddslagen är att skydda de djur vars skötsel är eftersatt genom ägarens bristande 

omsorg och är därför inte aktuellt för denna uppsats.
4
 Anledningen till denna avgränsning är 

att det inte finns någon direkt länk mellan hur hunden mår och ägarens uppsikt över den. 

Djuret kan hållas under bristande tillsyn men ändå vara välskött och tvärtom.
5
 Vidare 

fokuserar uppsatsen på hundar vars innehavare har brustit i sin tillsyn över djuret gentemot 

allmänhet och utesluts görs till exempel hundar som har drivit vilt. Bakgrunden till varför en 

hund beter sig på ett visst sätt omfattas inte av denna uppsats, utan fokus ligger på 

efterföljande, rättsliga konsekvenser av bristande tillsyn.  

 

För uppsatsen kan konstateras att begreppet rättssäkerhet inte omfattar en redogörelse för 

lagrummens rättssäkerhet i sig. Istället omfattas rättssäkerhetsaspekten i och med 

myndighetens arbete genom FL och tillsynslagen. Att de berörda lagarna beaktar aspekter så 

som förutsägbarhet och legalitetsprincipen lämnas därhän medan besluten och domsluten i sig 

faller inom ramen för denna uppsats.  Vad gäller de rättsliga principer som tas upp i avsnitt 

två hänvisas till syftet att frambringa dessa i ljuset av rättssäkerhetsperspektivet och en 

överblick av ett antal rättsliga principer redogörs för. 

 

När det kommer till den förvaltningsrättsliga beslutsprocessen och handläggningen bör 

nämnas att FL i sin helhet inte ska behandlas. Framställningen av lagen är i viss mån 

översiktlig och grundläggande. Till exempel behandlas inte jäv, remiss, omröstning eller 

rättelse. Avgränsningen syftar till att framhäva några av de regler vilka omfattas av 

handläggning inom myndigheter för att få en överblick av beslutsprocessen. 

 

 

                                                           
4
 Proposition 2006/07:126; Tillsyn över hundar och katter, s. 29. 

5
 SOU 2003:46, s. 61. 



8 

 

1.5 Metod och material 
 

Den metod och det tillvägagångssätt som har använts för att besvara uppsatsens 

frågeställningar är rättsvetenskaplig. Den rättsvetenskapliga metoden har som mål att utvidga 

kunskapen inom området. Metoden i sig torde därför innebära en granskning av material 

vilket tjänar till att utvidga kunnandet och vetenskapen om rättstillämpningen i stort. Metoden 

ses som underordnad uppsatsens ämne och material och den rättsvetenskapliga metoden 

anpassar sig till materialet i fråga.
6
 Rättsvetenskap som metod innefattar ett tydligt juridiskt 

perspektiv och tjänar till att vidga rättskälleläran, vilket ger uppsatsen en möjlighet att inom 

ramen för metoden analysera och klargöra rättsläget och besvara frågeställningen.
7
 

 

Rättsvetenskaplig metod är även det tillvägagångssätt som bäst tjänar till att utforska 

uppsatsens syfte, eftersom den tillåter en granskning av olika material som myndighetspraxis 

och allmänna råd och föreskrifter. Med rättskällor åsyftas lagar, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin.
8
  

 

Materialet som används består främst av rättskällorna. Juridiska artiklar nyttjas då de ger ett 

bredare utgångsläge och djup. För att vidare utveckla gällande lagstiftning redogörs för 

allmänna råd och föreskrifter från rikspolisstyrelsen eftersom de är mer detaljrika och 

anpassade till relevant situation. Dessutom ingår några avgjorda ärenden från polisens 

förvaltningsrättsliga avdelning vilka syftar till att klargöra beslutsgrunder och myndighetens 

verksamhet i förvaltningsrättslig beslutsprocess inom ramen för aktuell lag. Dessa ärenden 

utgör endast exempel och är av praktiska skäl från polismyndigheten i Örebro län. 

Litteraturen ger en bild av diskussionen om rättsäkerhet och klargör till exempel EU-rättens 

inverkan på förvaltningen samt bidrar till undersökningen av lagstiftningen. Rättspraxis inom 

ramen för tillsynslagen omfattas av domar i kammarrätten och i förvaltningsrätten.
9
 

Rättsfallen granskas för att få en uppfattning av rättsläget idag samt för att ge en bild av 

polismyndighetens och domstolens resonemang vid beslutsfattandet.  

 

1.6  Disposition 
 

Det första avsnittet i uppsatsen påvisar bakgrunden till uppgiften, dess syfte och 

frågeställningar samt arbetets omfattning och brukat material. Avsnitt två ger en översikt av 

begreppet rättssäkerhet, både allmänt och i relation till förvaltning. Rättssäkerhetsperspektivet 

omfattas av nationella och internationella aspekter. De rättsliga principerna om legalitet, 

proportionalitet, förutsägbarhet och EU:s princip om god förvaltning behandlas i avsnittet. 

Efter en definition av FL och myndighetsutövning återfinns i avsnitt tre FL:s huvudsakliga 

reglering vid polismyndighetens beslutsprocess och handläggning. Därefter behandlar avsnitt 

fyra tillsynslagen och dess innehåll med fokus på förarbeten och 8 § om förelägganden. 

                                                           
6
 Sandgren, C; Rättsvetenskap för uppsatsskrivare, andra upplagan, Norstedts juridik AB, Stockholm 2007, s. 46. 

7
 Ibid. s. 39. Dock är ingen metod fulländad i sin beskrivning och ”rättsvetenskapen som företeelse är 

problematisk att sammanfatta på ett enkelt sätt”, Wahlgren, P; Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten, 

SvJT 2002 s. 293, s. 294. 
8
 Sandgren, 2007, s. 37. 

9
 I de fall termen länsrätt används åsyftas nuvarande förvaltningsrätten. 
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Avsnitt fem redogör och exemplifierar för föreläggandebeslut från polismyndigheten. Här 

återfinns också referat från utvalda rättsfall där tillsynslagen och beslut om föreläggande har 

behandlats. I slutliga avsnitten sex och sju avslutas uppsatsen med en analys av ovanstående 

med tillhörande slutsats.  

 

2. Rättssäkerhet inom förvaltningsrättslig process 
 

Kommande avsnitt syftar till att ge en bild av rättssäkerhetsbegreppet i stort, både med 

nationella och internationella aspekter. Inom rättssäkerheten framläggs olika rättsliga 

principer, varav några av de mest framstående presenteras. Vidare speglar avsnittet EU:s 

betydelse för rättssäkerheten och förvaltningen för att till slut mynna ut i rättssäkerhet inom 

förvaltningsrätten vid myndighetsutövning. 

 

2.1 Rättssäkerhet 

 

Begreppet rättssäkerhet används idag flitigt och ses som en självklarhet i vår rättsstat Sverige. 

Det används inom flera områden för att beskriva grunden för en rättsstat utan att vara direkt 

lättöverskådligt. Termen rättssäkerhet används i många rättsliga sammanhang men återfinns 

dock inte preciserat i vår lagstiftning. I RF 8:16 stadgas att lagrådet ska kontrollera hur 

lagförslag förhåller sig till rättssäkerhetens krav. Mer än så anges inte, även om också den 

dömande verksamheten ska beakta rättssäkerheten vid beslut och ingrepp. Över lag kan 

konstateras att begreppet rättssäkerhet främst innefattar skydd från statens sida från det 

potentiella hotet av godtycklighet och nedan redogörs för det samt olika syn på 

rättssäkerheten.
10

  

 

2.1.1 Skydd mot godtycke 

 

Med godtycklighet menas en avsaknad av rättslig reglering, ignorans av regler och 

rättsmanipulering. För att rättssäkerhet ska råda krävs att rättsreglerna är klara och tydliga, att 

de är tillgängliga samt att rättstillämpande organ rättar sig efter reglernas innehåll.  Risken 

finns dock att rättsregler är vaga, mångfacetterade eller konkurrerande. Generalklausuler och 

förarbeten är föremål för öppna tolkningar, en form av defekt av ett av rättssäkerhetens villkor 

men också ett nödvändigt ont eftersom regelverk är omfattande och föränderliga. Lagar som 

inte publiceras eller är mycket svåra att få tag på är vidare en defekt av villkoret att rätten ska 

vara tillgänglig för alla. Till exempel ska myndigheter i god tid innan en lagändring förses 

med relevant information och hur de ska hantera nya bestämmelser. Att det ska vara självklart 

att rättens innehåll tillämpas kan undermineras genom att myndigheter inte kan upprätthålla 

rättsordningen av olika skäl. Beslutsfattandet kan till exempel ske ad hoc och det kan finnas 

en bristande respekt för legalitetsidén. Ett annat hot mot rättssäkerheten är att lagar ges 

retroaktiv verkan, att domar inte erkänns samt att lagar ofta ändras och utan varsel.
11

  

 

                                                           
10

 Wennerström, E; Rättsstat och rättsäkerhet i EU, SvJT 2007 s. 27, s. 29-30. 
11

 Frändberg, Å; Om rättssäkerhet, JT 2000/01, s. 274-280.  
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2.1.2 Formell och materiell rättssäkerhet 

 

Rättvisa kan indelas i formell och materiell. Den formella synen på rättvisa syftar till formen 

av reglerna och deras tillkomst, till exempel under vilka förutsättningar ett beslut är fattat. 

Oavsett innehållet av de gällande reglerna kan de vara formellt korrekta. Har alltså ett beslut 

tagits på rätt sätt enligt reglerna, kan det även ses som formellt rättvist. För att exemplifiera 

finns det en regel som legaliserar slaveri. I systemet i vilket denna regel tillämpas kan den 

vara formellt rättvist och lagen kan innehålla bestämmelsen om slaveri utan att kränka 

rättssäkerheten. Bestämmelsen kan vara klar och tydlig, åtkomlig för allmänheten och 

överklagandemöjligheter finns. Helt enkelt är den regeln acceptabel i formell mening.
12

 

Teorin kopplar inte samman huruvida lagen är ”ond” eller ”god”. Formella konceptioner 

söker inte att döma lagens egentliga innehåll.
13

 

 

Den formella aspekten säger dock ingenting om den materiella eller den faktiska rättvisan, det 

vill säga en bestämmelses verkliga innehåll.
14

 Ovanstående regel är kort sagt moralisk 

ohållbar i dagens samhälle och ingen grund finns för att slaveri ska legaliseras.
15

 Enligt den 

materiella riktlinjen finns etiska begränsningar av statens maktbefogenheter. Förutsägbarheten 

får stå åt sidan till fördel för andra viktiga värden så som skydd av mänskliga rättigheter.
16

 

Den materiella versionen medger vissa formella inslag av lagen men töjer ytterligare på 

begreppet rättvisa och rättssäkerhet. Den moraliska aspekten på huruvida en regel är ”ond” 

eller ”god” beaktas i högre grad än i den formella versionen.
17

 

 

Formell och materiell rättvisa hör dock ihop. En formell rättvisa är en förutsättning för 

materiell rättvisa och även för juridiken i sig. Att beslutsprocessen inom rättsstater ska 

innefatta rättssäkerhet är ett formellt rättviseideal, men med den materiella rättvisan och 

reglernas konsekvenser i fokus.
18

 I båda fallen handlar det om den offentliga maktens 

begränsningar till förmån för individens förutsättningar att förutse orsaker till det allmännas 

ingripanden. Den formella versionen har materiella implikationer lika väl som den materiella 

synen förutsätter formella krav.
19

 Eller som Tamanaha uttrycker det; ”while formal legality is 

the dominant understanding of the rule of law among legal theorists, this thick substantive 

rule of law, which includes formal legality, individual rights, and democracy, likely 

approximates the common sense of the rule of law within Western societies”.
20

 

 

 

                                                           
12

 Melander, J & Samuelsson, J; Tolkning och tillämpning, andra upplagan, Iustus förlag AB, Uppsala 2003, s. 

143-144. 
13

 Tamanaha, B; On the Rule of Law – History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2004, 

s. 91. 
14

 Jämför engelskans ”substantive theory”.  
15

 Melander & Samuelsson, 2003, s. 143-144. 
16

 Wennerström, s. 30. 
17

 Tamanaha, 2004, s. 92. 
18

 Melander & Samuelsson, 2003, s. 143-144. 
19

 Tamanaha, 2004, s. 92. 
20

 Ibid. s. 111. 
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2.2 Rättssäkerhetsprinciper 

  

Rättssäkerheten som begrepp kan kopplas samman med många rättsliga principer vilka i sig är 

skydd för rättssäkerheten. Nedan redogörs för några principer som är av betydelse för 

rättssäkerheten och vilka ses som en förutsättning för att rättssäkerheten över huvud taget ska 

kunna upprätthållas.
21

   

 

2.2.1 Legalitetsprincipen 

 

Enlig RF 1:1 ska den offentliga makten utövas under lagarna. Utan stöd i gällande lag får inte 

till exempel riksdagen stifta lagar eller polismyndigheten överskrida sina befogenheter. 

Domstolar och myndigheter är bundna av legalitetsprincipen. Inom straffrätten är principen 

mer restriktiv och kommer till uttryck i ”inget brott utan straff” och ”inget straff utan lag”. 

Här innebär principen en korrekt och precis tolkning av lagtextens ordalydelse. 

Legalitetsprincipen tolkas och används olika beroende på det rättsliga sammanhanget men ju 

tydligare och mer ingripande det allmännas påverkan på individen är, desto mer betydande är 

det att tolka regeln i fråga restriktivt.
22

 Till exempel kan det vara fråga om ett visst 

betungande beslut för den enskilde, då det kan krävas särskilt stöd i lag. I RF 1:1 återfinns inte 

enbart ett skydd för godtycke utan det kan även hänvisas till legalitetsprincipen och 

betungande förvaltningsbeslut vilka kräver uttryckligt författningsstöd.
23

 Enligt RF 8:2 

meddelas föreskrifter om förhållandet mellan enskild och det allmänna, som gäller 

skyldigheter för den enskilde eller avser dennes personliga eller ekonomiska förhållanden, 

genom lag. Utan hinder för RF 8:2 kan riksdagen bemyndiga regeringen att utfärda 

föreskrifter i relativt vid mening, nämligen de föreskrifter som inte enligt grundlag ska 

meddelas av riksdagen. Föreskrifterna får dock inte avse någon annan rättsverkan av brott än 

böter.
24

 

 

Sett till den enskilde är rättssäkerheten det väsentliga i praktiken. Kravet på lagens 

förutsägbarhet och den materiella innebörden av myndighetens rättstillämpning är påtaglig för 

individen. Det att jämföra med riksdagen normgivningsmakt och det formella kravet på 

författningsstöd som existerar under legalitetsprincipen.
25

 ”…[U]ppenbart är att en princip, 

som kan reduceras till en formalitet, har ringa betydelse för de enskilda”.
26

 

Sammanfattningsvis innefattas all myndighetsutövning av legalitetsprincipen och ett starkare 

krav återfinns för betungande beslut där en tydlig hänvisning till lagstöd krävs.  

 

 

 

 

                                                           
21

 Se till exempel resonemanget kring detta i Melander & Samuelsson, 2003, s. 144-145.  
22

 Ibid. s. 144-145. 
23

 Marcusson, L; Offentligrättsliga principer, Iustus förlag AB, Uppsala 2005, s. 44, 51. 
24

 RF 8:3 och 8:7 p. 2. 
25

 Marcusson, 2005, s. 44-45. 
26

 Ibid. s. 65. 
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2.2.2 Objektivitet och proportionalitet 

 

Att lika fall ska behandlas lika inför lagen enligt principen om likabehandling innebär främst 

att reglerna ska tolkas och tillämpas konsekvent. Fokus ligger på den relevanta, rättsliga 

likheten mellan ärenden eftersom inga fall är identiska.
27

 I RF 1:9 stadgas att;  

 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

 offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas  

 likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” 

 

Ovanstående torde syfta till att framhäva hur den rättsligt relevanta likheten fastställs från fall 

till fall.
28

 Likhet inför lagen kan länkas samman med saklighet eftersom en likvärdig 

behandling också är saklig. Likväl innebär att vara saklig en konsekvent bedömning av 

situationer eller aspekter som är jämförbara.
29

  

 

Med saklighet innebär att ett gynnande eller betungande beslut inte får fattas utan stöd i lag. 

Eftersom myndigheter idag åtnjuter ett så kallat fritt skön, är saklighetskravet en ytterligare 

definition av legalitet. Om polismyndigheten ska utfärda ett vapentillstånd eller licens måste 

en bedömning om personens lämplighet ske. Vad som anses som lämpligt går inte i sin helhet 

att utläsa i lag. Vägledning finns ofta att få genom föreskrifter, allmänna råd och 

rekommendationer men en självständig bedömning måste ske i det enskilda fallet. Kravet på 

saklighet innebär över lag att förvaltningsbeslut inte kan grundas på ovidkommande 

underlag.
30

  

 

RF:s krav på en myndighets opartiskhet vid ett beslut riktar sig generellt sett till hur en 

handläggning eller beslutsprocess uppfattas utåt. Det har betydelse för tilltron till 

förvaltningen och maktutövningens legitimitet. Opartiskheten inom objektivitetsprincipen 

fokuserar på det objektiva förhållandet mellan handläggaren och den enskilde. Utåt sett kan 

det verka fel att en domare dömer sin son i en rättegång, trots saklighet. Även om domaren är 

saklig inåt sett är situationen att se som opartiskt ur en allmän synpunkt. Exempel där 

saklighet och opartiskhet har varit föremål för rättslig prövning är vid faktafel, där beslut har 

fattats på felaktigt material eller där uppgifter ignorerats och vid andra ovidkommande hänsyn 

där skäl som inte har med förfrågan att göra har angetts.
31

  

 

Om proportionalitetsprincipen kan sägas att en begränsning av en persons fri- och rättigheter 

inte får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till målets ändamål. Myndigheternas fria 

skön innebär inte bara att ha ett speciellt lagstöd, utan en åtgärd ska också bestämmas inom 

ramen för deras maktbefogenheter. I bedömningen om proportionalitet ska maktutövningen 

stå i rimlig proportion till det som ska uppnås och anses nödvändigt och det lindrigaste 

                                                           
27

 Melander & Samuelsson, 2003, s. 146. 
28

 Ibid. s. 146. 
29

 Marcusson, 2005, s. 76. 
30

 Ibid. s. 75-76. 
31

 Ibid. s. 77, 83 ff. 
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ingreppet för den enskilda ska om möjligt väljas. En intresseavvägning mellan det allmänna 

intresset och intrånget för den enskilde måste i många fall ske inom ramen för 

legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen kan inte åsidosättas genom proportionalitet som i sig 

handlar om en avvägning mellan medel och mål inom ramen för myndighetens 

maktbefogenhet.
32

 

 

2.2.3 Förutsägbarhet 

 

För att alla ska ha en chans att leva och rätta sig efter samhällets regler krävs förutsägbarhet. 

Att en myndighet fattar ett beslut om en ingripande åtgärd i den enskildes liv ska inte vara 

utan grund eller tidigare kommunikation. Generellt ska reglerna vara tydliga utan ett 

överdrivet språk vilket främst riktas till lagstiftaren. Det åsyftar även tillämparen av lagen. I 

oklara fall ska den tolkning som är till fördel för förutsägbarheten främjas. Genom ramlagar 

kan riksdagen delegera åt till exempel myndigheter att ytterligare utforma mer detaljerade 

föreskrifter. Innebörden av det är att en myndighet har möjlighet att ta hänsyn till det enskilda 

fallets specifika omständigheter, vilket i sig främjar en högre grad av rättssäkerhet och tilltro 

för rättsordningen.
33

   

 

Som redan konstaterats säger kravet på förutsägbarhet i sig inget om lagens materiella 

innehåll. Det är inte heller ändamålet. Det materiella innehållet handlar snarare om olika 

värden.
34

 Rättssäkerhet ger förutsättningar för individen att kunna förutse orsaker till det 

allmännas ingripanden genom begränsningar av statens maktbefogenheter. Accepteras 

materiellt bra eller dåliga lagar, finns också möjlighet att konstatera att förutsägbarheten även 

inkluderar ett skydd mot behandling vilken inte är moraliskt godtagbar. Ett exempel som 

litteraturen tar upp är Hitlerregimen i Tyskland. Förutsägbarheten var där grundad på gällande 

lagar och tydlig men det moraliska värdet i lagens innehåll var i sig inte rättssäkert. 

Rättssäkerheten omfattas av en typ av förutsägbarhet där både materiella och formella krav 

måste ställas på förutsägbarheten vid förvaltningsbeslut.
35

  

 

2.3 God förvaltning och myndighetsutövning 

 

Avsnittet nedan behandlar aspekter inom förvaltningsrätten som är viktig ur 

rättssäkerhetssynpunkt. EU-rätten har ingen befogenhet att på gräsrotsnivå reglera Sveriges 

förvaltningsrätt men den reglering som finns ska följas av landets myndigheter. Kravet på god 

förvaltning återfinns också genom FL. En definition av lagens tillämpningsområde och 

myndighetsutövning klargörs nedan.  

 

 

 

 

                                                           
32

 Marcusson, 2005, s. 107 ff. 
33

 Melander & Samuelsson, 2003, s. 147. 
34

 Wennerström, s. 30. 
35

 Frändberg, s. 270-274. 



14 

 

2.3.1 Historik 

 

Behovet av en reglering inom den förvaltningsrättsliga sfären vad gäller individens 

rättssäkerhet växte fram i och med att klyftan och gränsen mellan stat och individ ökade över 

tid. ”Den lilla människan” krävde ett större skyddsnät av staten och en större administrativ 

förvaltning för olika ändamål växte fram.
36

 Inom förvaltningen är förutsägbarheten viktig och 

risken att komma i kontakt med en myndighets beslutsfattande är större för allmänheten än 

vad det är att till exempel komma i kontakt med den straffrättsliga maktutövningen.
37

   

 

Traditionellt sett stod statsnyttan och effektiviteten i centrum inom förvaltningsrätten. Under 

1900-talet blev diskussionen om rättssäkerhet som ideal påtaglig. Efter andra världskriget, när 

den offentliga sektorn ökade i omfattning, tog det moderna rättighetstänkandet fäste i Sverige. 

Den enskildes rätt till förmåner och rättigheter framhävdes mer och mer och med det även 

skyldigheter för den enskilde att respektera andras rättigheter.
38

  

 

2.3.2 Europeiska unionens princip om rätten till god förvaltning 

 

Betydelsen av en rättssäker förvaltning inom Sverige och övriga medlemsstater i EU kan 

sammanfattas som begreppet ”god förvaltning”. I EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna art. 41 stadgas principerna om rätten till en god förvaltning.
39

 Denna princip 

innehåller bland annat rätten till en opartisk behandling, handläggning inom skälig tid, rätten 

att bli hörd och motiveringsskyldighet. Innehållet gäller främst för EU:s organ men har under 

tid fått mer betydelse för utvecklingen av den nationella förvaltningsrätten. Principen om god 

förvaltning har genom EU-rätten fått en tyngd och en större betydelse än tidigare. Principen 

saknar en tydlig definition men har som övergripande syfte att ”garantera att enskilda får ett 

inflytande över utredningen inför beslut” vilket sker genom bland annat 

motiveringsskyldigheten och rätten att bli hörd.
40

 

 

Inom principen framhävs processuella regler som skyddar den enskilde vid kontakten med 

myndigheter. God förvaltning kan antingen ses som en individuell rättighet där rättigheter 

tilldelas en person vilka myndigheten måste respektera eller som en manual för 

förvaltningsmyndigheter vid hanteringen av ärenden. I Sveriges förvaltningsprocess 

understryks myndigheternas serviceskyldighet i FL, för att de på så sätt ska kunna ta tillvara 

på den enskildes intressen och ta rättsligt korrekta beslut.
41

  För att exemplifiera kan sägas att 

serviceskyldigheten och de allmänna handläggningskrav som FL innehåller faller inom ramen 

för rätten till god förvaltning i art. 41.
42

 

                                                           
36

 Tamanaha, 2004, s. 63. 
37

 Wennerström, s. 31. 
38

 Marcusson, L; Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, JT 3/2010, s. 242. 
39

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna stadga är genom art. 6 i fördraget om 

den europeiska unionen (Lissabonfördraget) gällande EU- rätt och har samma rättsliga ställning som fördragen.  
40

 Marcusson, s. 244 och art. 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Rätten att bli hörd återfinns i 

Europakonventionens art. 6 och har av EU-domstolen erkänts som en grundläggande rättighet.    
41

 Reichel, J; God förvaltning i EU och i Sverige, Jure förlag AB, Stockholm 2006, s. 333-334.  
42

 Bohlin, A & Warnling-Nerep, W; Förvaltningsrättens grunder, andra upplagan, Norstedts juridik AB, 

Stockholm 2007, s. 391. 
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Eftersom medlemsstaternas förvaltning är självständig har inte EU någon möjlighet att vidta 

åtgärder i den nationella förvaltningspolitiken. Dock återfinns principen om god förvaltning 

inom EU-rätten och principen ska följas av alla medlemsländer. I relation till Sveriges 

förvaltning och FL är utgångspunkten att EU:s regler har företräde. Ändå så kommer i de 

flesta fall FL:s processuella regler att tillämpas. Om inte EU har antagit några specifika 

förfaranderegler på ett visst förvaltningsrättsligt område är utgångsläget att Sverige ska bruka 

sin egen lagstiftning eller processordning när EU-rätten tillämpas. EU har inom fri rörlighet 

olika direktiv vilka innehåller omfattade reglering om själva handläggningen.
43

 EU-rätten ska 

alltså tillämpas av myndigheter i Sverige och art. 41 ska genomsyra handläggningen, varvid 

principen om god förvaltning genom FL ska beaktats av förvaltningsmyndigheter vid all 

myndighetsutövning mot enskild.   

 

2.3.3 Förvaltningslagen och definition av polisens myndighetsutövning 

 

Polismyndigheten är att anse som en regional förvaltningsmyndighet. Tillsammans med de 

centrala förvaltningsmyndigheterna, som till exempel rikspolisstyrelsen, är de regionala 

förvaltningsmyndigheterna underkastade regeringen enligt RF 12:1.
44

 Vidare slås i RF 12:2 

fast att ”[i]ngen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får 

bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör 

myndighetsutövning mot en enskild…”. Även om myndigheter och regeringen återfinns i ett 

så kallat lydnadsförhållande är ändå förvaltningens självständighet och ämbetsansvar viktigt i 

den svenska förvaltningen.
45

 Förvaltningsmyndigheterna står bland annat under kontroll av JO 

och TF 2:1 och offentlighetsprincipen tillämpas på myndigheternas arbete.
46

 

 

Polismyndigheten har befogenheter att besluta om åtgärder mot enskild i ärenden som faller 

inom dess kompetens.
47

 Vad gäller polismyndighetens administrativa, förvaltningsrättsliga 

beslut faller de inom ramen för FL, trots lagens 32 §; ”[b]estämmelserna i 8-30 §§ gäller 

inte… polismyndigheternas… brottsbekämpande verksamhet.” Polisverksamheten som avses 

här syftar främst till dess brottsförebyggande verksamhet, huvuddelen av 

övervakningsverksamheten samt spanings- och utredningsverksamheten. Det torde innefatta 

den brottsutredande delen medan beslut av förvaltningsrättslig art faller inom ramen för FL:s 

tillämpningsområde.
48

  

 

Myndighetsutövning innebär i korthet en utövning av befogenhet vilket innefattar ett 

bindande beslut gällande till exempel en förmån, rättighet, skyldighet att genomföra en åtgärd 

eller beslut om ett förbud. Utanför begreppet faller råd och rekommendationer, avtal och 

upplysningar. Den faktiska verksamheten utesluts också från begreppet myndighetsutövning. I 

polismyndighetens fall kan ges som exempel att en polis dirigerar om trafiken vid en 

                                                           
43

 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 386-387, 389. 
44

 Observera att RF har ändrats genom lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen. 
45

 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 42. 
46

 Reichel, 2006, s. 310. 
47

 Se avsnitt fyra om tillsynslagen som exempel.  
48

 Proposition 1985/86:80; Om ny förvaltningslag, s. 82. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19860223.htm#P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19860223.htm#P30
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trafikolycka. Det omfattas inte i definitionen av handläggning eller myndighetsutövning. Vid 

en myndighetsutövning ska över lag FL i sin helhet tillämpas. Tanken bakom detta är att 

fokusera på de ärenden som ur rättssäkerhetssynpunkt anses viktigast, det vill säga 

myndighetsutövning mot enskild.
49

 

 

Sammantaget kan konstateras att vid polismyndighetens handläggning ska olika rättsprinciper 

iakttas för att på så sätt skapa en förutsättning för korrekt avvägda beslut och en rättssäker 

beslutsprocess. Rättssäkerhet speglar all handläggning och beslutstagande och innefattar 

beaktande av rättsliga principer vid beslut mot enskild vid myndighetsutövning. Besluten ska 

vara formellt och materiellt riktiga, konsekventa, proportionerliga och över lag falla inom 

ramen för EU:s regler om rätten till en god förvaltning. Den förvaltningsrättsliga 

handläggningen vid myndighetsutövning följer FL:s regelverk och beslutsprocessen måste 

följa vissa regler vid handläggningen.  

 

3. Beslutsprocessen vid polismyndighetens handläggning  
 

I avsnitt tre behandlas den lagstiftning som polismyndigheten måste iaktta vid sin 

handläggning, det vill säga FL. En genomgång av utredningsansvaret och de allmänna 

handläggningskraven görs. Aspekter så som service, kommunicering och ärendets avgörande 

framläggs även nedan. 

 

3.1 Allmänt om utredningsansvaret  

 

Som konstaterats ovan faller polismyndighetens handläggning av förvaltningsrättsliga 

ärenden under FL:s tillämpningsområde. FL är subsidiär och dess bestämmelser tillämpas 

över lag vid handläggningen hos de flesta förvaltningsmyndigheter. För att tillgodose mer 

långtgående rättssäkerhetsgarantier återfinns i FL 3 § bestämmelser som stadgar att om annan 

lag innehåller annan bestämmelse vilken avviker från FL ska den regeln gälla. Här utesluts 

inte FL i sin helhet.
50

 Inom polismyndigheten handläggs ärenden och i samband med det 

fattas beslut vilka både kan vara gynnande eller betungande, till exempel tillstånd eller 

förelägganden.  

 

3.1.1  Allmänna handläggningskrav – snabbt, enkelt och billigt 

 

Förvaltningsmyndigheternas utredningsansvar, även kallad officialprincipen eller 

omsorgsprincipen, framgår inte uttryckligen i FL men kan länkas samman med 

myndigheternas grundläggande serviceskyldighet. Ansvaret innebär att myndigheterna är 

skyldiga att utreda varje ärende som hanteras och att ärendet utreds så som dess beskaffenhet 

kräver. Officialprincipens utredningsskyldighet varierar beroende på ärendet i sig.
51

 Handlar 

                                                           
49

 Warnling-Nerep, W; En introduktion till förvaltningsrätten, åttonde upplagan, Norstedts juridik AB, 

Stockholm 2006, s. 37, 39, 42-43. 
50

 Granlund, M; Förvaltningslagen – en grundläggande handbok för offentlig förvaltning, Studentlitteratur AB, 

Lund 2009, s. 19-20. 
51

 Marcusson, 2005, s. 169-171. 
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det om en förmån, som till exempel ett tillstånd, krävs det självfallet att den enskilde visar att 

förutsättningarna för förmånen är uppfyllda. Om det däremot gäller ett betungande beslut, så 

som ett föreläggande, kan den enskilde förhålla sig passiv om denne önskar och 

utredningskravet åligger myndigheten. Generellt gäller att ju större inskränkning i den 

enskildes liv, desto mer ökar utredningsskyldigheten.
52

 Vidare kan konstateras att 

utredningsskyldigheten även faller inom ramen för, och kan sammanfattas som, den EU- 

rättsliga principen om god förvaltning.
53

 

 

I FL 7 § finns allmänna krav för hur polisens förvaltningsrättsliga handläggning och 

beslutsprocess ska gå till. Bland annat anges att ärendet ska handläggas så enkelt och snabbt 

som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Myndigheten ska också sträva efter att formulera 

sig lättbegripligt. JO menade i ett beslut om omräkning av pension att det finns grundläggande 

krav på utformningen av beslut. Den berörde måste ha en möjlighet att förstå beslutets 

innebörd och därmed kunna ta ställning om överklagande.
54

  

 

Huvudregeln är att ärenden under förvaltningsrättslig reglering avgörs så snabbt som möjligt 

utan obehörigt dröjsmål.
55

 I ett ärende från JO under 2009 framfördes i en anmälan klagomål 

mot polismyndigheten gällande långsam handläggning. Den 22 november 2007 inkom en 

anmälan där den klagande hade attackerats av fem stycken hundar och skador på 

vederbörande och dennes två hundar uppkommit. Den 10 januari 2008 meddelade polisen att 

de avsåg att meddela föreläggande mot hundägaren. Därefter vidtogs inga åtgärder. Efter 

kontakt med JO konstaterades den 17 mars att inga hundar fanns kvar hos hundägaren. Den 

26 mars bekräftades detta genom ett besök. JO menade, liksom polismyndigheten, att ”ärendet 

inte skett inom acceptabel tid” eftersom beslut om föreläggande om koppeltvång inte 

skedde.
56

   

 

Enligt FL 7 § ska myndigheten bedöma om den behöver inhämta uppgifter från annan 

myndighet. Hur långt denna bestämmelse sträcker sig beaktas i relation till de allmänna 

kraven på handläggningen och i relation till myndighetens arbetssituation. Bestämmelsen 

läses tillsammans med FL 6 § vilken stadgar att myndigheter har som uppgift att hjälpa 

varandra inom ramen för den egna verksamheten.
57

 I JO 1997/98 s. 460 upplyste en nämnd 

den sökande att inkomma med ett läkarintyg avseende parkeringstillstånd. Sökanden uppgav 

att myndigheten själva skulle inhämta det men JO menade att nämnden uppfyllt sin 

utredningsskyldighet. Att nämnden skulle söka efter intyget hos annan myndighet ansågs inte 

falla inom ramen för enkelt, snabbt och billigt förfarande. I ett annat ärende brast en 

myndighet i utredningsansvaret då den inte, trots begäran av sökande, inhämtat uppgifter om 

arbets- och inkomstsituation.
58

 Det kan konstateras att ovan nämnda officialprincip inte alltid 

                                                           
52

 Marcusson, 2005, s. 175-177. 
53

 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 391. 
54

 JO 2005/06 s. 327 och Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 78-79. 
55

 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 79. 
56

 JO diarienr. 862-2009. 
57

 Granlund, 2009, s. 30-31.  Att hjälpa varandra är inte detsamma som en skyldighet att lämna uppgifter. Det 

regleras i offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Bohlin & Warnlig-Nerep, 2007, s. 78.  
58

 JO 1993/94 s. 344. 
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innebär att myndigheten ensam ska ombesörja utredningen. Den enskilde har också ett ansvar 

att efterforska vad som ska tillföras ärendet och genomföra det.
59

 

 

3.1.2 Serviceskyldigheten 

 

FL 3 och 4 §§ ställer krav på polisen som myndighet i frågor gällande service till allmänheten 

och massmedia även när det inte handlar om ett specifikt ärende. Lagrummet innehåller krav 

på att lämna upplysningar och vägledning som rör myndighetens verksamhetsområde. 

Hjälpen ska lämnas i den mån som är lämplig med hänsyn till frågans art och myndighetens 

verksamhet i sig. Vidare i FL 5 § ska myndigheten ta emot besök och telefonsamtal samt 

underrätta allmänheten om det finns olika bestämda tider för det.
60

 Angående de sistnämnda 

kraven finns allmänna riktlinjer om en myndighets tillgänglighet. Den ska bland annat ha 

öppet för att kunna ta emot begäran om att få ta del av allmänna handlingar.
61

  

 

Vad gäller kravet om hjälp, råd och vägledning ska behovet av hjälp relateras till de skäl som 

föreligger för att råd inte bör presenteras. I JO 1996/97 s. 402 ansågs inte serviceskyldigheten 

sträcka sig så långt till att ett kansli skulle uppfylla ett önskemål från enskild att 

vidarebefordra förfrågningar till ledamöters bostadsadresser.
62

 Om någon enskild har vänt sig 

till fel myndighet bör denne hänvisas rätt istället för att ansökan helt avisas. Om en ansökan 

om beslut innehåller felaktigheter ska den sökande vägledas enligt FL 4 §.
63

 Krävs till 

exempel en viss bilaga eller intyg ska personen uppmanas att inkomma med det för 

komplettering innan ärendet kan avslås.
64

 Då frågor ställs till polismyndigheten via till 

exempel e-post måste enligt JO 2002/03 s. 147 myndigheten se till att en förfrågan inte blir 

liggandes obesvarad. Även om svaret på frågan från myndigheten är att anse som komplicerad 

och omfattande ska polisen besvara frågan med att det kan komma att ta längre tid att få svar 

eller att frågan inte kan svaras på.
65

   

 

Det finns ett samband mellan service och rättssäkerhet eftersom rättssäkerheten främjas om 

myndigheterna lämnar snabb och tydlig assistans och hjälper den enskilde då denne behöver 

det. Det för att den enskilde ska ha möjlighet att föra sin talan gentemot 

förvaltningsmyndigheterna. Samtidigt kan antalet överklaganden minska och myndigheten 

kan, tack vare servicen och tillgängligheten till allmänheten, mer enkelt, snabbt och billigt 

hantera ärendeprocessen.
66
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 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 105-106. 
60

 Wennergren, B; Handläggning – Hur förvaltningsärenden behandlas i stat och kommun, artonde upplagan, 

Publica Fritzes AB, Stockholm 1994, s. 58, 62. 
61

 JO 1997/98 s. 487. Se även Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 77. 
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 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 74. 
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 Warnling-Nerep, 2006, s. 51. 
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 JO 1978/79 s. 397. 
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 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 75. 
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 Reichel, 2006, s. 314-315. 
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3.2 Ärendets gång och kommunikationsansvaret 

 

När en myndighet har för avsikt att handlägga ett ärende är det att anse som anhängigt. Ett 

ärende kan initieras genom till exempel en ansökan om någon förmån eller en anmälan om 

något. Ärendet kan avisas om initiativet har tagits för sent eller av obehörig person, vilket 

innebär att ärendet inte kan prövas av myndigheten. Omständigheterna kan också innebära att 

ärendet avskrivs. Parten kan till exempel återkalla sin talan och saken blir inte längre aktuell. 

Innan ärendet fortskrider från initialstadiet måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.
67

  

 

3.2.1 Sakprövningsförutsättningar och dokumentation 

 

För att ett ärende ska kunna avgöras och prövas i sak krävs att rätt person vänder sig till rätt 

myndighet inom rätt tid. Initiativet ska också vara korrekt i innehåll och form. Initiativtagaren 

måste angås av beslutet och ärendet för att kunna vara saklegitimerad. Huvudregeln är till 

exempel att den som ansöker om en förmån endast kan göra det åt sig själv och om någon 

anmält en sak som rör denne personligen är denne part. Polismyndigheten ska ex officio se till 

att lagar och föreskrifter följs samt att åtgärder vidtas om nödvändigt för att tillvarata 

allmänna intressen.
68

 

 

Vad gäller innehållet av ärendet ska det generellt ske skriftligen. Eftersom FL är subsidiär kan 

det i specialförfattning finnas regler om skriftlig form på anhängiggörandet. I OL 2:6 ska till 

exempel en ansökan om tillstånd för offentlig tillställning göras skriftligen. Den som 

inkommer till en myndighet med ett ärende ska också förklara vad han eller hon vill 

åstadkomma med framställan, vilka sakförhållanden som finns och andra omständigheter som 

finns som stöd för ärendets beslut.
69

 Initiativet ska även ha skett inom rätt tid. FL 10 § 

innefattar bestämmelser om när en handling är inkommen, vilken den anses vara den dag då 

handlingen anländer till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Om 

en handling påträffas dagen efter utsatt tid, i postlåda eller efter inlämnandet av handlingen till 

en icke behörig person är den att anse som inkommen.
70

  

 

För att en utredning eller ärende hos en myndighet ska kunna legitimeras ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv krävs att alla uppgifter i ärendet dokumenteras. Ett tydligt exempel är 

FL 14 § vilken ger möjlighet för part att lämna muntliga uppgifter i ärendet. Här krävs enligt 

dokumentationsskyldigheten att myndigheten antecknar till exempel ett telefonsamtal, där 

uppgifter som har betydelse för ärendet skrivs ned på en tjänsteanteckning eller dylikt. Det 

gäller enligt 15 § uppgifter som har betydelse för ärendets utgång och avgörande. Dock 

behöver inte myndigheten redogöra skriftligt för sin ”allmänna sakkunskap” och inte heller 

återigen ta upp redan redovisade uppgifter i ärendet.
71
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 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 82-84. 
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 Ibid. s. 86-87 och Warnling-Nerep, 2006, s. 47. 
69

 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 92-94. 
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3.2.2 Insyn och kommunicering 

 

Myndigheternas kommunikationsskyldighet grundar sig i FL 17 § och 

kommunikationsprincipen innebär att ingen ska dömas ohörd. Ett ärende ska inte avgöras utan 

att annan part, klagande eller sökande har underrättats om uppgifter som har tillförts ärendet 

av någon annan och har fått tillfälle att yttra sig över dessa. Det är parten själv som avgör 

huruvida denne vill yttra sig över huvud taget. Det som i sak kommuniceras med part kan vara 

uppgifter som denne själv inte har tillfört vilka täcker allt utredningsmaterial. I ett JO ärende 

hade en nämndtjänsteman gjort ett besök hos en fastighetsägare och funnit att ”rådande 

förhållanden var otillfredsställande” i relation till fastighetens städningsbehov. Här uppfylldes 

inte kommunikationsskyldigheten eftersom nämnden inte kommunicerade vad som framkom 

vid besöket. Kommunicering kan ske genom till exempel telefonsamtal eller vanligt brev.
72

 

Vidare får en myndighet avgöra ett ärende utan kommunicering i enlighet med FL 17 § om 

det anses obehövligt, om det inte går parten emot eller om avgörandet inte kan uppskjutas. 

Polismyndigheten får alltså besluta i ärendet utan att kommunikation sker vid tillfällen som 

handräckning eller där beslut måste fattas omgående för att skydda den allmänna ordningen 

och förhindra risk för hot mot liv och hälsa.
73

    

 

Enligt FL 16 § har annan part, sökande eller klagande rätt att på begäran ta del av faktorer 

som tillförts ärendet. Denna partsinsyn omfattar i stort sett allt material i utredningen. 

Myndigheten har dock möjlighet att bestämma vad som faktiskt tillförs ärendet och 

begränsningar i insynen finns reglerat i offentlighets- och sekretesslagen 10:3.
74

 I lagrummet 

stadgas att en handling inte ska lämnas ut till parten om det är av synnerlig vikt att en uppgift 

inte uppenbaras med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse. Om det är fallet ska 

myndigheten, om det inte skapar allvarlig skada, upplysa parten om vad materialet 

innehåller.
75

 Rätten att ta del av ett ärendes handlingar ska särskiljas från TF:s bestämmelser 

om offentlighetsprincipen. Enligt TF 2:1 och TF 2:3 återfinns en rätt att ta del av allmänna 

handlingar för alla svenska medborgare. Under ett pågående ärende hos polismyndigheten är 

inte utredningsmaterialet tillgängligt med hänvisning till TF 2:1 eftersom utredningsmaterialet 

då inte är någon allmän handling.
76

  

 

3.3 Ärendets avgörande 

 

När ärendet avgörs ska resonemanget bakom beslutet tydligt motiveras. Vidare ska också den 

enskilde underrättas om avgörandet och hur denne går till väga för att överklaga beslutet. När 

saken är utredd ska myndigheten fatta beslut och avgöra ärendet. Här krävs att myndigheten 

kan motivera sitt beslut med hjälp av det som framkommit i utredningen. Det ska göras på ett 

koncentrerat och kärnfullt sätt så att den enskildes förtroende för myndighetens kompetens 

vidmakthålls. JO har bland annat påpekat att tvivel om till exempel olämpligt ändrade beslut 
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 JO 1992/93 s. 489 och Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 124-126, 128. 
73

 Granlund, 2009, s. 68-69. 
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kan undvikas genom noggrant klargjorda skäl för beslutet.
77

 En motivering betyder alltså att 

myndigheten måste redogöra hur den resonerat så den enskilde förstår utgången och vad som 

egentligen har beslutats.
78

 Det är de ”springande punkterna” som ska redogöras för vilket 

innebär att i många ärenden kan motiveringen vara kortfattad.
79

 Enligt det aktuella 

lagrummet, FL 20 §, får motivering uteslutas om det anses obehövligt eller om beslutet är 

brådskande.  

 

Vidare i FL 21 § återfinns bestämmelser om att parten ska underrättas om det för ärendet 

avgörande beslutet. Underrättelsen kan ske genom bland annat brev eller telefonsamtal och 

där ska även anges hur den berörde överklagar beslutet. Beslutet vinner laga kraft efter 

besvärsfristen, vanligen inom tre veckor efter underrättelse om överklagan eller begäran om 

inhibition inte har skett.
80

 

 

FL 22 a § om överklagande tillämpas om inte någon annan specialförfattning stadgar 

reglering för domstolsprövning.
81

 Om den person beslutet angår väljer att överklaga ett 

betungande beslut görs det skriftligen till den beslutsfattande myndigheten. Polismyndigheten 

i detta fall avgör om ärendet har kommit in i rätt tid och lämnar sedan över ärendets 

handlingar till förvaltningsrätten.
82

 Det kan nämnas i detta sammanhang att myndigheten 

enligt FL 27 och 28 §§ själv har möjlighet att ändra och ompröva sitt beslut om det anses 

riktigt att göra det.  

 

Ovanstående förvaltningsrättsliga ärendereglering gäller vid polismyndighetens handläggning 

av ärenden vilka avser myndighetsutövning. Polismyndigheten hanterar olika områden och 

arbetar under många olika lagrum, som till exempel PL, OL och FL. Genom 

myndighetsutövning kan polisen fatta beslut för att säkra den allmänna ordningen och allas 

säkerhet, vilket kan vara att förelägga en person att vidta vissa åtgärder. I tillsynslagen åligger 

det polismyndigheten att genom denna lag, tillsammans med FL, se till att den allmänna 

ordningen och säkerheten tillförsäkras. Om någon brister i sin tillsyn över sin hund kan 

polisen efter en beslutsprocess besluta om förelägganden mot enskild. 
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4. Tillsynslagen och polismyndighetens ansvar 
 

Författningsstöd vid beslutande om bristande tillsyn av hund och föreläggande om det 

återfinns i tillsynslagen. I kommande avsnitt står att läsa om lagen i sig, dess förändringar och 

tillsynsansvar. Föreläggandebegreppet och hur beslut om det fattas samt hur det verkställs 

återfinns i tillsynslagen 8 §. 

 

4.1 Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 

 

Lagen om tillsyn över hund och katt trädde ikraft redan 1943.
83

 Den har med anledning av 

förändringar i samhället vid ett flertal tillfällen ändrats. Den idag aktuella lagen trädde i kraft 

den 1 januari 2008 och reglerar bland annat en djurägares ansvar gentemot allmänheten. 

Nedan redogörs för lagens innehåll och betydelse med fokus på tillsynsansvaret.  

 

4.1.1 Historik 

 

Den första tillsynslagen trädde ikraft när det svenska samhället präglades av lantbruk och den 

ekonomiska aspekten av att hålla hemdjur, så som kreatur och får, var betydande. Lagens 

främsta syfte var att skydda lantbrukets husdjur från lösspringande hundar vilka kunde orsaka 

stor ekonomisk skada för lantbrukare. Tillsynslagen har sedan under ett flertal tillfällen 

ändrats. Huvudsyftet att skydda lantbruksdjur mot kringstrykande hundar återspeglades 

tydligt genom lagen.
84

  Enligt den äldre lagen skulle hundar hållas under sådan tillsyn som 

med hänsyn till deras natur behövdes för att förebygga att de orsakade skador eller avsevärda 

olägenheter.
85

  

 

Vidare i den äldre lagen rådde koppeltvång för bitsk hund om den befann sig utanför 

betryggande inhägnad. Vad som definierades som bitsk hund är att den dels betraktas som 

farligare gentemot människor eller hemdjur än andra hundar generellt, dels att hunden tidigare 

uppvisat ett farligt beteende. I 1943 års lag omfattades inte skydd för husdjur som hundar eller 

katter utan endast lantbrukets hemdjur. Om tillsynen av bitsk hund eftersatts kunde 

polismyndigheten utdela böter eller sälja, omhändertaga eller avliva hunden.
86

 

Polismyndigheten fick också, om tillsynen eftersatts, ”meddela de beslut som omständigheten 

kräver, såsom att hunden skall vara försedd med munkorg eller hållas bunden eller 

instängd”.
87

        

 

4.1.2 Ändringsbehov 

 

Behovet att ändra tillsynslagen grundades främst på att samhället förändrades. Framför allt 

ställs större krav på hundägare idag än vad det gjordes förr. Lösspringande hundar var alltjämt 
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ett större problem och har förflyttats från landsbygden till städer.  Hundar som husdjur 

återfinns i en större mängd idag och inkluderas i samhället i större utsträckning. Idag ligger 

problemet inte i attacker på hemdjur utan det största problemet är hundar som attackerar 

människor och sällskapsdjur. Det skedde även tidigare men idag ställs högre ansvarskrav på 

hundägaren. Även om extremt farliga hundar inte finns i speciellt stor omfattning är det inte 

godtagbart att allmänheten ska känna obehag för att bli attackerade av hundar i dagens 

samhälle.
88

   

 

I 1943 års tillsynslag fick som tidigare nämnts polisen meddela nödvändiga beslut som 

konsekvens av bristande tillsyn. I lagens 3 § gavs som exempel på föreläggande munkorg 

eller hållas instängd eller bunden. Exemplet i lagtexten har gjort att polismyndigheten i 

praktiken ofta bara har använt sig av munkorg eller koppeltvång. För att tydligt klargöra att 

andra beslut om föreläggande kan komma att bli aktuellt från polismyndighetens sida togs 

citatet ”såsom att hunden skall vara försedd med munkorg eller hållas bunden eller instängd” 

bort i nuvarande lagstiftning.
89

  

 

Vidare inkluderar nuvarande tillsynslag även regler om märkning och registrering av hundar. 

Enligt tillsynslagen 2 § ska en ägare låta märka sin hund så den kan identifieras. Likaså ska 

ägandeskapet registreras i jordbruksverkets centrala hundregister enligt 3 § och i 9 § får 

förelägganden och vite meddelas för att bestämmelserna om märkning och registrering av en 

hund ska följas. Tidigare lag om märkning av hundar har i och med tillsynslagens 

ikraftträdande upphävts.
90

 Enligt dåvarande 7 § kunde polismyndigheten omhänderta en hund 

som påträffats omärkt eller utan någon registrerad ägare, om hunden utgjorde eller riskerade 

att utgöra en fara för människor eller andra djur eller om det annars fanns särskilda skäl. 

Denna befogenhet har tagits bort från dagens gällande lagstiftning.
91

  

 

4.1.3 Tillsynsansvar 

 

Den för idag aktuella lagen trädde ikraft under 2008. Den problematik som lagen syftar till att 

minska är de situationer då hundar attackerar eller angriper människor och andra djur. 

Huruvida hunden är farlig eller hur stora olägenheter den orsakar kopplas samman till den 

tillsyn ägaren eller den som sköter hunden har.
92

 Enligt tillsynslagen 1 § gäller att; 

 

”Hundar… skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med  

hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de  

orsakar skador eller avsevärda olägenheter…” 

 

Med begreppet tillsyn menas att det är resultatet av hur hunden hålls som är väsentlig för 

huruvida den anses vara under god uppsikt eller inte. En hund som inte är kopplad men som 
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hålls under sådan tillsyn att den inte stör omgivningen är att anse som under god tillsyn, 

medan en hund som är kopplad men tillåts göra utfall är under bristande tillsyn. Dock härleds 

inte bristande tillsyn endast till hundens begränsade rörelsefrihet. Att en hund är under god 

tillsyn innebär inte att den ska hållas uppbuden eller instängd. Här framhävs en stor 

förändring gentemot tidigare lagstiftning. Inom kravet på tillsyn ska ägaren uttryckligen även 

sköta djuret på sådant sätt som över lag minimerar risker samt förebygger att hunden orsakar 

skador eller olägenheter. Brister i skötseln som i sig orsakar olägenheter för omgivningen kan 

till exempel vara en hund tillåts förorena i lägenhet eller på lekplats eller att en hund lämnas 

ensam och skäller konstant i en lägenhet.
93

 Avsevärd olägenhet omfattar olägenhet av grövre 

slag som i sig påverkar människors eller andra djurs liv, hälsa och säkerhet. Det kan också 

vara fallet att den allmänna ordningen hotas. Orsakad skada kan till exempel handla om skada 

på djur eller annan egendom och både person- och sakskada åsyftas.
94

   

 

Dålig eller bristande tillsyn av en hund innebär alltså att omgivningen påverkas, eller risken 

därtill, på ett negativt sätt. Det sättet som hunden hålls på och hur den tenderar att reagera i en 

viss situation är det som ska iakttas vid bedömandet av tillsynsbegreppet.
95

 Tillsynslagen 

innefattar hundar som på grund av bristande tillsyn löper risk att orsaka skada eller obehag, 

oavsett ras och oavsett graden av farlighet.
96

 Sammantaget är lagens syfte att tydliggöra att 

den som har hand om en hund ska se till att djuret inte orsakar stora problem för 

omgivningen. 

 

I relation till tillsynsansvaret gäller enligt tillsynslagens 19 § strikt skadeståndsansvar. Det 

innebär att en hundägare är skyldig att ersätta skador orsakade av dennes hund, även om 

hunden i sig inte har vållat skadan. Ägaren har sedan rätt att få tillbaka skadeståndet av den 

som har vållat skadans uppkomst. I sammanhanget har bestämmelsen om strikt 

skadeståndsansvar en stor betydelse eftersom den har hjälpt till att minska och hålla nere 

antalet skador orsakade av hundar. Tanken bakom 19 § är att skadan i många fall ersätts utan 

domstolsprövning. Vikten för en hundägare att hålla sitt djur under tillräckligt god tillsyn att 

skador om möjligt förebyggs förstärks även genom det strikta skadeståndsansvaret. 

Bestämmelsen bidrar inte bara till att tillgodose den skadelidandes ersättning utan också till 

hundägares mer omsorgsfulla tillsyn genom ett uttryckt ansvar för sina djur.
97

  

 

4.2 Förelägganden  

 

Enligt tillsynslagen är det polisens ansvar att, om brister i tillsynen eller skötseln sker, 

meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd 

olägenhet. Bland annat innebär bristande tillsyn att hunden i sig kan utgöra en säkerhets, 

olägenhets- eller ordningsrisk. 
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4.2.1 Polismyndighetens behörigheter 

 

Enligt PL 1 § ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och i 

övrigt tillförsäkra allmänheten skydd. Vidare i 2 § hör till polismyndighetens uppgift att 

förebygga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten och hindra andra störningar. 

Det inkluderar även bristande tillsyn av farliga eller aggressiva hundar som kan skapa 

otrygghet och olägenheter i samhället idag.   

 

Hantering av hundar och andra djur är en liten del av polismyndighetens verksamhet. 

Arbetsuppgifterna med omhändertagande av djur utgör dock ett naturligt led i funktionen att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Att polisens ansvar enligt tillsynslagen är 

omfattande speglar en skyldighet att upprätthålla ordning och trygghet. Ansvaret för att 

förebygga och utreda situationer av brisande tillsyn tillkommer polismyndigheten är alltså en 

polisiär uppgift.
98

 Sammantaget kan konstateras att den lagstiftning om hundar som syftar till 

att skydda medborgarna och deras egendom faller under polisens ansvar. 

 

Enligt tillsynslagen 8 § är det polisens uppgift att meddela de förelägganden och förbud som 

behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Det kan nämnas i relation till 

polisens befogenheter enligt tillsynslagen att också, för att hindra att en hund orsakar skada 

eller olägenhet, ett beslut om omhändertagande enligt 11 § kan göras. Det då mindre 

ingripande åtgärder inte anses tillräckliga. I de flesta fall innebär det att polisen inte 

omhändertar en hund innan andra åtgärder har vidtagits. Att hunden tidigare har bitit en 

människa eller orsakat skada är i sig ingen grund för omhändertagande. Beslut om 

omhändertagande grundar sig på risken för upprepat beteende vilket i sig kan komma att 

orsaka skada eller olägenhet och kan förekomma om en hundägare ignorerat tidigare 

föreläggandebeslut.
99

 Polisens ansvar sträcker sig även till möjligheten att utdöma hundförbud 

enligt 15 §. Det riktar sig till personer som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen 

över en hund. Här beaktas bland annat om hunden har använts som vapen
100

, om personen 

tidigare har fått förelägganden eller har haft hand om hund som har omhändertagits. 

Hundförbud innebär att en person inte får skaffa eller överhuvudtaget handha hund.
101

  

 

4.2.2 Meddelande av föreläggande  

 

Generellt betyder ett föreläggande ett beslut av domstol eller myndighet om att någon ska 

vidta viss angiven åtgärd. Polismyndighet kan besluta om föreläggande enligt tillsynslagen 8 

§; 

 

      ”Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polismyndigheten     

       meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller  
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 SOU 2002:117; Polisverksamhet i förändring – del 2, s. 94. 
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       avsevärd olägenhet. Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite.” 

  

Som tidigare framlagts kan skada och avsevärd olägenhet innebära skada på person eller 

egendom eller olägenhet som påverkar människors eller djurs hälsa och säkerhet. I 1943 års 

lag klargjordes att föreläggande om munkorg, koppeltvång och inhägnad var alternativa 

åtgärder för att komma tillrätta med bristande tillsyn av hund. Dock finns situationer där andra 

förelägganden kan komma att bli aktuella då de är bättre lämpade. Om en hund ofta skäller, 

kan föreläggande om förbud att lämna hunden ensam mer än en viss tid per dag vara att 

föredra. Andra exempel på förelägganden är att en hund måste rastats ett visst antal gånger 

per dag eller att ägaren måste plocka upp efter sin hund om det orsakar en avsevärd olägenhet. 

Ett föreläggande om att hunden inte får vistas i hundgård nattetid kan vara aktuellt om 

olägenhet för omgivning orsakas. Ett annat föreläggande som kan medföra att hundens tillsyn 

förbättras är att polismyndigheten förelägger om att hundägaren ska genomgå en 

hundägarutbildning då till exempel dålig kunskap är problemet vid bristfällig tillsyn. Om inte 

ägaren vidtar åtgärder efter beslut av polisen får vite tilldelas för att utgöra ett effektivt 

påtryckningsmedel.
102

  

 

4.2.3 Verkställande och sanktionsåtgärder 

 

Beslut i form av förelägganden verkställs när adressaten blir delgiven beslutet. I FL 21 § 

stadgas att personen i fråga ska underrättas om innehållet i beslutet när myndigheten avgjort 

ärendet. Det normala tillvägagångssättet är att en förvaltningsmyndighets beslut tillkännages i 

skriftlig form, något som också påbuds av JO i alla betungande ärendebeslut. Om en person 

som enligt tillsynslagen 8 § tilldömts ett föreläggande är denne skyldig att genast iaktta 

beslutet och verkställa det. Beslut som har fattats med stöd av tillsynslagen gäller omedelbart 

enligt 27 § om inte annat har angetts. Vissa beslut kräver snabb verkställighet även om 

ingripandet har verkningar för den enskilde. Föreläggandebeslut som fattas av 

polismyndigheten för att säkra allmän ordning, säkerhet eller människors liv, trygghet och 

hälsa är exempel på sådana beslut.
103

 

 

Vidare ska beslut enligt 8 § delges den beslutet gäller. Delgivningen får inte ske enligt 34–38 

§§ och 47–51 §§ delgivningslagen.
104

 Straffansvar vid en ignorans eller överträdelse av ett 

föreläggandebeslut kan bli aktuellt först efter att den enskilde delgivits beslutet. Även om 

förelägganden gäller omedelbart ska trots det inte något ansvar åläggas innan delgivning 

skett.
105

 Överklagan sker enligt tillsynslagen 26 § till allmän förvaltningsdomstol.  

 

När ett betungande beslut fattas mot en enskild, som ett föreläggande eller förbud, kan det 

finnas behov att tillgripa olika tvångsmedel vilka garanterar att beslutet följs och genomförs. 

Två exempel är vitesföreläggande och hot om straff eller sanktioner. Dessa tvångsutföranden 
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fungerar som påtryckningsmedel med syftet att den enskilde själv ska verkställa beslutet till 

förmån för andras säkerhet. Straff utdöms av domstol. I tillsynslagen stadgas exempelvis att 

böter kan utdömas om inte ett föreläggande följs.
106

 Vite regleras i lag om viten och är ett 

bestämt pengabelopp som personen i fråga kan få betala om föreläggandebeslut ignoreras. 

Vite används individuellt och syftet är att göra att personen i fråga själv verkställer beslutet.
107

 

Bestämmelser finns som säger att en person inte ska bli skyldig att erlägga vite om denne inte 

kan antas ha en reell möjlighet att verkställa föreläggandet. Huruvida vite ska utdömas prövas 

enligt förvaltningsrätten.
108

 Om individen inte följer ett föreläggande om till exempel 

koppeltvång kan denne bli skyldig att erlägga böter. Det om personen av oaktsamhet eller 

uppsåt inte iakttar ett beslut enligt tillsynslagen 8 §.
109

 Skulle det vara nödvändigt att ur 

säkerhetssynpunkt för att hindra att djuret skapar skada eller angelägna olägenheter, får 

polismyndigheten som konstaterats besluta om att hunden bland annat ska omhändertas.
110

 

 

Polismyndigheten har sammanfattningsvis behörigheten att förelägga hundägare om de 

påvisar en bristande tillsyn över sitt djur som i sig kan leda till skada eller olägenhet för andra. 

Tillsynslagen har utvecklats under tid och dess syfte är att minimera skador som hundar 

riskerar orsaka på grund av ägarens bristande tillsyn. Om detta sker kan det bli aktuellt att från 

polisens sida ålägga om koppeltvång, munkorg eller tillförsäkran av en säker inhägnad. Följs 

inte polisens beslut kan böter eller vite utdömas enligt tillsynslagen. För att polismyndigheten 

på ett rättssäkert sätt ska kunna ta tillvara på de befogenheter den har för att skydda 

allmänheten krävs att myndighetens beslutsprocess är rättsligt korrekt och att principerna som 

nämns i avsnitt två tillämpas.  
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5. Myndighetspraxis och rättsfall 

 

Kommande avsnitt fem innehåller myndighetspraxis om föreläggandebeslut och dess grunder 

i rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. En genomgång sker av rättspraxis där 

rättssäkerhetsperspektivet av polisens föreläggandebeslut undersöks av förvaltningsrätt och 

kammarrätt.   

 

5.1 Beslutsgrunder  

 

Rikspolisstyrelsen är det organ som utformar riktlinjer och föreskrifter för 

polismyndigheternas verksamhet. Rikspolisstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet som 

arbetar med samarbete och planmässighet inom polisväsendet. Den utövar även tillsyn över 

polismyndigheterna.
111

 Till verksamheten hör även att utveckla och tydliggöra de riktlinjer 

som riskdagen och regeringen beslutar för att sedan tillhandahålla dessa åt 

polismyndigheterna. I stort ska rikspolisstyrelsen se till att polisverksamheten fungerar 

effektivt genom att tillgodose rättssäkerhetens krav. För att kunna uppnå ovanstående mål för 

polisväsendet har rikspolisstyrelsen kompetens att besluta om föreskrifter och allmänna råd 

för verksamheten, för att säkerställa uniformitet i arbetet.
112

 Rikspolisstyrelsen kan sägas vara 

”dels ett förvaltningsorgan åt regeringen, dels ett serviceorgan åt polisorganisationen”.
113

 

 

Som stöd till polismyndighetens ärendehandläggning gällande beslut om föreläggande finns 

rikspolisstyrelsen föreskrifter och allmänna råd för tillsynslagen.
114

 Polismyndigheten måste 

”i varje enskilt fall göra en sammantagen bedömning av en persons förmåga att utöva tillsyn 

över och sköta en hund och den enskilda hundens egenskaper.”
115

 Om ett brott har begåtts där 

det kan antas att en hund kan ha används ska polisen även avgöra huruvida personen också 

har, av uppsåt eller oaktsamhet, brustit i sin tillsyn över hunden. Det innebär att ärendet om 

bristande tillsyn handläggs enligt FL och tillsynslagen medan utredning om brott enligt BrB 

sker i fristående förundersökning.
116

 

 

När en anmälan om bristande tillsyn över en hund har tillkommit polismyndighetens 

förvaltningsrättsliga enhet ska polisen inhämta uppgifter så som hundens ägare, hundens ID-

nummer, händelseförloppet och skadornas omfattning. Har hunden även angripit människor 

eller djur är det viktigt att ange agerandet av den som hade tillsynen över hunden, hundens 

beteende, om halsband eller koppel bars, försök att kalla in hunden eller avvärja händelsen 

och hur den angripne agerade innan angreppet. Beaktas ska även huruvida hunden agerade 

normalt i situationen med hänsyn till provokation eller skrämsel.
117
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Vid beslutsfattandet enligt tillsynslagen 8 § syftar föreläggandebeslutet till att hindra en 

framtida upprepning av ett oönskat beteende. Här ska polisen bedöma vilken åtgärd som är 

mest effektiv och samtidigt ha proportionalitet i åtanke. Hur stort ingreppet i den enskildes liv 

ska vara avgörs främst av hur stor risken är att beteendet kommer att upprepas. En viss nivå 

på ägarens bristande tillsyn måste ha uppnåtts. En enstaka och första, mindre allvarlig 

företeelse kan ses som ursäktligt om det handlar om ett smärre misstag. Handlar det om en 

”bagatellartad skada eller olägenhet” krävs att beteendet ”upprepas frekvent” eller 

”förekommer i stor omfattning” om föreläggande ska utdömas.
118

  

 

Ett föreläggandebeslut ska syfta till att åtgärda bristande tillsyn eller skötsel av en hund och 

kan innehålla i stort sett vilken åtgärd som helst. Som angetts tidigare kan det till exempel 

handla om koppeltvång eller munkorg vid vistelse på allmän plats. Sådana typer av 

föreläggande kan vara aktuellt om närboende känner obehag eller rädsla när en hund springer 

lös på allmän plats eller om hunden orsakar skada på egendom. Föreläggande om till exempel 

betryggande inhägnad kan vara motiverat om hunden vid flera tillfällen sprungit lös utan 

tillräcklig tillsyn.
119

 

 

5.2 Myndighetspraxis 

 

Ärenden hos polismyndigheten vad gäller tillsynslagen handlar om att någon som har haft 

tillsyn över en hund anklagas av berörd part eller allmänhet för bristande tillsyn. Nedan följer 

referat av avgjorda ärenden där exempel på föreläggandebeslut och handläggning av 

föreläggande anförs. Ärenden som inte mynnat ut i föreläggandebeslut påvisas slutligen. 

 

5.2.1 Föreläggandebeslut 

 

I ett ärende från polismyndigheten tog polisen beslut om föreläggande mot ägaren till två 

stycken hundar. Beslutet mot enskild innefattade ett koppeltvång på båda hundarna när de 

vistas utomhus. Den ena hunden ansågs löpa större risk att orsaka skada via utfall eller 

hundbett, vilket mynnade ut i ett åläggande att denna hund även skulle ha munkorg 

utomhus.
120

   

 

I nästföljande ärende meddelades föreläggande enligt tillsynslagen och innefattade koppel- 

och munkorgstvång av två stora hundar vid utomhusvistelse under ägarens tillsyn. Kravet på 

munkorg gällde inte om hundarna hanterades en och en. Bakgrunden var att ägaren vid minst 

två tillfällen varit ute med hundarna varvid dessa slitit sig från ägaren. Vid ett tillfälle har 

även en annan hund skadats. I en samlad bedömning av polisen har ägaren inte lyckats hålla 

emot då dennes hundar tagit sig fram till andra hundar och faktum kvarstår att de vid två 

tillfällen orsakat skada. För grund till beslutet angavs att risken för liknande händelser inte 
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gick att frånse då de stora hundarna rastades samtidigt av ägaren. Föreläggandet riktades till 

när just hundägaren var ute med hundarna i koppel, då en starkare person kan ha möjlighet att 

hålla båda hundarna samtidigt. Dock får ägaren rasta dem en och en utan munkorg.
121

  

 

En hund hade i en annan situation visat stor vaktinstinkt både på ägarens fastighet och mot 

andra människor och hundar. Efter att hunden mentaltestats och vittnesuppgifter inkommit 

kunde konstateras att det fanns risk att hunden orsakade olägenhet och skada på grund av 

bristande tillsyn. Ägaren hade inte heller hörsammat ett tidigare föreläggande. Eftersom 

hunden inte hölls i inhägnad och eftersom en löplina innebar ett ökat stresspåslag och 

aggressivitet kvarstod alternativet koppeltvång. Ägaren ålades att hålla hunden kopplad 

utomhus, att inte binda upp hunden ensam utan tillsyn samt att kastrera hunden. Det 

sistnämnda för att förebygga att hunden visar dominant revirmarkerande och gör utfall när 

den är kopplad. Ärendet är ett exempel på att polisen har möjlighet att besluta om olika typer 

av förelägganden för att eliminera risken för skada och olägenhet.
122

       

 

I ett ärende om tillsyn inkom anmälningar om att två katter blivit ihjälbitna av två 

lösspringande hundar. Samma dag skedde en kommunicering till hundägaren där polisen 

angav att ett föreläggandebeslut övervägdes. En ny kommunicering skedde den 9 juni där 

hundägaren tre dagar efter delgivningsdatum ska komma in med ett skriftligt yttrande och 

enligt delgivningskvitto mottogs handlingen den 14 juni. Fyra dagar efter detta togs beslut om 

föreläggande där det angavs att hundarna ska hållas kopplade alternativt vistas inom 

betryggande inhägnad samt bära munkorg då de vistas utomhus. Det med motivering att de 

dödat två katter samt att risken finns att de vidare orsakar skada eftersom de inte kontrolleras 

av ägaren. Hänvisningar till FL 17 § görs även där det stadgas att polisen får avgöra ärendet 

utan att yttrande skett om det annars kan bli avsevärt svårt att genomföra beslutet eller om 

beslutet inte kan uppskjutas.
123

      

 

5.2.2 Erinran om tillsynsansvar 

 

Efter en handläggning av polismyndigheten kan ärendet mynna ut i enbart en tillrättavisning 

eller formell upplysning till hundägaren. Det i form av en typ av erinran när skäl till 

föreläggande inte anses finnas. I ett beslut från 10 maj 2010 uppgav närboende till en 

hundägare att dennes hundar ofta vistas lösa samt att de vid minst två tillfällen attackerat 

förbipasserande och att risken finns att fler skadas. Efter kommunicering uppgav ägaren i ett 

mail till handläggaren bland annat att endast en gång har hundarna varit lösa då de släppts 

med koppel för att möta en bekant. Samtidigt kom en förbipasserande varvid den ena hunden 

springer fram och hoppar vid hälsning och i samband med det nafsar. Ingen ytterligare skada 

ska ha skett. Ägarens hundar är alltid kopplade och det anges att kurs kommer genomföras 

med hundarna. I mailet framkommer också att hundägaren pratat med handläggaren om 
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ärendet. Polisen beslutar att endast erinran ska ske då det inte ansågs att ägaren brustit i sitt 

ansvar på ett sådant sätt att ett föreläggande för tillfället skulle meddelas.
124

    

 

En anmälan inkom till polismyndigheten om att en hund sprungit ut från en gårdsplan mot en 

pojke på cykel. Hunden ska ha bitit tag i hjulet för att sedan återgå efter inkallning från 

ägaren. I ett yttrande från ägaren uppgavs att tydlig skyltning om bland annat ”privat mark” 

finns vid tomten samt att problem finns då intrång på gårdsplanen görs. Vidare uppges att 

hunden numera alltid är kopplad. Ovanstående händelse var ett undantag då möjligheten att 

någon objuden skulle passera genom tomten missbedömdes. Ägaren meddelade att hunden i 

fortsättningen skulle vara kopplad. I sitt beslut meddelade polisen att ärendet stannar vid en 

erinran om hundansvar enligt tillsynslagen eftersom det, trots att det inte kan uteslutas att 

bristande tillsyn skett, inte ansågs föreligga tillräckliga skäl för ett föreläggandebeslut.
125

   

 

5.3 Rättsfall 

 

Vid de tillfällen en enskild har valt att enligt tillsynslagens 26 § överklaga ett betungande 

föreläggandebeslut till förvaltningsrätten bedömer domstolen polismyndighetens 

föreläggande. Domstolen begrundar bland annat huruvida beslutet är proportionerligt och 

korrekt enligt ärendegrunderna.     

 

5.3.1 KR 3060-08 – Schäferhund med otjänligt koppel 

 

En schäferhund har under 2008 gjort ett utfall och bitit en annan hund vid en promenad. Till 

situationen hör att hunden var kopplad men när ägaren drog i kopplet för att förhindra ett 

angrepp gick det av. Ägaren ska ha kastat sig över sin hund för att hindra denna att orsaka 

skada. Polisen förelade ägaren att ha hunden kopplad alternativt inom betryggande inhägnad 

vid vistelse utomhus, främst med hänsyn till kopplets kvalité och situationen i övrigt. 

Länsrätten upphävde dock föreläggandet med hänvisning till det faktum att kopplet brast inte 

ensamt betyder bristande tillsyn. Kammarrätten höll inte med första instans och menade 

istället att förarbetena till tillsynslagen måste tolkas som så att kravet på tillsyn ökar över en 

hund som har tendenser att attackera eller skrämma andra djur eller människor. Kammarrätten 

fann det obestritt att hundägaren i detta fall känt till sin hunds aggressiva tendenser och inte 

haft kontroll i den uppkomna situationen. Dessutom innebar också användandet av ett 

otjänligt koppel att ägaren brustit i sin tillsyn över hunden. Polismyndighetens beslut 

fastställdes av kammarrätten.
126

      

 

5.3.2 KR 3137-09 – Otydligt föreläggande 

 

En hundägare överklagade ett beslut om föreläggande från polisen som löd ”…beslutar att Era 

hundar, då de vistas utomhus (på gårdsplan etc) ska vara inom betryggande inhägnad…”.
127
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Till grunden för beslutet hör att ägarens hundar vid två tillfällen rymt och tagit sig in på 

annans mark. Med hänvisning till risken att hundarna kan orsaka skada eller avsevärd 

olägenhet om de tar sig ut utanför tomt och staket avslår länsrätten överklagandet. I 

kammarrätten yrkar ägaren att föreläggandet är oklart och väcker frågor som om hundarna får 

vistas utomhus i koppel utanför inhägnad eller inte samt om det endast gäller de hundar som 

ägaren hade vid tillfället eller alla hundar i framtiden. Polisen motsatte sig bifall till 

överklagandet. Myndigheten menade att när hundarna är lösa utomhus gäller betryggande 

inhägnad som hundarna inte kan ta sig igenom och att beslutet gäller den grupp av hundar 

som ägaren hade tillsyn över vid den aktuella tidpunkten. Vidare medges också att vissa 

oklarheter fanns eftersom endast ras och inga ID-nummer fanns på hundarna. Genom en 

bättre kommunikation med polisen hade ägaren dock kunnat få ytterligare information. 

Kammarrätten resonerade som följer. Förelägganden ska utformas tydligt så att adressaten får 

klart för sig vad som gäller. Vad som framkommit vid kontakter parterna emellan torde 

begränsas till dokumenterade sådana. Föreläggandet ansågs inte av kammarrätten uppfylla de 

tydlighetskrav som finns eftersom det inte framgår vilka hundar det gäller och om det även 

innefattar senare förvärvade hundar. Beslutet ger inte heller klara besked om utomhusvistelse 

utanför tomten. Domstolen hänvisar också till kravet på märkning i tillsynslagen 2 § och 

menar att det bör förutsättas att ID-nummer medtas i ett beslut om föreläggande. 

Polismyndighetens beslut upphävdes.
128

     

 

5.3.3 KR 1588-10 – Obehag för allmänhet 

 

I situationen är det enligt förvaltningsrätten obestritt att en vuxen hund samt en valp 

skällandes sprungit fram till en kvinna, hennes barn och deras häst vid en promenad utanför 

hundägarens gård. Obestritt är också att tre personer, hundägaren till den vuxna hunden 

inkluderad, omedelbart sprungit efter hundarna och ingripit samt att den vuxna hunden 

orsakade obehag men inget tumult eller liknande uppstod. Polismyndigheten beslut om att inte 

lämna hunden utan uppsikt utan att den är kopplad eller i hundgård fastställs av 

förvaltningsrätten. Det på grund av bristande tillsyn samt att hunden visat misstänksamhet i 

kontakt med nya människor. I kammarrätten yrkar hundägaren att hunden aldrig visat sig 

aggressiv eller varit närgången, att hundarna lekte och spelade upp varandra varvid de skällde 

samt att hundens normala rörelsemönster inte möjligen kan inskränkas på grund av denna 

enstaka händelse. Polismyndigheten menade dock att det är rimligt att bli skrämd av en 

framspringande hund och känna obehag och att koppeltvång inte meddelats då hunden ska 

kunna vara lös i andra situationer. Polisen menade därför att föreläggande var 

proportionerligt. Kammarrätten höll med och ansåg att hundens beteende påverkat människors 

hälsa och säkerhet varvid ägaren brustit i sin tillsyn. Polismyndighetens beslut var väl avvägt. 

I skiljaktig mening konstaterades dock att det var en enstaka händelse och första gången 

hunden springer fram på vägen, att de som utövande tillsynen omedelbart agerat och att 

hunden sprang ut på vägen eftersom den lekte med en annan, modigare hund. Att en hund vid 
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lek skällandes springer ut på vägen innebär inte enligt skiljaktig en avsevärd olägenhet så som 

lagstiftningen avser.
129

  

 

5.3.4 LR 2729-08 – Bunden hund 

 

Länsrätten hänvisar i denna dom till vad som i förarbetena menas med att uppfylla 

tillsynskravet. En situation uppstod då en hund varit bunden utanför en affär och i samband 

med detta bitit ett barn i handen. Polisen beslutande att förelägga om munkorg. Trots att 

hundägaren menade att hunden inte var i vägen för förbipasserade konstaterade länsrätten 

efter överklagande att tillsynskravet inte varit uppfyllt då hunden lämnades bunden vid ett 

träd. Barnets eventuella provocerande beteende hade enligt domstolen ingen avgörande 

betydelse i detta fall och överklagandet avslogs.
130

   

 

Domstolen har i de fyra rättsfallen både kritiserat och fastställt polisens handläggning och 

beslut om föreläggande. I fallet med schäferhundens otjänliga koppel är kammarrätten helt i 

spår med polismyndighetens resonemang medan domstolen i fallet om ID-nummer 

uppmärksammar rättssäkerhetsaspekten i relation till tydlighet av föreläggandebeslut. Genom 

myndighetspraxis kan konstateras att olika typer av förelägganden kan åläggas för att 

eliminera risken för fortsatt skada. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ger en 

riktlinje för beslutsgrunderna vid föreläggandet. I relation till rättssäkerheten av 

polismyndighetens handläggning och beslutsprocess ska olika perspektiv tillmätas relevans, 

som förarbetenas intention, proportionalitet, förutsägbarhet och kravet på tydlighet. 

Detsamma torde även gälla när domstolen gör sin bedömning av beslutet.    

 

6. Analys 
 

I analysen utreds och besvaras frågeställningar om beslutsprocessen, förelägganden om 

bristande tillsyn av hund enligt tillsynslagen samt om rättssäkerhetsbegreppet och dess 

principer i relation till framlagda rättsfall och ärenden.  

 

6.1 Rättssäkerhet innehåller formella och materiella krav samt rättsprinciper  

 

För att i juridiken säkerställa ett skydd mot godtycke vid en avsaknad av formella regler och 

rättsmanipulering krävs att den rättsliga regleringen är tydlig, tillgänglig och tillämpas av 

berörda myndigheter och organ. Idag åtnjuter myndigheter ett fritt skön och förarbeten är 

öppna för tolkningar, något som i sig är en förutsättning för att rättssäkerheten ska kunna 

fungera i relation till de individuella mänskliga rättigheterna. För att kunna definiera rättvisa 

eller rättssäkerhet i en rättsstat som Sverige delas reglerna in i formella och materiella. Båda 

aspekterna tjänar till att förklara vad rättssäkerhet egentligen betyder, det vill säga att rättvisa 

måste innehålla både formell korrekthet och materiella aspekter vilka mer långtgående vidgar 

rättsäkerhetens reella innebörd. Som vi kan se består en rättsregel inte bara av något av de 
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ovanstående utan de hör samman. En formell korrekt regel har ingen betydelse för den 

enskilde vid till exempel myndighetsutövning där regeln på vilken ärendet har avgjorts istället 

måste förklaras. Innehållet av bestämmelsen och dess materiella, påtagliga och faktiska 

innebörd, är det som torde ha betydelse för enskilda varvid det dock även är en förutsättning 

att formaliteter följs. En materiell regel saknar självfallet betydelse i den rättsliga sfären och 

vid polismyndighetens beslutsprocess om den inte har formellt stöd i regelverket.  

 

Förtroendet för polismyndigheten i sig hör också samman med synen på hur rättssäkerhet 

definieras. Som exempel ses FL 20 § där ett betungande beslut måste motiveras. Likadant 

som JO framhäver kan det konstateras att en beslutsmotivering och en lättbegriplig förklaring 

vid till exempel ett föreläggandebeslut bereder ett förtroende för maktutövningen. Det i sin tur 

leder till det rättssäkerhetsperspektiv vi i en rättsstat vill åstadkomma, nämligen ett skydd mot 

godtycke. Det mest väsentliga för rättssäkerhetsperspektivet när vi delar upp och definierar 

rättvisan i materiellt och formellt torde vara att inget av dessa kan vara av mer betydelse än 

den andra. 

 

I RF 1:1 uttrycks legalitetsprincipen där allt agerande från polismyndighetens sida kräver 

lagstöd. Betungande beslut mot enskild ska alltså alltid ha stöd i lag och höga krav ställs på 

tolkningen av rättsregeln. Här är det av vikt att objektivitet och restriktivitet beaktas. Vid 

definitionen av vad rättssäkerhet innebär ska aspekter som rättsligt relevanta likheter i fallen 

saklighet och opartiskhet beaktas. Över lag torde det innebära att en myndighet eller domstol 

inte får grunda beslut på ovidkommande fakta och inte heller ange skäl för avgörandet vilka 

inte hör till saken. Det, tillsammans med den grundläggande proportionalitetsprincipen, är 

grunder för att uppfylla rättssäkerheten och är betydande även i relation till maktutövningens 

legalitet.  

 

Vidare kan vi fastslå att förutsägbarhet måste existera för att var och en ska ha möjlighet att 

följa rättsliga regler i samhället. Ett rättssäkert samhälle är i sig detsamma som ett samhälle 

där enskilda kan, i viss mån, förutse konsekvenserna av sin handling. Ett exempel påvisas 

nedan i avsnitt 6.4 om rättsfall 1588-10 om ID-nummer där höga krav ställs på tillsyn. Vid 

diskussionen kring en rättsregels förutsägbarhet är det omöjligt att ha total förutsägbarhet för 

vissa situationer. Det skulle helt klart innebära en typ av stelhet vilket inte är detsamma som 

rättssäkerhet. Till exempel måste det anses negativt att ha en uttömmande lista över vad som 

innebär bristande tillsyn av hund då det alltid kan uppstå oväntade situationer. För att 

exemplifiera ytterligare kan vi tänka oss en uttömmande lista av vad tortyr innebär enligt 

internationella bestämmelser. Eftersom nya sätt att tillfoga skada kan uppfinnas skulle en lista 

innebära att det som inte inkluderas inte kan klassas som tortyr per definition i aktuell 

lagstiftning. Konsekvenserna kan bli att en domstol hindras från att utdöma det straff som är 

tilltänkt för handlingen. Även om förutsägbarheten är uppfylld i lagen är det inte en 

självklarhet att till exempel mänskliga rättigheter är det. Se det angivna exemplet om 

Hitlerregimen där formaliteten i lagarna var uppfyllda medan de saknade materiella aspekter i 

relation till innehållet, varvid det är uppenbart att förutsägbarheten inte står som ensam 

rättslig princip. Polismyndigheten och domstolarna måste ha möjlighet att beakta likhet inför 

lagen enligt RF 1:9, ta hänsyn till specifika omständigheter och försäkra att ingreppet i den 
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enskildes liv är nödvändigt i relation till det som ska uppnås. Klart står att rättssäkerhet i form 

av förutsägbarhet inte innebär exakt vetskap om vad som väntas utan också att det fria skön 

som myndigheter innehar kan tillämpas.     

 

EU har genom art. 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna säkerställt rätten till god 

förvaltning i medlemsländerna. Som vi redan vet ska EU:s regler följas i Sverige i de områden 

EU har beslutat om. Genom att art. 41 uttryckligen ger den enskilde ett inflytande i 

utredningen inför ett beslut betonar EU vikten av processuella regler i medlemsländernas 

förvaltningsrättsliga handläggning. Eftersom art. 41 blev gällande rätt i EU i och med 

Lissabonfördraget ges den ytterligare betydelse och dess princip om rätten till god förvaltning 

ska genomsyra all handläggning i Sveriges myndigheter. Att förvaltningen går rätt till när 

betungande beslut tas är viktigt för en myndighets förtroende och för rättssäkerheten även i ett 

större, EU-rättsligt perspektiv. EU:s princip om god förvaltning återfinns inte uttryckligen i 

den svenska lagstiftningen men återfinns i FL genom serviceskyldigheten och de allmänna 

handläggningskraven som lagen uppställer.  

 

6.2 Förvaltningslagen tillämpas vid polismyndighetens beslutsprocess 

 

Polismyndigheten är en förvaltningsmyndighet och handhar förutom brottsutredning och 

förundersökningar även ärenden av förvaltningsrättslig art, som handläggning av tillstånd 

eller förbud. Denna beslutsprocess omfattar, förutom den speciallag som ska tillämpas som 

OL eller tillsynslagen, även FL:s regelverk. Här åligger det polisen att utreda ett ärende så 

som dess beskaffenhet kräver och FL 7 § om enkelhet och snabbhet ska iakttas. Att 

myndigheten vid beslut ska formulera sig lättbegripligt och tydligt har lagstöd i FL 7 § och FL 

20 §. I rättsfall 3137-09 ansåg kammarrätten att polisens föreläggandebeslut inte var 

tillräckligt klart eftersom beslutet skapade vissa frågor. För att koppla handläggningen till 

rättssäkerhetsperspektivet kan vi konstatera att polisen måste uttrycka sig bestämt, koncist och 

tydligt för att inga frågor om vad beslutet innebär uppkommer. Det torde främst ha att göra 

med den enskildes möjlighet att avgöra om ett överklagande ska ske och vad som rättsligt sett 

förväntas av denne. Betungande beslut ska följas av den enskilde vilket innebär att 

föreläggandebeslutet måste präglas av klarhet. I relation till skyddet mot godtycke krävs att en 

rättsregel är klar, tydlig och lättillgänglig. Om i jämförelse ett föreläggandebeslut är oklart, 

skapas brister i rättssäkerheten då en person inte har möjlighet att uppfatta vad om gäller och 

samtidigt rätta sig efter det.     

 

I verksamheten vid handläggning torde det vara viktigt för handläggaren och den enskilde att 

kunna särskilja rätten att ta del av allmän handling och rätten till insyn. Misstag ska inte 

kunna begås och informationen till allmänheten ska bli korrekt, vilket även kan 

sammankopplas till serviceskyldigheten. Eftersom TF 2:1 syftar till allmän handling, något 

som utredningsmaterial vid ett pågående ärende hos polisen inte klassas som, kan ingen kräva 

att ta del av ett ärendets handlingar enligt TF eller enligt serviceskyldigheten. Annat är 

självklart fallet om det handlar om kommunicering eller partsinsyn enligt FL 16 och 17 §§ då 

myndigheten ska kommunicera handlingar till parten och där denne har rätt att inte dömas 
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ohörd. Det befästs ytterligare i JO 1992/93 s. 489. Uppgifter av det som framkom under en 

inspektion hade felaktigt, enligt kommuniceringsskyldigheten, inte meddelats parten. 

Skyldigheten att kommunicera nya uppgifter till part vilka är tillförda av annan ter sig som ett 

naturligt led i en beslutsprocess. Alla ska kunna ha möjlighet att ta ställning till andras 

uppgifter i ett ärende som rör en själv även om det vid ett senare skede är upp till 

polismyndigheten att med hjälp av proportionalitetsprincipen besluta i saken. Polisens 

beslutsprocess innefattar vidare alltså ingen skyldighet att under pågående ärende lämna ut 

handlingar med hänvisning till TF utan här gäller FL:s och offentlighet- och sekretesslagens 

bestämmelser. I praktiken har det en betydelse i relation till opartisk och saklig handläggning 

där material ska vara åtkomligt för rätt personer. Vid beslutsprocessen ska kunskapen om 

korrekta grunder för insyn beaktas för att myndigheten i enlighet med legalitetsprincipen kan 

utföra handläggningen korrekt.     

 

FL:s reglering om serviceskyldigheten i 3, 4 och 5 §§ hör tydligt ihop med 

rättssäkerhetsaspekten. Om myndigheten är tillgängligt och kan ge rättslig korrekt och snabb 

information skapas förutsättningar för den enskilde att själv kunna ta tillvara på sina 

rättigheter vid myndighetsutövning. Korrekta beslut enligt motiveringsskyldigheten i 20 § kan 

i sig minska antalet överklaganden och dessutom ger servicen möjlighet till snabb, enkel och 

billig hantering av ärendeprocessen. Även om en ökad service medför en högre rättssäkerhet 

innebär det även en mer resurskrävande verksamhet för polismyndigheten. Om service ska 

vara möjligt krävs ett fungerande kommunikationssystem där polisen har möjlighet att bistå 

allmänheten. I längden torde det innebära en minskad arbetsbelastning vid beslutsprocesser 

eftersom den enskilde är medveten om dennes roll och hur denne ska eller kan agera.  

 

En myndighets service i FL ska begränsas till myndighetens verksamhetsområde, något JO i 

1996/97 s. 402 också fastställde. Information som ska lämnas av annan myndighet ska också 

kunna hänvisas dit utan att serviceskyldigheten åberopas av allmänheten eller att 

rättssäkerhetens skydd mot godtycke ifrågasätts. I JO 2002/03 s. 147 fastställdes att ingen 

fråga ska ligga obesvarad efter att den ställts till myndigheten. Att föredra är att den enskilde 

blir meddelad om att svar kan dröja eller att inget svar kan ges. Det är positivt för den 

enskilde eftersom denne då vet vad som kan förväntas och hur situationen ser ut. I relation till 

det åligger det myndigheten att agera inom en rimlig tid vid föreläggandebeslut. Att en 

anmälan görs den 22 november för att sedan helt avslutas 26 mars efterföljande år är, vilket 

också JO konstaterar, en för lång period för ett ärende att redovisas. Främst kan vi relatera till 

vikten av att polismyndigheten enligt PL främjar trygghet och allmän säkerhet vilket i 

sammanhanget görs enligt tillsynslagen. Förutom att de allmänna handläggningskraven inte 

efterlevs innebär också ett för långt dröjande beslut att myndighetens uppgifter inte följs vad 

gäller att förhindra att hundar skapar skada eller olägenhet i samhället. Den faktiska, polisiära 

uppgiften riskerar att undermineras om agerande inte sker inom en rimlig tid.   

 

Ovanstående aspekter i FL inkluderas vid polismyndighetens förvaltningsrättsliga 

handläggning. Diverse speciallagar används dock vid specifika beslut då de tillhandahåller 

mer detaljerad reglering om den aktuella situationen. Det inkluderar tillämpning av 
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tillsynslagen vid myndighetsutövning där polismyndigheten fattar beslut om förelägganden 

för att komma tillrätta med bristande tillsyn av hund.  

 

6.3 Föreläggande ska syfta till att eliminera risken för framtida skada 

 

Idag ser vi att hundägare har ett relativt stort ansvar för tillsynen över hunden. Tillsynslagen 

har över tid ändrats för att spegla samhällets utveckling och polisen ska tillförsäkra 

efterlevnaden av lagen. Om en hund orsakar, eller riskera att orsaka, skada eller avsevärd 

olägenhet kan polisen besluta om ett förläggande gentemot den som handhar hunden. Ägaren 

ska sköta hunden så att risker för oönskat beteende elimineras samtidigt som tillsyn över 

djuret ska ske. Polismyndigheten ska tillse att allmän ordning och säkerhet råder genom att 

förhindra att hundar utan tillsyn på ett negativt sätt påverkar människor och andra djur, något 

som fastställs i SOU 2002:117 och SOU 2003:46.  

 

Positivt är att den äldre tillsynslagen från 1943 ändrats på så sätt att uttalade förslag på 

föreläggande i 2 § tagits bort. Det för att skapa en möjlighet för polisen att förelägga om andra 

åtgärder som bäst åtgärdar aktuellt problem. Som vi kan se i ärendet om hunden med stor 

vaktinstinkt kan andra förelägganden än koppeltvång och munkorg vara aktuella som till 

exempel ett åläggande om kastrering. Möjligheten finns också att förelägga om att märka sin 

hund, något som diskuteras i avsnitt 6.4 nedan. En annan stor förändring med tillsynslagen år 

2008 är att inom kravet för tillsyn ska ägaren även sköta djuret på sådant sätt att risken för 

skada minimeras. Det är en gynnsam förändring för att komma åt ägare som inte utövar 

tillräcklig tillsyn eller skötsel av hundar, främst i relation till skyddet för allmänhet. En hund 

kan inte tillåtas förorena i en lägenhet eller lämnas ensam och skälla konstant då det kan 

innebära stora olägenheter för närboende. Här uppkommer en tydlig brist i hundens skötsel 

och tillsynslagen blir tillämpbar eftersom hunden är under bristande tillsyn. Det som 

ändringen i tillsynslagen klargör är att skador eller olägenheter som innebär bristande tillsyn 

också har att göra med hundens skötsel.        

 

Intressant ur allmän synvinkel är det strikta skadeståndskravet som enligt proposition 

2006/07:126 ger ett uttalat ekonomiskt ansvar för den egna hunden. Skadas två hundar i ett 

slagsmål ska den ena ägaren ersätta den andra hundens skador och vice versa, oavsett vems 

fel det var från början. Det tolkas som att polisen inte har att göra med ersättningsfrågan utan 

myndigheten utreder istället om någon av hundarna var under bristande tillsyn och om ägaren 

behöver åläggas att vidta någon åtgärd i framtiden. Bestämmelsen i tillsynslagen 19 § kan då 

tydas som att främst rikta sig till hundägare och ge kraft för en mer omsorgsfull tillsyn över 

hundar idag. Dessutom syftar tillsynlagen till att öka hundägaransvaret och tillsynen av 

hundar i samhället. Genom tillsynslagens bestämmelser om strikt skadeståndsansvar vet 

hundägare vad som förväntas av dem om deras hund orsakar skada vad gäller 

ersättningsskyldighet. Förutsägbarheten för den enskilde framhävs också här.  
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Genom myndighetspraxis ser vi vidare att ett föreläggande enligt tillsynslagen kan innefatta 

varierande ålägganden för att minska risken för upprepade situationer. Enligt 

rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 1 § ska vid ett föreläggandebeslut göras en 

bedömning av personens förmåga att utöva tillsyn samt hundens individuella egenskaper. I en 

jämförelse av ärendena 10995/08 och 365/10 ser vi hur det kan se ut. I det förstnämnda 

ärendet utfärdades koppeltvång på två hundar varvid en av dem även ålades munkorgstvång. I 

situationen var bara den ena att anse som aggressiv varvid den som individ var tvungen att 

bära munkorg. I det senare fallet förelades hundägaren att inte rasta sina två stora hundar 

samtidigt utan munkorg. Föreläggandet riktade sig till ägaren då denne inte orkat hålla i båda 

hundarna samtidigt. Däremot torde föreläggandet innebära att en annan, starkare person får 

rasta båda hundarna samtidigt utan munkorg. Här har ägaren som individ och dennes 

möjlighet att utöva tillsynen tagits hänsyn till. Ovanstående ärenden visar hur 

rikspolisstyrelsens föreskrifter på rätt sätt följts av polismyndigheten. De individuella 

situationerna måste utredas för att säkerställa objektivitet i handläggningen.  

 

Att myndigheten tar hänsyn till ägarens situation och hundens egenskaper, vilket stadgas i 

aktuell föreskrift, påvisas i ärendet där hunden visat dominans och vaktinstinkt, 5380/10. De 

faktorer som varit relevanta för just det fall där hunden varit extremt dominant med stor 

vaktinstinkt tillmättes betydelse, varefter polisen beslutade om koppeltvång och kastrering för 

att eliminera risken för framtida skada. Eftersom ägaren ignorerat tidigare förelägganden och 

inte höll hunden i inhägnad kvarstod beslut om koppeltvång. Beslutet var väl avvägt och 

proportionerligt. Eftersom hunden var aggressiv fick den inte heller lämnas bunden utan 

tillsyn. Här är ett exempel på hur polisen kan förelägga enligt tillsynslagens 8 § för att 

säkerställa hot mot liv och hälsa. Lämnas en farlig hund bunden kan den orsaka olägenheter i 

och med risken att någon till exempel går förbi. Föreläggandebeslutet måste anses sakligt. 

Hunden sköttes inte på rätt sätt och var aggressiv varför ett beslut om kastrering blev aktuellt. 

Dessutom fastställs i proposition 2006/07:126 att det är avgörande huruvida hunden är under 

god uppsikt eller inte. En lös hund kan vara under god tillsyn och inte orsaka olägenheter 

medan, som 5380/10, en uppbunden eller kopplad hund kan riskera att göra utfall och då vara 

under bristande tillsyn. Sammantaget har polismyndigheten på ett bra, väl avvägt sätt enligt 

proportionalitetsprincipen beaktat och tagit hänsyn till det bästa sättet att förebygga risken för 

skada i framtiden. Hundens egenskaper och det stresspåslag en löplina skulle innebära 

iakttogs samt den enskilda situationen i sig.   

 

En beslutsprocess kan också innebära att tillräckliga skäl för ett föreläggande inte finns. 

Ärendet där en kopplad hund blivit släppt för att springa en bekant till mötes slutade olyckligt 

med att hunden skapade obehag genom att hoppa upp mot förbipasserande. Hundägaren 

angav till polismyndigheten att hunden alltid är kopplad samt att en kurs skulle genomföras. I 

proposition 2006/07:126 exemplifieras ett föreläggande genom att polisen kan ålägga ägaren 

att genomgå hundägarutbildning vilket i detta fall kan tillmätas betydelse för ärendens utgång. 

Ett föreläggande var inte nödvändigt vilket också var riktigt då ägaren avsåg att öka sin tillsyn 

över hunden. Det i sig torde tala för en liten risk att situationen uppstår igen.  
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I samma ärende framkom i ett mail att ägaren tidigare pratat med handläggaren i telefon. 

Någon sådan anteckning återfanns inte i ärendet varvid det kan uttryckas tvivel om 

dokumentationsskyldigheten i FL 15 §. Huruvida samtalet haft betydelse för ärendets 

avgörande kan inte kommenteras. Klart står dock att kravet på dokumentation är av betydelse 

vid en senare kontroll av JO eller en domstol vad gäller beslutsgångens 

rättssäkerhetsperspektiv, även om just det här ärendet varit gynnande. Vidare mynnande 

ärendet om hunden som sprang fram till en cykel också ut i en erinran. Här hade en tomtägare 

missbedömt möjligheten att någon objuden person skulle passera på privat område. 

Polismyndigheten menade att tillräckliga skäl för föreläggande inte förelåg eftersom 

olägenheten inte var allvarlig, att det var en enstaka händelse samt att hunden i övrigt alltid 

var kopplad och lydde ägarens inkallning. Ärendet i sig påvisar det fria skön som 

myndigheten åtnjuter som är betydande för att kunna följa rikspolisstyrelsens föreskrifter på 

bästa sätt. Inga situationer är den andra lik och en avvägning måste göras i varje situation för 

att på sätt kunna uppfylla proportionalitetsprincipen.  

 

Vid ett föreläggandebeslut kan polismyndigheten avgöra att ärendet är så pass brådskande att 

det måste avgöras utan yttrande från den berörde. I ärende 5436/10 var så fallet eftersom 

hunden i fråga hade varit utan tillsyn vid flertal tillfällen och bland annat bitit ihjäl två katter, 

varvid risken för fortsatt beteende var påtagligt. Efter kommunicering beslutades om 

koppeltvång, munkorg och betryggande inhägnad med hänvisning till FL 17 § om att yttrande 

inte var en förutsättning för avgörande. Beslutet inte kunde uppskjutas utan var brådskande. 

Här står det självklart att polismyndigheten måste ha möjlighet att förhindra risk för hot mot 

liv och hälsa samt att skydda den allmänna ordningen oberoende om en person väljer att yttra 

sig eller inte. Art. 41 i fördraget om de grundläggande rättigheterna och rätten att inte dömas 

ohörd får inskränkas för att polismyndigheten ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och 

riktigt sätt.    

 

6.4 Rättssäkerhetsperspektivet och praxis – ett beaktande av rättsliga principer  

 

Enligt tillsynslagen 1 § ska en hund hållas under den tillsyn och skötas på det sätt som krävs 

för att förhindra att den orsakar skador eller olägenheter. Att det inte räcker med att binda upp 

hunden klargörs i proposition 2006/07:126. Länsrätten förtydligade detta i rättsfallet om en 

bunden hund utanför en affär.  Domstolen klargör att tillsynskravet inte uppfylls genom att en 

hund lämnas uppbunden utan tillsyn. Ett beslut om bristande tillsyn togs av polismyndigheten 

då hunden bitit en person i handen när den varit uppbunden utan tillsyn. Länsrätten tydliggör 

på ett positivt sätt tillsynslagen och förarbetenas intention. På samma sätt visar ärendet om 

hunden med vaktinstinkt att det även kan bli aktuellt att förelägga om att helt enkelt inte 

lämna sin hund utan tillsyn. En uppbunden hund kan göra utfall och vara under bristande 

tillsyn vilket var fallet i länsrättens domslut.  

 

I rättsfall 3060-08 slet sig en schäferhund då kopplet gick sönder och angrep förbipasserande 

med hund. Att kopplet kan brista eller att en hundförare kan tappa kopplet är förståeligt vilket 

också länsrätten konstaterade och upphävde polismyndighetens föreläggande. Resonemanget i 
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länsrätten är att anse som regelrätt. Dock passar det bättre in i en situation där kopplet gått 

sönder och hunden inte riskerat att orsaka skada eller inte varit aggressiv. I exemplet var så 

inte fallet och ägaren var medveten om hundens tendenser och använde trots det ett dåligt 

koppel. Det i sin tur gjorde att kammarrätten gick i linje med polismyndighetens beslut om 

koppeltvång och betryggande inhägnad. Resonemanget torde, med tanke på proportionaliteten 

och de medel som används för att uppnå målet, inte varit likadant om hunden inte visat 

aggressiva tendenser. Samma risk för skada eller olägenhet hade inte existerat och misstaget 

hade varit acceptabelt med hänsyn till bestämmelserna i rikspolisstyrelsens förskrifter 3 § 

angående smärre, ursäktliga misstag. Domstolen resonerade proportionerligt. Risken för att 

hunden i framtiden kan orsaka skada eller olägenhet existerar. 

 

Även om ägaren i situationen ovan ska ha avvärjt situationen och agerat snabb har en 

bristande tillsyn skett då ägaren inte förhindrat att situationen uppstod. Tydligt blir här en 

hänvisning till tillsynslagens förändring genom tid. Hunden ska enligt nuvarande lag skötas på 

sådant sätt att skada om möjligt förebyggs. Vidare kan en jämförelse göras med 

polismyndighetens ärende där en person rastat två hundar samtidigt trots deras styrka. Istället 

för att använda ett otjänligt koppel var det i detta fall hundföraren som var otillräcklig i 

relation till dennes kapacitet att förhindra att hundarna orsakade skada. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt kan även konstateras att det finns en rättslig likhet mellan rättsfall 

3060-08 om otjänligt koppel och ärendet med en ägares rastning av två stora hundar. 

Handläggningen i fallen mynnar ut i liknande beslut varvid den rättsliga likheten i RF 1:9 

återspeglas. Domen visar också att tillsynskravet i lagens 1 § ökar i och med medvetenheten 

om hundens aggressiva tendenser. 

 

FL 20 och 7 §§ handlar om motiveringsskyldigheten av beslut och kravet på lättbegriplig 

formulering. Kammarrätten upphävde polismyndighetens föreläggandebeslut i 3137-09 med 

hänvisning till att beslutet på grund oklarhet vilka hundar det gällde, hur länge det gällde och 

regler vid utomhusvistelse inte uppfyllde tydlighetskravet. Frasen att ”era hundar, då det 

vistas utomhus (på gårdsplan etc) ska vara inom betryggande inhägnad” ansågs väcka för 

många frågor för att det skulle vara acceptabelt. Framträdande är att kammarrättens 

resonemang tar sikte på rättssäkerhetsaspekten av tydliga beslut och inte beslutes innebörd i 

sig. Att distinkta beslut genomförs är en förutsättning för att vid ett senare skede kunna 

avgöra huruvida ett föreläggande följs eller inte. Härmed kan stadgas att föreläggandebeslut 

som är lättbegripliga innebär att de formella kraven på avgörandet måste stämma.  

 

En paradox uppstår dock i och med kammarrättens konstaterande att det bör förutsättas att ID-

nummer medtas i ett beslut. Tidigare lag om märkning upphävdes när tillsynslagen trädde i 

kraft och medförde att 7 § i förstnämnda lag om omhändertagandebefogenheter av omärkt 

hund försvann. I praktiken innebär denna dom att polisen inte kan förelägga en ägare med en 

omärkt hund enligt tillsynslagens 8 §. Ponera att en person brustit i sin tillsyn och en omärkt 

hund har orsakat skada. Här vill polisen förelägga hundägaren om munkorgstvång då den 

rastas enligt 8 §. Innan polisen kan göra det krävs enligt domslutet att hunden identifieras 

genom ID-nummer, varvid ett föreläggande om att märka hunden enligt lagens 9 § utfärdas. 

Är det så att hundägaren ignorerar föreläggandet återstår för polisen att ytterligare förelägga 
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om märkning eller hot om påtryckningsmedel i form av att förena beslutet med vite enligt 9 §. 

Böter är endast aktuellt i relation till förelägganden enligt 8 § och inte gällande märkning. Det 

alternativ som finns kvar är att omhänderta hunden vilket endast kan göras om mindre 

ingripande åtgärder inte anses var tillräckliga. Det torde inte vara ett realistiskt alternativ 

eftersom ett omhändertagande av hund ofta innebär ett omfattande ingrepp för den enskilde. 

En motivering av proportionalitetsprincipen kan bli svår gällande ett sådant betungande beslut 

om märkningskrav eftersom mindre ingripande åtgärder kan vara att föredra.  

 

Var står vi idag efter domen? Domslutet är i sig oklart och problem kan uppstå i relation till 

förutsägbarheten. Hur ska polismyndigheten kunna säkra den allmänna ordningen med stöd 

av tillsynslagen om en hundägare ignorerar ett föreläggande om märkning? Hunden i fråga 

riskerar här att fortsättningsvis utgöra en risk. Att polismyndigheten idag inte förfogar över 

likvärdig möjlighet att omhänderta en hund på grund av att den är omärkt och orsakar skada 

innebär att det blir svårare att förelägga ägaren enligt tillsynslagen 8 §. Paradoxen i och med 

domslutet är att rättssäkerheten förutsätter tydliga beslut men också att det ska förutsättas att 

tillsynslagen faktiskt kan tillämpas då innehållet annars saknar betydelse.  

 

I fallet där en hund sprang ut på vägen skapade situationen obehag för förbipasserande med 

häst. Hundägaren menar att händelsen är alltför bagatellartad för att hundens normala 

rörelsemönster ska stramas åt genom ett föreläggandebeslut. Både kammarrätten och 

polismyndigheten menade dock att föreläggandet var väl avvägt och proportionerligt, 

eftersom hunden när den sprungit ut på vägen orsakat obehag för de förbipasserande och visat 

misstänksamhet. Dock kan det ifrågasättas huruvida principen om kravet på förutsägbarhet 

uppfylls eller iakttagits tillräckligt i och med domslutet. Det är i denna situation rimligt att 

någon kan bli rädd eller känna visst obehag vilket enligt både SOU 2003:46 och proposition 

2006/07:126 inte ska vara acceptabelt. Det stadgas i rikspolisstyrelsens föreskrifter att obehag 

och rädsla inte ska behöva upplevas av allmänheten på grund av en lös hund. Här kan dock 

diskuteras om inte skyddet för allmänheten blir för långtgående med hänsyn till 

förutsägbarheten för hundägare.  

 

Som redan statuerats är total förutsägbarhet detsamma som en stelhet som inte fungerar i 

juridiken och gör det svårt att uppfylla saklighet och bäst lämpade beslut. En hund som visar 

misstänksamhet kan vara under god tillsyn men ändå orsaka rädsla eller obehag för annan 

individ varvid två intressen ställs mot varandra i och med tillsynslagens tillämpning. För att 

lagen och 8 § ska kunna tillämpas på ett förutsägbart sätt krävs att polismyndigheten och 

domstolen beaktar graden av den bristande tillsynen likväl hur den drabbade upplever 

händelsen. En hundägare kan inte erläggas något föreläggande om ingen bristande tillsyn 

skett. Tillsynslagen syftar ju till att komma tillrätta med hundar som inte sköts eller hålls på 

sådant sätt som förhindrar att skada eller olägenhet uppkommer. Av vikt för en rättssäker 

förvaltningsprocess är att en person ska kunna förutse vad dennes handling betyder i form av 

rättsliga konsekvenser. JO befäster det ytterligare i 2005/06 s. 327. En enskild måste, som 

konstaterats i avsnitt 6.2, kunna begripa vad som rättsligt sett förväntas av denne för att kunna 

rätta sig efter samhällets regler. 
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Hänvisningar kan också göras till den skiljaktiga meningen i 1588-10 om obehag för 

allmänheten. Här tillämpas tydligt rikspolisstyrelsens riktlinjer på situationen så som den 

faktiskt framläggas av parterna. Aspekter som att det handlade om en enstaka händelse, att det 

hände för första gången, ägarens omedelbara agerande samt den unika situationen som 

uppstod vid lek med annan hund framhävs av skiljaktig. Enligt rikspolisstyrelsens föreskrift 3 

§ ska hänsyn tas till att smärre misstag kan vara ursäktliga. Vad är då att anse som ett 

ursäktligt, smärre misstag? Här kan en jämförelse mellan 1588-10 och schäferhunden med 

otjänligt koppel ske. I ena fallet gick kopplet sönder och i andra fallet sprang hunden ut på 

vägen vid lek. Obestritt är att båda händelserna skapade obehag och rädsla och i båda fallen 

fastslog kammarrätten polismyndighetens föreläggande. Det som skiljer fallen åt är att 

schäferhunden orsakade större skada och att ett otjänligt koppel användes trots ägarens 

medvetenhet om hundens aggressivitet. Snarare klassas den andra situationen som ett misstag 

och enstaka händelse, framför allt eftersom risken för fortsatt skada torde vara betydligt mer 

påtaglig i schäferhundsfallet. Ägaren visste om hundens beteende men gjorde inte tillräckligt 

för att förhindra att skada skedde varav ett uttryckligt föreläggande om koppeltvång är väl 

avvägt till målet som ska uppnås. Den skiljaktiga meningen torde över lag vara närmare de 

riktlinjer som framställs i rikspolisstyrelsens förskrifter och allmänna råd än domslutet. Det 

ska förtydligas att resonemanget om rättsfallet bygger på rikspolisens föreskrifter om enstaka, 

ursäktliga misstag där skada inte uppkommit och risken för framtida beteende är liten. 

Situationen är givetvis annorlunda om händelsen i rättsfallet skett vid flertal tillfällen där 

allmänheten negativt påverkats och känt obehag.  

 

Sammanfattningsvis ska polismyndighetens ärendehandläggning av förvaltningsrättslig art 

omfatta FL:s regelverk. Vid handläggning enligt tillsynslagen 8 § ska hänsyn tas till hur stor 

risk det finns för upprepat beteende som i sig grundar sig på en hundägares bristande tillsyn. 

All handläggning präglas av de rättsliga principer som är en förutsättning för en rättssäker 

process i myndigheten och i domstolen. Avgörandet om tillämpning av tillsynslagen, dess 

förarbeten och rikspolisstyrelsens föreskrifter ska bland annat vara proportionerligt och 

förutsägbart. Dessa aspekter har iakttagits av polismyndigheten vid dess ärenden om 

föreläggandebeslut. Dock kritiserar kammarrätten polisen i rättsfallet där tydlighetskraven i 

beslutet inte tillfredsställts vilket är en förutsättning för att uppfylla rättssäkerhetskraven.  
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7. Slutsats 
 

Polismyndighetens förvaltningsrättsliga beslutsprocess vid myndighetsutövning ska spegla 

relevant lagstiftning i FL där bland annat kommunicering och motivering av beslut krävs. 

Förutom FL ska andra aspekter beaktas vid föreläggandebeslut enligt tillsynslagen 8 §, som 

hur stor risken är att ägaren brister i tillsynen i framtiden och rikspolisstyrelsens förskrifter 

om eventuella, ursäktliga misstag. Genom myndighetspraxis kan konstateras att ett 

föreläggande ska syfta till att komma tillrätta med bristande tillsyn över hundar som riskerar 

att skapa olägenheter. Ett sådant beslut kan vara ålägganden för den enskilde om koppeltvång, 

betryggande inhägnad eller att hunden inte får lämnas uppbunden utan tillsyn.  

 

Rättssäkerhetsaspektens betydelse framhävs i art. 41 i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna varvid den enskilde har rätt till en god förvaltning. Rättssäkerhet innehåller 

bland annat formella och materiella krav och rättsliga principer inkluderas. Vid 

myndighetsutövning ska det minst ingripande medel som krävs för att åtgärda ett problem 

väljas och tillämpningen av lagstiftningen ska vara förutsägbar. I polisens myndighetspraxis 

exemplifieras hur dessa rättssäkerhetsaspekter på ett bra sätt genomsyrar myndighetens 

beslutsprocess.   

 

Kammarrätten kritiserar polismyndighetens föreläggandebeslut där avsaknaden av ett tydligt 

motiverat beslut inte uppfyllde rättssäkerhetskravet. Domslutet kan dock följaktligen 

kritiserats genom att domstolens beslut inte i sig kan anses helt och hållet rättssäkerhet då det 

försvårar handläggning med stöd av tillsynslagen idag. Även om kammarrätten i rättsfallet om 

obehag när hunden sprang ut på vägen fastställer polismyndighetens beslut kan konstateras att 

förutsägbarheten vid tillämpningen av tillsynslagen 8 § tenderar att förbises. Effektiviteten vid 

polismyndighetens ärendehandläggning måste vara i balans med korrekt avvägda beslut enligt 

de rättsliga principerna för att uppfylla rättssäkerhetens krav på handläggningen. Detsamma 

gäller även vid domstolens resonemang kring avgjorda föreläggandebeslut om bristande 

tillsyn av hund. Tillämpningen i praxis av FL, tillsynslagen och art. 41 i EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna präglas i huvudsak av rättssäkerhet. Däremot kan rättssäkerheten 

ifrågasättas i praxis varvid otydliga beslut fattats av polismyndigheten och domstolen tenderar 

att förbise förutsägbarheten vid tillämpningen av tillsynslagen och rikspolisstyrelsens 

föreskrifter. 
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