
Advokaten 1998 nr. 4 fall 7A och 7B 
 
Förtroendeuppdrag i kommun kan vara - men utgör inte alltid hinder för 
uppdrag emot kommunen. 
Referat A. Erinran tilldelad 
Referat B. Ingen åtgärd 
 
7A 
 
X har i anmälan, som inkom till advokatsamfundet den 14 mars 1997, jämte därtill fogade 
handlingar riktat anmärkningar mot advokaten A och därvid anfört följande. 
 
A uppträder oetiskt i dennes roll som advokat och ombud för fastighetsägare som kräver 
skadestånd av kommunen. Samtidigt är A vice ordförande i C-orts kommunfullmäktige. 
Som en av de främsta politikerna i C-ort och medlem i sitt partis 
kommunfullmäktigegrupp har A full insyn i kommunens och kommunens ombuds 
handläggning av detta skadeståndsärende. 
 
Han anser, förutom det oetiska handlandet av A, att det försvårar arbetet för kommunens 
ombud. Även om A försöker avhålla sig nämnda insyn är blotta misstanken tillräckligt 
graverande för att denne borde avstå att som ombud föra talan mot (sig själv) kommunen. 
 
A är dessutom ombud i ytterligare ett mål angående fastighetsreglering. A har härutöver 
inför VA-nämnd företrätt fastighetsägare, som vägrat betala anläggningsavgifter enligt av 
kommunfullmäktige antagen och gällande VA-taxa. 
 
A har i skriftligt yttrande av den 21 mars 1997 anfört följande. 
 
Det är riktigt som anmälaren X, Kommunstyrelsens ordförande i C-ort, gör gällande. 
 
Han företräder en privatperson i C-ort i tvist med kommunen vid C-orts tingsrätt och vid 
fastighetsdomstolen i Göteborg. Han har tidigare företrätt en annan privatperson mot C-
orts kommun i VA-nämnden. Han har även biträtt diverse klienter i brottmål där 
kommunen varit målsägande och han har varit offentligt biträde i länsrätten i mål om 
LVU och LVM där C-orts kommun varit motpart. 
 
Han är ledamot av kommunfullmäktige i C-orts kommun sedan 1985 och har under denna 
tid varit ledamot, 2:e vice ordförande, ordförande och är nu vice ordförande i 
kommunfullmäktige. Under dessa år har han även varit ersättare eller ledamot i 
kommunstyrelsen. För närvarande är han ersättare i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott 
och övriga utskott. 
 
Under dessa år har han aldrig deltagit i varken överläggning eller beslut i något ärende där 
han företräder någon enskild som ombud. 
 
I de två ärenden, som anmälan avser, har såvitt han vet aldrig hos kommunen förekommit 
något ärende där jävsfrågan kunnat vara aktuell för hans del. Hans klient i de två pågående 



tvisterna har varit hans klient i olika ärenden sedan mer än 10 år. Hans klient är 
fullständigt medveten om hans kommunala engagemang, men har ändå bett honom biträda 
denne, vilket han accepterat. 
 
Anmälan är grundlös och han anser inte att han på något sätt handlat oetiskt. 
X har i skrift av den 2 april 1997 anfört bl a följande. 
 
Han har inte klandrat A vad gäller kommunallagens jävsregler. Hade det varit fallet, 
skulle naturligtvis ett sådant ärende omgående prövats den kommunalrättsliga vägen. Vad 
han vill ha prövat, är advokatens etiska handlande. 
 
A har som kommunfullmäktige ledamot deltagit i beslut om regleringar, detaljplaner m m 
som denne sedan, som ombud för enskild, för talan emot. För en lekman ter sig denna 
dubbelroll minst sagt egendomlig. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A sedan 1985 innehaft ett flertal förtroendeuppdrag 
inom C-orts kommun. Han borde därför avstått från att som ombud föra talan mot 
kommunen. Genom att ändå åta sig uppdraget har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
7B 
 
X har i skrift, som inkom till advokatsamfundet den 15 januari 1997, riktat anmärkningar 
mot advokaten A och därvid anfört följande. 
 
Hon har under 1994 och 1995 anlitat A för att protestera mot att en grannfastighet icke 
följer reglerna i miljöskyddslagen. Ärendet avgjordes av regeringsrätten den 23 maj 1995. 
Avgörandet innebar att hennes talan lämnades utan åtgärd. Genom hela förfarandet har 
hon biträtts av A. 
 
Z-orts kommun har varit inkopplad i ärendet genom miljö- och hälsoskyddsnämnden samt 
genom byggnadsnämnden. 
 
Det har nu kommit till hennes kännedom, att A sedan 1995 har politiska uppdrag i Z-orts 
kommun. Han är ledamot i kommunfullmäktige, i valberedningen samt i barn- och 
utbildningsnämnden. Hon menar att det härigenom föreligger särskild omständighet, som 
kan föranleda tvivel på A:s förmåga att obundet tillvarata hennes intressen. A har inte 
upplyst henne om sina politiska uppdrag i Z-orts kommun. 
 
A har i skriftligt yttrande av den 3 februari 1997 jämte därtill fogade handlingar lämnat en 
redogörelse över vad som förevarit i ärendet samt anfört följande. 
 
X:s uppgifter om hans politiska uppdrag sedan 1995 är korrekta med undantag av att han 
inte är ordinarie ledamot i valberedningen utan endast är ersättare. Han har aldrig varit 



ledamot eller ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden eller byggnadsnämnden. 
 
Det förtjänar att framhållas att det av den redogörelse han i sitt yttrande lämnat över vad 
som förevarit i ärendet framgår att det inte i miljö- och hälsoskyddsnämnden skett några 
förhandlingar eller andra kontakter. Hans uppdrag för makarna X har varit att föra deras 
överklagande genom de rättsliga instanserna i ett förvaltningsrättsligt ärende, som gäller 
tillämpningen av 1 och 11 §§ hälsoskyddslagen samt 4 § hälsoskyddsförordningen. 
Motpart har varit ägarna till en grannfastighet och det är mot dessa som makarna X:s talan 
har riktats. Oavsett vad nu sagts har det inte förelegat några tankar på att han inte skulle 
vara obunden i sitt uppdrag att tillvarata sina huvudmäns rätt, då han inte är ledamot i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden eller på något annat sätt deltar eller har deltagit i deras 
verksamhetsområde i kommunen. För honom är det otänkbart att han, endast på grund av 
det faktum att han är ledamot i kommunfullmäktige samt i barn- och utbildningsnämnden, 
inte skulle ses som obunden i ett ärende om överklagande av annan nämnds beslut som 
han inte deltagit i eller på något annat sätt tagit del i. Han har därför inte haft någon tanke 
på att hans obundenhet skulle ifrågasättas genom nämnda uppdrag, vilket är bakgrunden 
till att han inte lämnat upplysningar om sina nämnda politiska uppdrag. 
 
Avslutningsvis kan understrykas att X ej heller haft någon som helst kritik mot det sätt 
som uppdraget fullföljts. 
 
X har i skrift, som inkom till advokatsamfundet den 17 februari 1997, anfört följande. 
 
A har vidgått, att han är ledamot av kommunfullmäktige i Z-orts kommun. 
Kommunfullmäktige får i vissa fall uppdra åt en nämnd att besluta i fullmäktiges ställe. 
Hälsovårdsnämnden beslutar därför på uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
A har såsom ombud och mot ersättning biträtt henne i ärende där kommunen har att fatta 
beslut. Kommunfullmäktige är genom delegation ytterst ansvarig för hälsovårdsnämndens 
beslut. 
 
A har i skrift av den 4 mars 1997 anfört följande. 
 
I skriften uppger X att kommunfullmäktige i vissa fall får uppdra åt nämnd att besluta i 
fullmäktiges ställe. Hon anger vidare att hälsovårdsnämnden därför beslutar på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Konstaterandet är inte korrekt. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Det som har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


