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Förbundsstyrelsen – ärende 1 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-02-16, Diarienummer: 2021-00167 

Datum: åååå-mm-dd  

Utseende av juridiskt ombud 
med anledning av överklagan till 
förvaltningsrätten 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att bekräfta och godkänna redan ingivna 

yttranden i mål 12950-21, 8284-21 och 11434-21, enligt bilagor. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att ge fullmakt till advokat Fredrik 

Engström och advokat Peter Hellman vid Engström & Hellman Advokatbyrå 

AB att som ombud utföra och bevaka GR:s talan i mål 8284-21, 11434-

21, 15183-21, 186-22, 747-22 vid förvaltningsrätten i Göteborg rörande 

laglighetsprövning med samma klagande som i dessa mål. Fullmakten ska 

också omfatta rätt för ombuden att, om detta blir aktuellt, fullfölja GR:s talan i 

överrätt. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt förbundsdirektören att 

utfärda och underteckna skriftlig rättegångsfullmakt i anledning av 

ovanstående uppdrag. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att förbundsstyrelsen löpande ska hållas 

informerad kring utvecklingen i pågående mål. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning av ärendet 

I juli 2021 överklagades en rad beslut vid GR:s förbundsfullmäktiges 

sammanträde 2021-06-15 till förvaltningsrätten av en privatperson. Ytterligare 

ett antal överklaganden till förvaltningsrätten av beslut i förbundsfullmäktige 

och ISGR:s skolnämnd gjordes under hösten/vintern 2021-2022. Då det för 

GR:s del fanns behov av juridiskt bistånd för att bemöta de olika inlagorna till 

förvaltningsrätten anlitade GR:s förbundsdirektör i oktober 2021 ett juridiskt 

ombud. En rättegångsfullmakt undertecknades av förbundsdirektören utifrån 

behörigheten som firmatecknare för förbundet.  

För att undanröja eventuella oklarheter rörande förbundsdirektörens 

behörighet föreslogs förbundsstyrelsen bekräfta förbundsdirektörens beslut om 

att utse ombud. Detta förslag behandlades vid förbundsstyrelsens 

sammanträde 2022-02-11 och återremitterades då till förvaltningen för 

klargörande av processen kring de yttranden som avgivits från GR till 
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förvaltningsrätten samt den rättegångsfullmakt som tecknats av 

förbundsdirektören.  

I bifogat utkast till yttrande mål 747-22 som tagits fram av det juridiska 

biträdet tydliggörs grunderna för förbundsdirektörens behörighet som 

firmatecknare att utfärda rättegångsfullmakt.  

Förbundsstyrelsens presidium konstaterade vid ett extra sammanträde 2022-

02-16 att det finns behov av att förbundsstyrelsen får ta del av samt bekräfta 

och godkänna redan ingivna yttranden i angivna mål. Presidiet konstaterade 

samtidigt att det finns behov av att bekräfta uppdraget till de juridiska 

biträdena genom att förbundsstyrelsen fattar beslut om att ge fullmakt åt dessa 

ombud.  

Beslutsunderlag 

• Yttranden mål 8284-21 

• Yttranden mål 11434-21 

• Yttrande mål 12950-21 

• Utkast till yttrande mål 747-22  

• Rättegångsfullmakt 2021-10-11 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

I juli 2021 överklagades en rad beslut vid GR:s förbundsfullmäktiges 

sammanträde 2021-06-15 till förvaltningsrätten av en privatperson. 

Överklagan gjorde gällande att sammanträdet som ägde rum på distans inte 

hade genomförts på ett sådant sätt att alla närvarande kunde se och höra det 

som skedde på lika villkor. Den överklagande hade även sakliga invändningar 

mot ett par av besluten. En rad beslut inhiberades av förvaltningsrätten i 

avvaktan på slutlig prövning i ärendet. 

2021-09-14 genomfördes ett extra fullmäktigesammanträde med fysisk  

närvaro för att få gällande beslut i de ärenden där besluten från 2021-06-15 

hade inhiberats på grund av hur distansmötet genomförts. Även en rad beslut i 

sammanträdet 2021-09-14 överklagades därefter bland annat mot bakgrund av 

hur sammanträdet hade kungjorts.   

Ytterligare ett antal överklaganden gjordes under hösten/vintern 2021-2022. 

En rad beslut vid sammanträden med ISGR:s skolnämnd för den svenska 

sektionen under 2020-2021 överklagades mot bakgrund av hur mötena 

genomförts på distans samt med ifrågasättande av beslutet att ta ut 

skolavgifter. Senare överklagades även två genomförda 

skolnämndssammanträden i november 2021 bland annat mot bakgrund av att 

nämndens beslut om budget skulle strida mot lag.  
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Då det under hösten tidigt stod klart att det för GR:s del skyndsamt fanns 

behov av juridiskt bistånd för att bemöta de olika inlagorna till 

förvaltningsrätten anlitade GR:s förbundsdirektör i oktober 2021 advokat 

Fredrik Engström på Engström & Hellman advokatbyrå som juridiskt ombud. 

Dessutom utfärdades en rättegångsfullmakt för att ombudet skulle kunna 

utföra och bevaka förbundets talan mot den klagande. Beslutet fattades av 

förbundsdirektören inom ramen för behörigheten som firmatecknare.  

2022-01-22 överklagades även förbundsdirektörens beslut om 

rättegångsfullmakt till Förvaltningsrätten, mål 747-22.  

Enligt 6 kap. 15 § kommunallagen (jämfört med 9 kap. 2 § 1 st. samma lag) 

gäller att styrelsen själv eller genom ombud äger rätt att företräda ett 

kommunalförbund i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på 

grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige, inklusive mål 

där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv företräda kommunen eller regionen i målet. Några 

särskilda formkrav på hur ett eventuellt rättegångsombud skall anlitas anges 

inte i bestämmelsen. 

För att undanröja eventuella oklarheter rörande förbundsdirektörens 

behörighet, trots att GR redan iakttagit de krav som uppställts i 

kommunallagen vid anlitande av rättegångsombud, föreslogs 

förbundsstyrelsen bekräfta förbundsdirektörens beslut om att utse ombud.  

Detta förslag behandlades vid förbundsstyrelsens sammanträde 2022-02-11 

och återremitterades då till förvaltningen för klargöranden av processen kring 

de yttranden som avgivits från GR till förvaltningsrätten samt den 

rättegångsfullmakt som tecknats av förbundsdirektören.  

I bifogat utkast till yttrande mål 747-22 som tagits fram av det juridiska 

biträdet tydliggörs grunderna för förbundsdirektörens behörighet som 

firmatecknare att utfärda rättegångsfullmakt.  

För närvarande ligger fem mål som avser laglighetsprövning enligt KL hos 

förvaltningsrätten, i avvaktan på dom; mål 8284-21, mål 11434-21, mål 15183-

21, mål 186-22 och mål 747-22. Ytterligare ett mål, 12950-21, har slutligt 

avgjorts av förvaltningsrätten. 

Förbundsstyrelsens presidium konstaterade vid ett extra sammanträde 2022-

02-16 att det finns behov av att förbundsstyrelsen får ta del av samt bekräfta 

och godkänna redan ingivna yttranden i angivna mål. Presidiet konstaterar 

samtidigt att det finns behov av att bekräfta uppdraget till de juridiska 

biträdena genom att förbundsstyrelsen fattar beslut om att ge fullmakt samt 

uppdrar åt förbundsdirektören att underteckna den skriftligen.  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 



Svar angående mål 8284-2         1(13) 
 

Svar angående mål 8284-2 
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Till Förvaltningsrätten, Göteborg 

 

 

Yttrande från 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 
angående Laglighetsprövning 
enligt KL (2017:725) 
GR anser att överklagandet ska avslås och bestrider att besluten ska upphävas 

på de grunder klaganden anfört. Mot bakgrund av att förvaltningsrätten 

beslutat att inhibera de beslut som klaganden ansett vara olagliga utifrån 

reglerna om deltagande på distans avser GR att kalla till ett nytt sammanträde 

för att fatta dessa beslut på nytt trots att GR anser att mötet genomförts i 

enlighet med gällande rätt.  

 

GR kommenterar de olika yrkandena i det följande.  

 

Yrkande 1: Besluten har inte kommit till på lagligt 
sätt, bristande beslutsförhet och 
ogiltighetsförklarande av distansdeltagande. 

 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige har 109 ledamöter och 109 ersättare 

och sammanträder vanligen två gånger per år, i juni och december. I samband 

med coronapandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner under våren 

2020 stod det klart för Göteborgsregionens kommunalförbund att det fanns 

behov av att ge möjlighet för ledamöter och ersättare att delta i 

förbundsfullmäktiges sammanträden på distans. Vid sammanträdet den 9 juni 

2020 beslöt förbundsfullmäktige om en revidering i sin arbetsordning som 

möjliggör distansdeltagande. Paragrafen lyder:  

 

§ 14 Närvaro på distans  

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 

§ och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det 

enskilda mötet. 

Fullmäktiges sammanträden i december 2020 och juni 2021 har därefter 

genomförts med möjlighet till distansdeltagande. Alla ledamöter och ersättare 

förutom fullmäktiges presidium valde vid dessa möten att delta på distans.  
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Inför det aktuella sammanträdet den 15 juni 2021 förberedde 

förbundsfullmäktiges presidium tillsammans med GR:s tjänstepersoner 

sammanträdet för att på bästa sätt möta kommunallagens krav enligt 5 kap 16 

§: 

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige 

har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans 

ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 

 

Vid dessa förberedelser tog förbundet hjälp av de råd som utfärdats av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR), som bland annat skriver:  

 

Tekniska förutsättningar behöver vara stabila och erbjuda ljud och bild där 

alla deltagande ledamöter och ersättare ser och hör tillräckligt bra. 

 

Ordföranden eller den som leder sammanträdet bör finnas på den fysiska 

plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen. 

 

https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsam

mantraden/digitalasammantraden.53107.html 

 

Med utgångspunkt från lagens krav om att deltagande ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra och delta på lika villkor, beslöts om följande upplägg: 

Fullmäktiges presidium tillsammans med representanter för GR:s kansli satt 

fysiskt i ett sammanträdesrum på GR. Övriga ledamöter och ersättare kopplade 

upp sig via Teams. Närvarande i möteslokalen kunde på en storbildskärm ta del 

av Teams-mötet, parallellt med att man även kunde delta via mobil/dator.  

Alla deltagare skulle kunna se och höra det som försiggick i detta 

sammanträdesrum, liksom eventuella presentationer som visades. Alla 

deltagare skulle även kunna se den person som hade ordet under mötet. 

Däremot kunde inte alla deltagare synas samtidigt hela tiden under mötet. För 

att ett möte med ett så stort antal personer ska fungera behövde alla stänga av 

såväl video som mikrofon om man inte har ordet.  

 

Även om kamerorna inte hade varit avstängda hade det varit omöjligt att se alla 

närvarande samtidigt på skärmen, de tekniska förutsättningarna medger inte 

det i Teams. Genom att kamerorna stängdes av skapades mer likvärdiga 

förutsättningar för alla.  

 

Upprop förrättades på sedvanligt sätt och varje person som ropades 

uppmanades ha på ljud och bild och säga sitt namn under uppropet.  

https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsammantraden/digitalasammantraden.53107.html
https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsammantraden/digitalasammantraden.53107.html
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När närvaron var kontrollerad fortsatte mötet med fullmäktigeärenden och 

föredragningar.  

 

De närvarande på distans kunde alla se och höra vad som skedde i 

möteslokalen och höra föredragningarna på lika villkor.  

 

Distansdeltagarna uppmanades stänga av sina kameror då de inte hade ordet – 

för att säkra en bra uppkoppling och ljudåterföring av mötet. Farhågan var 

annars att om alla deltagare – 72 ledamöter och 18 tjänstgörande ersättare – 

hade på sina videokameror skulle det bli en alltför hög belastning på 

uppkopplingen och störa ljudåterföringen, så att lagens krav om att se och höra 

på lika villkor riskerades att inte  uppfyllas av det skälet. 

 

De som hade ordet kunde ses och höras av alla närvarande, även den 

medborgare som deltog som åhörare.  

 

Den klagande har anfört att eftersom distansdeltagarna hade sina kameror 

avstängda har ordförande inte kunnat säkerställa att samtliga ledamöter varit 

närvarande under samtliga beslutade punkter. Även vid ett fysiskt 

sammanträde kan en ledamot tillfälligt lämna sin plats utan att för den sakens 

skull inte anses vara närvarande. Den omständigheten att ordföranden inte 

hela tiden har kunnat se tjänstgörande ledamöter och ersättare medför inte att 

dessa därmed inte deltagit i sammanträdet.  

 

Klaganden har också anfört att han som åhörare inte har kunnat se 

ledamöterna under sammanträdet samt att distansdeltagarna inte kunnat se 

honom på samma sätt som de ledamöter som närvarade fysiskt. Lagens krav 

om när någon anses delta på distans gäller enbart tjänstgörande ledamöter och 

ersättare. Något krav på att kunna se icke tjänstgörande ersättare eller åhörare 

finns inte. Lagen anger vilka förutsättningar som ska vara vid handen för att en 

deltagare ska anses vara närvarande. Detta har bäring på beslutsförheten. Icke 

tjänstgörande ersättare eller åhörare är inte delaktiga i besluten och lagrummet 

tar inte sikte på dem. Till skillnad från den åberopade domen från 

Kammarrätten i Sundsvall, där ledamöter deltog både fysiskt på plats i 

sammanträdessalen och på distans, har den omständigheten att 

distansdeltagarna vid GR:s förbundsfullmäktiges sammanträde inte kunde se 

hela rummet där mötet hölls, och vilka åhörare som fanns där, inte någon 

betydelse. Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare har kunnat se och 

höra sammanträdet i realtid på sådant sätt att kravet på deltagande på lika 

villkor bör anses uppfyllt.  

Av bifogad analys från JP Infonet kan konstateras att det finns en rad 

oklarheter beträffande kraven på distanssammanträden som behöver 

förtydliganden i praxis. 
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Yrkande 2: Utseende av ledamot i skolnämnden för 

ISGR 

2.1 - 2.10 

Den internationella skolan i Göteborgsregionen, ISGR, bildades 1996. Här 

följer en förteckning över de beslut som fattades i samband med bildandet.  

 

1995-06-13 beslöt förbundsstyrelsen att söka tillstånd hos Skolverket om att 

bilda en regional friskola åk 1-9 samt ett aktiebolag som huvudman för skolan. 

(§ 57) 

1995-10-03 beslöt förbundsstyrelsen att starta den regionala friskolan från och 

med läsåret 1997/1998 samt godkänna bildandet av ett aktiebolag. (§ 83) 

1996-04-26 beslöt förbundsstyrelsen om att bolaget ska vara huvudman för 

den internationella skolan i Göteborgsregionen med Göteborgsregionen som 

ensam aktieägare (§ 159)  

1996-09-24 beslöt förbundsfullmäktige att godkänna att bolaget bildats enligt 

bolagsordningen inklusive beslut om aktiekapital. (§ 40) 

 

Fram till 2011 bedrevs såväl den internationella som den svenska sektionen 

inom ISGR av bolaget Göteborgs internationella skola AB. Under 2011 kom en 

förändring i skollagen som handlar om huruvida en av kommunen eller av ett 

kommunalförbund ägd skola kan bedrivas som fristående verksamhet. Efter 

dialog med såväl Skolinspektionen som Utbildningsdepartementet stod det 

klart att ISGR:s nationella sektion enligt 2 kap. 5 § i skollagen inte kunde drivas 

som en fristående skola i aktiebolagsform ägd av ett kommunalförbund och att 

därför ägarstrukturen för den svenska sektionen av ISGR måste ändras.  

 

Vid förbundsfullmäktige sammanträde 2011-06-08 framlades ett förslag som 

innebar att ISGR:s svenska sektion skulle inordnas direkt under 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). För att möjliggöra detta beslöt 

fullmäktige (§ 25, 2011-06-08)  om en revidering av GR:s förbundsordning 

innebärande att förbundet kan bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, 

grund- och gymnasieskoleverksamhet samt skolbarnomsorgsverksamhet. I 

dagsläget bedrivs förskoleklass, grundskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

(fritidshem). Gymnasieverksamhet bedrivs inte. Skolverksamheten bedrivs på 

den nationella sektionen utifrån  den nationella svenska läroplanen LGR11. 

Verksamheten har rätt att bedriva 50 procent av undervisningen på engelska. 

Det är detta som avses med internationellt inriktad skolverksamhet. 

 

Genom att kommunalförbundet i skollagshänseende enligt 3 kap. 22 § i 

kommunallagen därvid betraktades som en kommun och offentlig huvudman 

för utbildningen (10 kap. 24–34 §§ skollagen) föreslogs inrättandet av en 

särskild utbildningsnämnd eller motsvarande för att fullgöra uppgifterna i 

skollagen. 



Svar angående mål 8284-2  5 (13) 

Svar angående mål 8284-2 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Datum: 2021-08-20 

 

   

 

 

Efter att denna förändring i förbundsordningen fastställts av alla 13 

medlemskommunerna togs frågan upp igen vid därpå följande 

förbundsfullmäktigesammanträde 2012-06-12. Fullmäktige fattade då beslut 

om att tillsätta en skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (§ 44), 

samt anta förslag till reglemente och entreprenadavtal för nämnden. Vidare 

beslöt förbundsfullmäktige att utse ledamöter till skolnämnden och det slogs 

fast att personunion bör råda mellan de förtroendevalda politikerna i 

bolagsstyrelsen och skolnämnden. (§ 45). 

Dessutom antogs ägardirektiv för såväl bolag som skolnämnd (§ 47).  

 

Sålunda står det  i nu gällande förbundsordning, § 3 (ändamålsparagrafen) att 

förbundet är myndighetsutövande inom utbildning, vilket bland annat innebär 

att ”Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och 

gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet inom ramen för  gällande skollag och förordning.” 

 

Verksamheten i GR:s skolnämnd för ISGR grundar sig alltså dels på beslut i 

förbundsfullmäktige enligt ovan, dels på skrivningen i förbundsordningen om 

att förbundet är myndighetsutövande inom internationellt inriktad 

skolverksamhet etc. enligt ovan.  

Förbundsordningen omnämner inte uttryckligen skolnämnden men enligt § 4.4 

får förbundet” även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 

 

När det gäller kompetensfrågan, det vill säga huruvida GR har fått i uppgift 

från kommunerna att bedriva internationellt inriktad skolverksamhet så står 

det klart att så är fallet genom att förbundsordningen har antagits av samtliga 

medlemskommuner. 

Ur SoU 2020:8 kommunutredningen: ”Efter förändringarna av 

kommunallagen den 1 juli 2018, som byggde på Kommunutredningens 

delbetänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2107:77), 

får kommuner och regioner ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 

delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region.” 

Kommunerna bedriver egen skolverksamhet och har inte överlämnat hela 

skoluppdraget till GR. Enligt besluten som redovisas ovan har GR fått 

kommunernas uppdrag att bedriva skolverksamhet med internationell 

inriktning.   

Yrkande 3: Delar av förbundsstadgan strider mot lag 

 
§ 2 Förbundsstadgan- Kommunalförbund och 
kommunförbund i samma juridiska person? 
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3.1 – 3.14 

GR är i juridiskt hänseende ett kommunalförbund och inte ett 

kommunförbund. Som kommunalförbund är GR en offentligrättslig form för 

frivillig samverkan mellan kommuner och  denna form för samverkan regleras i 

kommunallagen (3 kap. 20–28 §§).  

I tidigare förbundsordning står det att förbundet även är kommunförbund 

vilket inte är helt korrekt, däremot har kommunalförbundet vissa uppgifter 

som kan betraktas som kommunförbundsuppgifter. I det överklagade beslutet 

§ 100 vid fullmäktigemötet 2021-06-15 som rör ändrad förbundsordning 

föreslås därför en förändring som innebär att det står att kommunalförbundet 

även har kommunförbundsuppgifter, inte att förbundet är kommunförbund.  

Att GR har kommunförbundsuppgifter innebär att GR för kommunernas 

räkning bevakar rena intressefrågor, enligt förbundsordningens 

ändamålsparagraf, § 3, bland annat gällande att bevaka och värna 

medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remissyttranden, 

att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen samt att främja 

medlemskommunernas samverkan och ge dem service.  

 

Bakgrunden till att kommunalförbundet även sägs ha 

kommunförbundsuppgifter står att finna i ett memorandum från 1998  då en 

översyn gjordes av dåvarande förbundsordning mot bakgrund av ändring i 

kommunallagstiftningen. Detta memorandum (Memorandum 1998-08-17) 

säger följande: 

”Den 1 januari 1998 upphörde kommunalförbundslagen (1985:894) att gälla. 

Samtidigt tillfördes kommunallagen ett antal delvis nya regler om 

kommunalförbund genom lag (1997:550) om ändring i kommunallagen. 

Ändringarna är sådana att de föranleder en översyn av gällande 

förbundsordning” … ”Under hand har också diskuterats möjligheten att låta 

kommunalförbundet påtaga sig de uppgifter som för närvarande ankommer på 

regionalt kommunförbund. Det finns inte något i stadgarna för Svenska 

kommunförbundet som skulle hindra att den regionala sammanslutningen 

utgöres av ett kommunalförbund. I utkastet har förutsatts att 

kommunalförbundet tilläggs de uppgifter som för närvarande  ankommer på 

regionalt kommunförbund.” 

Vidare anförs i detta memorandum rörande ändamålsparagrafen, dåvarande § 

2: ”Mot bakgrund att kommunalförbundet skulle kunna tilläggas de uppgifter 

som ankommer på regionalt kommunförbund har ändamålsparagrafen 

kompletterats med uppgifterna ”att stödja och utveckla den kommunala 

självstyrelsen” samt att främja medlemskommunernas samverkan och ge dem 

service. Övriga uppgifter som enligt stadgarna för närvarande ankommer på 

kommunalförbundet ryms inom de formuleringar som i övrigt återfinns i 2 § i 

förbundsordningen. Samtidigt har ”regionen” preciserats till 

”Göteborgsregionen”. 
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En anledning till att det 1998 betonades att kommunalförbundet även har 

kommunförbundsuppgifter var att det efter Västra Götalandsregionens 

bildande fanns behov av att dela in länet i kommunförbund som kunde utgöra 

dialogpart gentemot Västra Götalandsregionen. Då bildades 

kommunförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. GR som redan fanns 

som kommunalförbund fick då även kommunförbundsuppgifter för att 

likställas med övriga kommunförbund i länet. (De övriga tre har senare gjorts 

om till kommunalförbund). Samtidigt bildades också de västsvenska 

kommunförbundens samorganisation Västkom.  

 

Det stämmer alltså inte som det görs gällande i  överklagandet att GR i 

förbundsordningen hävdar att förbundet både är ett kommunalförbund och ett 

kommunförbund. Det  anges dock i den reviderade förbundsordningen att 

kommunalförbundet har kommunförbundsuppgifter, enligt ovan beskrivet.  

 

Kompetensfrågan 

 

3.15 – 3.14 

Kommunalförbundet bildas genom att förbundsordningen antas, och 

därigenom har medlemskommunerna angett inom vilka områden 

kommunalförbundet ska arbeta för att skapa mervärde för 

medlemskommunerna. Förbundsordningen är förbundets starkaste 

styrdokument och det ligger till grund för styrning och ledning av förbundet. 

GR har en styrkedja som innebär att vi årligen inhämtar  

medlemskommunernas synpunkter på hur GR genomför det uppdrag som 

kommunerna har gett oss i förbundsordningen. I den strategiska inriktningen, 

antagen av förbundsfullmäktige, anges ett antal utmaningar som 

Göteborgsregionen har att möta under de närmaste tre åren. Den årliga 

rambudgeten sänds ut på samråd till medlemskommunerna innan den 

fastställs av fullmäktige. I den årliga plan- och detaljbudgeten fastställs ett 

antal fokusområden som sedan följs upp i delårsrapporter och årsredovisning. 

Allt med förbundsordningen som grund och med löpande dialog med 

medlemskommunerna i politiska grupper och tjänstepersonsnätverk.  

  

Kommunernas årsavgifter till GR utgör 14 procent av intäkterna och övriga 

intäkter utgör 86 procent. Det innebär inte att det endast är de 14 procenten 

som grundar sig i förbundsordningen. Även de övriga 86 procenten har sin 

grund i de uppgifter som medlemskommunerna har gett åt GR genom 

förbundsordning, strategisk inriktning och plan och detaljbudget.  

 

Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka 

utvecklingskapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i 

GR. Förbundet har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra 

uppdragen som är formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte 
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förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett 

kommunalt bolag.  

GR erhåller externa medel från olika aktörer som har uppdraget att utveckla 

samhället genom att fördela utvecklingsmedel till professionella och mogna 

mottagarorganisationer som klarar att äga och driva komplexa 

utvecklingsprojekt.  ESF, Tillväxtverket, Vinnova, Länsstyrelsen och VGR är 

exempel på samarbetspartners. 

För att förtydliga redovisningen av GR:s ekonomi ytterligare har GR 

innevarande bokföringsår påbörjat en förändring av  redovisningen av 

förbundets omsättning så att det tydligt framgår att de statsbidrag som är 

kopplade till vuxenutbildningen och som enbart transfereras genom förbundet 

ska redovisas separat.  

 

GR:s utbud av kompetensutveckling och kurser är i första hand riktat till 

medlemskommunerna, men även till andra offentliga aktörer när det bedöms 

vara relevant. Vägledande är självkostnadsprincipen (Se 2 kap. § 6 KL). GR har 

inget vinstintresse eller något avkastningskrav från medlemskommunerna. 

 

GR ska enligt förbundsordningen bedriva kompetensutveckling och stödja 

kommunerna i samordnande insatser kring kompetensförsörjning. Det är en 

uppgift som GR har fått av kommunerna, men det är inte en uppgift som har 

överlämnats till GR helt och hållet. Här handlar det om att komplettera 

kommunernas egna insatser. Medlemskommunerna har olika förutsättningar 

för att bedriva sin verksamhet, exempelvis  kompetensutveckling för sina 

anställda Den största kommunen inom GR har 53 552 anställda (2020) och den 

minsta kommunen har 1069 anställda (2020) 

Att samverka kring kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för 

kommunalförbundets verksamhet ger kommunerna mer likartade 

förutsättningar att behålla och rekrytera personal till sin verksamhet. Den 

kompetensutveckling som förbundet erbjuder medlemskommunerna syftar till 

att vara kompletterande, kostnadseffektiv, och relevant utifrån kommunernas 

behov.  

 

När det gäller skolområdet har som framgår av förbundsordningen 

kommunerna uppdragit åt GR att bedriva internationell inriktad förskoleklass-, 

grund- och gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och 

annan pedagogisk verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning. 

Vad gäller det internationella gymnasiet, IHGR, så ägs det formellt av 

Göteborgs stad men drivs i tätt samarbete med ISGR och för de 13 

medlemskommunerna i Göteborgsregionen.  

 

GR är en projektorganisation och bedriver mycket av utvecklingsarbetet för- 

och tillsammans med kommunerna i form av projekt. Projekten är en del av 

verksamhetens verktyg för genomförandet av förbundets uppdrag. De bedrivs 
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inom ramen för  de uppdrag och samverkansområden som anges i 

förbundsordningens ändamålsparagraf  §3 ; arbetsmarknad, miljö och 

samhällsbyggnad, social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional 

nivå, utbildning och näringsliv. Medlemskommunerna kan även föreslå 

förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 

 

Förbundsordningen ger alltså en bred möjlighet till samverkansområden för 

medlemskommunerna. 

 

GR är en utvecklingsorienterad organisation som stödjer de tretton 

medlemskommunerna i deras verksamhetsutveckling. Se förbundsordningen 

§3 punkt 4, 7 och 8. När de utvecklingsarbeten som GR gör tillsammans med 

medlemskommunerna resulterar i lösningar på problem som flera offentliga 

aktörer  har, väcker det ibland intresse hos kommuner utanför medlemskretsen 

som gärna vill ta del av olika innovationer, samarbeten osv. Att dela 

erfarenheter och kunskap genom samverkan är ett sätt för kommunerna att 

stärka sin kapacitet inom olika områden, kopplat till snabb och komplex 

samhällsutveckling, enligt Kommunutredningen. (Starkare kommuner med 

kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SoU 2020:8) 

 

Projektet ”Yrkesresan” nämns som ett exempel på att GR skulle gå utanför 

lokaliseringsprincipen genom att fler kommuner nu använder sig av 

utbildningsmodellen som har tagits fram av medlemskommunerna i GR. I det 

här fallet har SKR övertagit “Yrkesresan” och gjort den tillgänglig för landets 

kommunkollektiv. Avtalen upprättas därmed mellan SKR och de kommuner 

som önskar. Det sker inte via GR. 

 

Initiativet Yrkesresan har tillkommit genom ett antal beslut i nätverket för 

chefer för individ- och familjeomsorg under åren 2016-2017. Besluten finns på 

följande länkar:  
https://goteborgsregionen.se/download/18.4c4ab557158f0ac692d8a83a/1481
608925657/ifo_chefer_natverk_anteckningar_161209.pdf  (se punkt 1) 

https://goteborgsregionen.se/download/18.3128c17159f99ceb519c919/148610
4301506/ifo-chefer-anteckningar-170127.pdf   (se punkt 4) 

https://goteborgsregionen.se/download/18.ab81cd615b3424876842d9d/14912

96843000/ifochefer-anteckningar-170331.pdf (se punkt 2) 

Lagen om avtalssamverkan, Lag 2019:835, 9 kap §37 och § 38, säger att en 

kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 

delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region 

(avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på 

anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar. 

https://www.regeringen.se/4a7447/contentassets/39c4816961934a4ca8bd627868fd4423/starkare-kommuner--med-kapacitet-att-klara-valfardsuppdraget-sou-20208.pdf
https://www.regeringen.se/4a7447/contentassets/39c4816961934a4ca8bd627868fd4423/starkare-kommuner--med-kapacitet-att-klara-valfardsuppdraget-sou-20208.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4c4ab557158f0ac692d8a83a/1481608925657/ifo_chefer_natverk_anteckningar_161209.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4c4ab557158f0ac692d8a83a/1481608925657/ifo_chefer_natverk_anteckningar_161209.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.3128c17159f99ceb519c919/1486104301506/ifo-chefer-anteckningar-170127.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.3128c17159f99ceb519c919/1486104301506/ifo-chefer-anteckningar-170127.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.ab81cd615b3424876842d9d/1491296843000/ifochefer-anteckningar-170331.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.ab81cd615b3424876842d9d/1491296843000/ifochefer-anteckningar-170331.pdf
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Som kommunalförbund bör GR offentligrättsligt betraktas som en kommun 

vilket, enligt vår tolkning,  innebär att det inte skulle vara något hinder att ingå 

ett sådant avtal med SKR. 

 

Uppdraget till Göteborgsregionens kommunalförbund att arbeta med 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling regleras i förbundsordningen 

§3 punkt 2. Av förbundsordningen framgår också att förbundet ska ge 

medlemskommunerna stöd och service. GR samordnar, på huvudmännens 

uppdrag, praktikplatser i olika skolformer. Respektive kommun fattar beslut 

om anordnande av praktikplats. Ett IT-system, Praktikplatsen.se, används för 

ändamålet. Vidare samverkar GR med kommuner och regioner avseende 

gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete avseende praktik, där vi nyttjar 

samma IT-system. 

 

GR är ett kommunalförbund som både har myndighetsuppgifter och 

samverkansuppgifter, enligt förbundsordningen. Som framgår av 

förbundsordningen har förbundet som ändamål att verka för samarbete över 

kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, 

inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal nytta och 

skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 

Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt.  

Det övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda 

levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt hållbar 

utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

 

GR åberopar förbundsordning och den styrkedja för styrning, ledning och 

uppföljning som fullmäktige utarbetat för att befästa att förbundet lever upp till 

kommunallagen och att verksamheten därmed inte drivs med vinstintresse. Se 

ovan beskrivet. 

 

§ 3 samverkansorgan 

 

3.25 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund är ett samverkansorgan för sina 

medlemskommuner enligt förbundsordningen som antagits i alla 

fullmäktigeförsamlingar. I 10 kap 1 § KL står det om fullmäktiges möjligheter 

att lämna över kommunala angelägenheter till en juridisk person, till exempel 

ett kommunalförbund. Förbundsordningen § 3 visar att GR har ett brett 

samverkansmandat och det är så kommunerna vill ha sitt kommunalförbund 

GR är inte ett samverkansorgan för hela länet utan endast för de 13 

kommunerna som bildat sitt kommunalförbund för såväl viss 

myndighetsutövning som samverkan inom ett brett fält.  
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Samhällsutvecklingen är komplex och går snabbt. Det behövs därför samverkan 

på kommunal nivå för att agera samstämt gentemot  andra samhällsaktörer i de 

fall där medlemskommunerna anser att det är relevant. Det ger styrka att ta 

gemensamma positioner och stärker  det kommunala självstyret. Att samverka 

kommunerna emellan är ett sätt att öka den kommunala kapaciteten.  

Ansvaret för regional utveckling ligger (enligt lagen om regionalt 

utvecklingsansvar) på VGR men vi framhåller att den struktur GR och övriga 

kommunalförbund har för samverkan med Västra Götalandsregionen är en 

framgångsfaktor för den regionala utvecklingsstrategin och en förutsättning för 

dess genomförande. GR har liksom övriga kommunalförbund i länet väl 

utvecklade samverkansformer med Västra Götalandsregionen (VGR), vad 

gäller områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling samt 

kollektivtrafik. Samarbetet i frågor kring hållbar utveckling sker via 

beredningen för hållbar utveckling, BHU, som är ett politiskt samverkansorgan 

för VGR och länets kommuner. GR har tillsammans med kommunerna varit 

mycket involverade i processen med att ta fram den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS), som ska gälla från 2021 för hela Västra Götaland, 

samt lämnat synpunkter på remissutgåvan som blev resultatet av ett gediget 

förankringsarbete med många aktörer. RUS:en är styrande för VGR:s 

verksamheter och vägledande för kommuner, företag, 

myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling. 

Den beskriver övergripande mål för vad flera aktörer tillsammans ska uppnå 

till 2030. 

 

Ett annat exempel på samarbete i gränssnittet mellan kommunerna och 

regionen är utvecklingen av Nära Vård. Från och med den 1 juli preciseras 

primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen.  Enligt den nya 

bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen ska primärvården tillhandahålla de 

hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande 

vårdbehov. (13 a kap, 1 § Hälso- och sjukvårdslagen) 

 

§ 4.2 Förbundsstadgans reglering av förbundsstyrelsens 

sammansättning 

 

3.26 – 3.32 

 

Att förbundsordningen anger antal ledamöter  och ersättare som minst ska 

finnas i förbundsstyrelsen inskränker inte förbundsfullmäktiges möjligheter att 

besluta om antal ledamöter och ersättare. Kommunallagen själv föreskriver ett 

minsta antal ledamöter och ersättare i 6 kap. 16 §: ”ledamöter och ersättare i en 

nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. I 

styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst fem. ” 

Förbundsordningens angivande av minsta antal godkänns av fullmäktige såväl 

som medlemskommunerna så det är utifrån den aspekten ett av fullmäktige 
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fullt godkänt tillvägagångssätt.  

 

Enligt kommunallagen 9 kap. 8 § ska proportionella val tillämpas om det så 

begärs - enligt vad som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt – 

om inte något annat följer av förbundsordningen. Förbundsfullmäktige beslöt 

2021-06-15 om ett tydliggörande i förbundsordningen om att lagen om 

proportionellt valsätt inte ska tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott, 

revisionsgrupp och beredningsgrupper. Här följer förbundsordningen alltså 

lagens krav.  

 

Förslaget om reviderad politisk organisation för GR, som ligger till grund för de 

beslutande förändringarna i förbundsordningen, innehåller några viktiga 

principer. Det ska vara en kombination av partilogik och medlemslogik vid 

tillsättande av ledamöter och ersättare till GR:s olika organ. När det gäller 

partimandaten tillämpas den jämkade uddatalsmetoden och dessa mandat 

baserar sig på det sammanlagda valområdet som de 13 kommunerna utgör. Så 

har det även varit tidigare (dock tillämpades då istället d’Hondts metod vid 

mandatfördelningen). Vid fördelningen av mandat – 24 ledamöter och 13 

ersättare – har valberedningen en viktig roll i att tillgodose att så många som 

möjligt av de 13 KSO:erna liksom oppositionsråd eller motsvarande bereds 

plats inom ramen för partimandaten. Att detta kommer att fungera är en 

förtroendefråga och eftersom hela GR bygger på förtroendet i samverkan 

mellan 13 kommuner så är det ett naturligt tillvägagångssätt för GR. Det är inte 

så att 13+13 mandat kommer att vara upptagna utan dessa mandat fördelas 

inom ramen för partilogiken. Där detta pussel inte fullt ut kan läggas på grund 

av att något annat parti utifrån valresultatet ska ha ett visst mandat 

kompletteras förbundsstyrelsen utifrån medlemslogik med de KSO;er samt 

oppositionsråd eller motsvarande som inte fått plats utifrån partilogiken. När 

det gäller partilogiken är det alltså det samlade valresultatet i 

Göteborgsregionen som ligger till grund.  

 

När det gäller medlemslogiken är det det enskilda valresultatet i aktuell 

kommun som ligger till grund. Förslaget till reviderad organisationen bygger 

på en kombination av parti- och medlemslogik och det är inte helt 

okomplicerat givetvis - men det strider inte mot lagen. 

Att Göteborgs stad ska ha cirka hälften av mandaten är en bör-fråga, inte ett 

absolut krav. För den största kommunen i GR med mer än hälften av invånarna 

är detta ett bra riktmärke. GR har samtidigt en tradition av att alla kommuner 

ska vara representerade på ett bra sätt. I förbundsfullmäktige har Göteborgs 

stad därför inte fler mandat än hälften plus 1, fast staden befolkningsmässigt 

skulle kunna hävda fler mandat. Det kan finns skäl att Göteborg även i 

valberedningsarbetet lämnar ifrån sig vissa mandat till kranskommunerna av 

skäl som ett visst parti till exempel kommer överens om. Exempelvis har så 
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skett även tidigare då Socialdemokraterna i Göteborg lämnat ifrån sig S-

mandat till kranskommun för att säkra att en KSO fått en plats i styrelsen.  

 

Att GR inte ska tillämpa proportionellt valsätt vid val till våra olika organ 

påverkar inte kommunernas val av KSO och oppositionsråd. Dessa föreslås ju 

sedan i indirekta val inom GR och först då börjar principen om proportionella 

val inom GR att gälla. Då är dessa KSO:er och oppositionsråd redan utsedda av 

sina fullmäktige, som ju heller inte har möjlighet att avstå från proportionella 

val som ett kommunalförbund har, då lagen är dispositiv för 

kommunalförbund.  

 

 

Axel Josefson  

Förbundsstyrelsens ordförande 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar och bilagor: 

• Reviderad förbundsordning (bilaga) 

• Strategisk inriktning 

• Plan och detaljbudget 2021 

• Rambudget 2022 (bilaga) 

• Arbetsordning förbundsfullmäktige 

• Reglemente förbundsstyrelsen 

• Regional utvecklingsstrategi 

• Beslutsunderlag ISGR (bilagor) 

• Protokoll FS 2001-06-06  

• Memorandum från 1998 rörande kommunförbundsuppgifter (bilaga) 

• Hur ska kommunfullmäktigen och nämnder hålla digitala 

sammanträden – analys JP Infonet (bilaga) 

 

 

https://goteborgsregionen.se/download/18.79e884d916b809f3ca8a43d4/1561383159438/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.14ea49d3176f5aeac511157f/1610483031345/gr_plan_detaljbudget_2021.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bc4a05217409821bf041770/1598020780088/Arbetsordning%20fullm%C3%A4ktige%202020-06-09.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bc4a05217409821bf041799/1598020868096/Reglemente%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rbundsstyrelsen%202020-06-09.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28389/Regional%20utvecklingsstrategi%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202021%e2%80%932030.pdf?a=false&guest=true
https://goteborgsregionen.se/download/18.27c040f3133a6d63b8d80003615/1359468827582/Protokoll%202001-06-01.pdf


 
 

 

Engström & Hellman Advokatbyrå AB  
ADRESS: Spannmålsgatan 19  
POSTADRESS: 411 05 Göteborg  
WEBB: www.engstromhellman.se  
E-POST: info@engstromhellman.se 

TELEFON:  031-757 99 00  
TELEFAX:  031-757 99 01  
ORGANISATIONSNR: 556763-8415  
STYRELSENS SÄTE: Göteborg 1 (4) 

 

 Förvaltningsrätten i Göteborg 
 
Sänds endast per e-post till: 
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Klagande: Johan Borre  

Motpart: Göteborgsregionens kommunalförbund   

Ombud: Advokat Fredrik Engström och  
advokat Peter Hellman 
Engström & Hellman Advokatbyrå AB 
Spannmålsgatan 19, 411 05 Göteborg 

Telefon: 031-757 99 03 
E-post: fe@engstromhellman.se 

ph@engstromhellman.se 
  

Målnummer: 8284-21 

Vår ref: 20040-0018 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) får vi, i tillägg till vad som tidigare 
anförts av GR i målet lämna följande yttrande. 

1. Inställning m.m. 
1.1. GR:s inställning är att förvaltningsrätten saknar möjlighet att pröva besluten under 90-99 §§ samt 101-

105 §§ samt att inget av de övriga överklagade besluten skall upphävas. 

Utgångspunkter för förvaltningsrättens prövning 
1.2. I ett mål om laglighetsprövning är domstolens överprövning av det kommunala beslutet begränsad till 

beslutets laglighet och kan inte avse beslutets lämplighet eller skälighet. Prövningen skall avse om det 
klaganden åberopat visar att beslutet är olagligt på någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § första 
stycket kommunallagen.  

1.3. Borre ifrågasätter i sitt överklagande stora delar GR:s verksamhet och organisation. Flertalet av dessa 
synpunkter kan emellertid inte prövas inom ramen för kommunallagens bestämmelser om 
laglighetsprövning, dels på grund av att synpunkterna rör beslut som fattats vid andra tillfällen än det 
aktuella sammanträdet och dels då många frågor inte utgör beslut i kommunallagens mening. 

1.4. Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte heller beakta andra omständigheter än sådana som 
klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång. Det noteras härvid att Borre i sitt yttrande 
av den 19 september 2021 i vissa delar hänvisar till omständigheter som han inte har hänvisat till före 
klagotidens utgång. Dessa omständigheter skall följaktligen inte beaktas. 

2. Bakgrund 
2.1. Beträffande de olika beslutens bakgrund hänvisas till det yttrande GR tidigare ingivit i målet.  

3. Besluten under 88 §, 90-99 §§ samt 101-105 §§   
3.1. Efter att förvaltningsrätten den 16 juli 2021 beslutat att förbundsfullmäktiges beslut från den 15 juni 

2021 under 88 §, 90-99 §§ och 101-105 §§ tills vidare inte skulle gälla har förbundsfullmäktige den 14 
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september 2021 beslutat att självmant upphäva besluten under 90-99 §§ och 101-105 §§. Beslutet 
framgår av protokoll i bilaga a). 

3.2. Johan Borre har därefter, i ett senare anhängiggjort mål (mål 11434-21), överklagat även vissa beslut 
som fattats på mötet den 14 september, inklusive beslutet att upphäva de aktuella besluten från mötet 
den 15 juni. Förvaltningsrätten har emellertid den 6 oktober beslutat att avslå Borres yrkande om 
inhibition av besluten. Kammarrätten i Göteborg har därefter den 20 oktober beslutat att inte meddela 
prövningstillstånd i fråga om Borres överklagande av inhibitionsbeslutet. Det finns under dessa 
förhållandet inget hinder för upphävandebeslutet att verkställas. Som upphävandebeslutet är formulerat 
får besluten under 90-99 §§ och 101-105 §§ därför anses ha upphävts. 

3.3. Då besluten under 90-99 §§ och 101-105 §§ således är upphävda saknas möjlighet för förvaltningsrätten 
att pröva dem. Överklagandet skall i denna del därför avslås på denna grund. 

Särskilt angående beslut under 88 § 
3.4. Beslutet under 88 § avser valet av två ledamöter att justera protokollet samt bestämmandet av tid för 

justeringen. Av 5 kap. 65 § kommunallagen följer att protokoll skall föras vid sammanträde med 
fullmäktige och enligt 5 kap. 69 § kommunallagen gäller att protokollet skall justeras senast fjorton 
dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. 

3.5. Borre har inte i sitt överklagande gjort gällande att samtliga ärenden som behandlades vid mötet den 15 
juni varit behäftade med formaliabrister kopplade till ledamöternas distansdeltagande. Såvitt gäller 
beslutet under 100 § har detta överklagats endast under åberopade av frågor kopplade till beslutets 
materiella innehåll. Såvitt gäller de ärenden som behandlats under 87, 89 och 106 §§ har dessa inte 
överhuvudtaget omfattats av hans överklagande. 

3.6. Då det föreligger en legal skyldighet att justera fattade beslut förefaller det mot denna bakgrund enligt 
GR olämpligt att upphäva beslutet om utseende av justerare eftersom detta skulle komma att träffa 
även sådana beslut som inte omfattas av förvaltningsrättens prövning. Överklagandet bör därför avslås 
även i denna del. 

Särskilt angående beslut under 91 § 
3.7. För det fall förvaltningsrätten skulle anse sig oförhindrad att pröva lagligheten även rörande de beslut 

som upphävts får följande särskilt anföras angående beslutet att utse ledamöter till skolnämnden. 

3.8. Av tidigare ingiven redogörelse i målet framgår att en skolnämnd tillsatts av GR:s fullmäktige genom 
beslut vid fullmäktigesammanträde 2012-06-12. Det finns således en skolnämnd i förbundet. Själva 
beslutet om inrättande av skolnämnden har inte i rätt tid angripits genom laglighetsprövning och kan 
därför heller överprövas av förvaltningsrätten i nu aktuellt mål.  

3.9. I motsats till vad Borre synes hävda föreligger inte något krav på att alla nämnder skall omnämnas i 
förbundsordningen. Medlemmarna kan i förbundsordningen bestämma vilka organ som ska finnas 
utöver styrelsen, men också ge den beslutande församlingen befogenhet att själv avgöra vilka organ 
som ska inrättas.  

3.10. Enligt § 4.4 i förbundsordningen anges ett sådant bemyndigande, nämligen att förbundsfullmäktige får 
”tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets ändamål enligt § 3”. I § 3 anges att det är en del av 
förbundets ändamål att bedriva ”förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet”. För sådan 
verksamhet skall enligt bl.a. 2 kap. 2 § skollagen finnas ”en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens 
uppgifter enligt denna lag”. Det finns således en legal skyldighet för kommunalförbundet att hålla sig med 
en fungerande skolnämnd för att man skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen.  

3.11. Förbundsfullmäktige har därmed haft både skyldighet och rätt att inrätta en skolnämnd. Enligt 6 kap.  
2 § kommunallagen är det fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes 
förhållanden. I kommentaren till den aktuella bestämmelsen i kommunallagen anges att ”kommunerna 
och regionerna har en i princip fullständig frihet att organisera nämndarbetet.” (Madell och Lundin, 
Kommunallagen – en kommentar, Juno version 3, hämtad 2021-10-27). Att etablera nämnden har inte 
heller skett i strid mot organisationsbeskrivningen i förbundsordningen. 
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3.12. Det finns således inget lagstadgat krav på att en nämnd måste inrättas genom förbundsordningen, 
särskilt inte i de fall där det på det specialreglerade området i övrigt finns krav att det skall finnas en 
eller flera ansvariga nämnder för att fullgöra uppgifter som enligt lag ankommer på 
kommunalförbundet. Så är fallet när det gäller en skolnämnd.  

3.13. Som ovan anförts saknas förutsättningar att genom laglighetsprövning nu överpröva beslutet från 2012 
om att inrätta skolnämnden. Eftersom det rent faktiskt finns en skolnämnd i kommunalförbundet 
måste beslutet att utse ledamöter till densamma anses ha tillkommit på lagligt sätt. Beslutet att tillsätta 
ledamöter i skolnämnden skall därför inte upphävas.  

4. Beslut under 100 § 
Endast ändringar i förbundsordningen skall prövas 

4.1. Borre riktar ett stort antal anmärkningar mot GR:s verksamhet och organisation i stort. Inom ramen för 
en laglighetsprövning enligt kommunallagen är det emellertid bara de ändringar i förbundsordningen 
som beslutades på mötet den 15 juni som kan bli föremål för prövning. Övriga frågor kring bland annat 
kommunalförbundets allmänna kompetens och verksamhet, vilken är ett resultat av tidigare beslut om 
ändringar och tillägg till förbundsordningen kan således inte prövas.  

4.2. I ett mål från Kammarrätten i Jönköping som rörde en liknande fråga konstaterade domstolen att 
”eftersom beslutet handlar om ett godkännande av en utvidgning och en revidering av förbundsordningen är det 
endast detta, och inte frågor om hur förbundet bedriver sin verksamhet, som kan prövas.” (se Kammarrätten i 
Jönköpings dom i mål 1617-16 av den 2016-11-29). Samma ställningstagande gör sig gällande även i 
detta fall. 

4.3. Utgångspunkten vid en bedömning av utformningen av ett kommunalförbunds förbundsordning bör 
vidare vara att medlemskommunerna genom kommunallagen har givits stor frihet att själva, inom 
ramen för de minimiregler som uppställs med avseende på innehållet i förbundsordningen, förfoga över 
hur verksamheten skall bedrivas och utformas med utgångspunkt i de lokala och regionala utmaningar 
och möjligheter som föreligger. 

Frågan om förbundsordningens reglering av styrelsens storlek 
4.4. Enligt 9 kap. 5 § kommunallagen skall den beslutande församlingen i ett kommunalförbund tillsätta en 

förbundsstyrelse. Av 6 kap. 16 § kommunallagen framgår att antalet ledamöter i en styrelse skall vara 
minst fem.  

4.5. I 9 kap. 6 § kommunallagen anges vilket innehåll en förbundsordning skall ha. I denna bestämmelse 
anges inte att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen behöver anges i förbundsordningen. Det är således 
fullmäktige som, utöver det minimikrav som framgår av kommunallagen och de regler som kan finnas i 
förbundsordningen, beslutar hur styrelsen skall vara sammansatt. Det är vidare förbundet självt som 
beslutar om lagen om proportionellt valsätt skall tillämpas vid tillsättningen eller inte.  

4.6. Beträffande frågan om ändringen till ”cirka hälften” från ”11 respektive 5”, med avseende på hur många av 
de valda ledamöterna och ersättarna som bör vara bosatta i Göteborgs stad, noteras att detta inte är ett 
förpliktande stadgande då ordet bör – även i den tidigare versionen av förbundsordningen – använts i 
stället för ordet skall. Skrivningen förpliktar således inte fullmäktige till någonting alls, vilket för övrigt 
även användningen av ordet cirka ger för handen. Det finns inget legalt hinder mot att i en 
förbundsordning inta skrivningar som är icke-förpliktande. Det torde i detta avseende emellertid endast 
vara förpliktande skrivningar som kan angripas genom laglighetsprövning.  

4.7. I slutändan förfogar medlemskommunerna således genom förbundsfullmäktige över hur styrelsen skall 
utses. Det får också anses vara upp till medlemskommunerna att ta ställning till hur man skall förhålla 
sig till om de i förbundsordningen intagna rekommendationerna skall efterföljas.  

Frågan om kommunalförbund och kommunförbund 
4.8. Som tidigare redogjorts för är GR enkom ett kommunalförbund. I den tidigare lydelsen av 

förbundsordningen angavs dock att ”[f]örbundet är […] också kommunförbund”. Genom den ändring som 
nu överklagats har emellertid denna skrivning mönstrats ut till förmån för skrivningen att ”[f]örbundet 
har […] också kommunförbundsuppgifter”.  
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4.9. I enlighet med vad som tidigare redogjorts för är det endast ändringarna i förbundsordningen som kan 
prövas inom ramen för laglighetsprövningen. Det har inte förekommit någon ändring som kan ge för 
handen att ett kommunförbund skulle ha inrättats eller att de oklarheteter klaganden pekar på har 
uppstått genom ändringen. Tvärtom åstadkommer faktiskt ändringen den situation klaganden synes vilja 
uppnå, det vill säga att det tydliggörs att GR endast är ett kommunalförbund och inte ett 
kommunförbund. 

4.10. Uppräkningen i 9 kap. 6 § kommunallagen är inte uttömmande. I bestämmelsen anges bara de frågor 
som måste regleras i förbundsordningen. Det står medlemmarna fritt att även ta in andra frågor (se 
prop. 2016/17:171 s. 402). Det finns därför inget legalt hinder för medlemmarna att föreskriva att 
kommunalförbundet också skall utföra kommunförbundsuppgifter. Detta innebär inte att GR skall 
betraktas som en ideell förening. Snarare signalerar skrivningen att GR som kommunalförbund har ett 
brett uppdrag som syftar till en långtgående och djup samverkan rörande frågor med koppling till 
regionen.  

4.11. De ändringar av förbundsordningen som beslutats genom det nu överklagade beslutet är således inte 
sådana att de inte tillkommit på lagligt sätt eller rör något som inte är en angelägenhet för 
kommunalförbundet. Fullmäktige har haft rätt att fatta beslutet och beslutet strider inte mot lag eller 
författning. Beslutet om ändring av förbundsordning skall därför inte upphävas. 

5. Bilagor 
a) Beslut om upphävande av beslut av den 2021-09-14 
b) Protokollsutdrag av den 2013-03-19 till utvisande av Helena Söderbäcks rätt att teckna GR:s firma 
c) Rättegångsfullmakt (översänds denna dag i original per post) 

 
 
Göteborg, 2021-10-29 
 
 
 
Fredrik Engström Peter Hellman 
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 Förvaltningsrätten i Göteborg 
 
Sänds endast per e-post till: 
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Klagande: Johan Borre  

Motpart: Göteborgsregionens kommunalförbund   

Ombud: Advokat Fredrik Engström och  
advokat Peter Hellman 
Engström & Hellman Advokatbyrå AB 
Spannmålsgatan 19, 411 05 Göteborg 

Telefon: 031-757 99 03 
E-post: fe@engstromhellman.se 

ph@engstromhellman.se 
  

Målnummer: 8284-21 

Vår ref: 20040-0018 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) får vi, i tillägg till vad som tidigare 
anförts lämna följande yttrande. 

1. Övergripande synpunkter 
1.1. GR vidhåller vad som tidigare anförts avseende beslutens laglighet samt förvaltningsrättens möjlighet 

att pröva de nu upphävda besluten. 

2. Angående avlämnade yttranden 
2.1. Enligt 6 kap. 15 § kommunallagen (jämfört med 9 kap. 2 § 1 st. samma lag) gäller att styrelsen själv eller 

genom ombud äger rätt att företräda ett kommunalförbund i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige, inklusive mål där 
någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv 
företräda kommunen eller regionen i målet. Några särskilda formkrav på hur ett eventuellt 
rättegångsombud skall anlitas anges inte i bestämmelsen. 

2.2. GR:s förbundsstyrelse har den 13 maj 2013 beslutat att utse Helena Söderbäck, som är GR:s 
förbundsdirektör, till firmatecknare för GR. Inom ramen för detta beslut har Söderbäck givits 
behörighet att exempelvis på styrelsens uppdrag befullmäktiga ett ombud att föra GR:s talan i mål om 
laglighetsprövning. Så har också skett i detta mål genom att Söderbäck undertecknat rättegångsfullmakt 
utställd på undertecknad. Söderbäck har därefter – vilket framgår av de protokoll som Borre åberopat – 
löpande informerat styrelsen om hur målet hanterats. 

2.3. Till undvikande av eventuella oklarheter rörande Söderbäcks behörighet kommer GR:s presidium, trots 
att GR redan iakttagit de krav som uppställts i kommunallagen vid anlitande av rättegångsombud, den 
24 januari 2022 särskilt fatta beslut i fråga om att bekräfta Söderbäcks beslut att utse ombud. 
Förbundsstyrelsen kommer därefter behandla motsvarande ärende den 11 februari 2022. 

 
Göteborg, 2021-12-17 
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Fredrik Engström Peter Hellman 
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 Förvaltningsrätten i Göteborg 
 
Sänds endast per e-post till: 
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Klagande: Johan Borre  

Motpart: Göteborgsregionens kommunalförbund   

Ombud: Advokat Fredrik Engström och  
advokat Peter Hellman 
Engström & Hellman Advokatbyrå AB 
Spannmålsgatan 19, 411 05 Göteborg 

Telefon: 031-757 99 03 
E-post: fe@engstromhellman.se 

ph@engstromhellman.se 
  

Målnummer: 8284-21 

Vår ref: 20040-0018 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) får vi, i tillägg till vad som tidigare 
anförts lämna följande yttrande. 
 
1.1. Det framgår uttryckligen av 6 kap. 15 § kommunallagen att styrelsen för en kommun (eller ett 

kommunalförbund), själv eller genom ombud, äger rätt att företräda kommunen (eller 
kommunalförbundet) i mål där någon har begärt laglighetsprövning av beslut från fullmäktige. 
Kommunallagens övriga regler om delegation saknar således betydelse i detta avseende. 

1.2. Eftersom det är tillåtet för styrelsen att utse rättegångsombud för kommunen föreligger inte heller 
något krav på att styrelsen fattar beslut om varje enskilt yttrande, yrkande eller hemställan som ges in 
eller framställs i ett mål eller ärende där ett rättegångsombud utsetts. 

1.3. Genom att utse Helena Söderbäck till firmatecknare har förbundsstyrelsen, oaktat frågan om vad 
firmateckningsrätten i övrigt omfattar, i vart fall befullmäktigat Söderbäck att underteckna 
rättegångsfullmakt å styrelsens vägnar på det sätt som skett. Varken förbundsstyrelsen eller Söderbäck 
har därför i strid med vad som medges av 6 kap. 15 § kommunallagen. 

 
 
Göteborg, 2022-01-11 
 
 
 
Fredrik Engström Peter Hellman 
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 Förvaltningsrätten i Göteborg 
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forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
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Ombud: Advokat Fredrik Engström och  
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Telefon: 031-757 99 03 
E-post: fe@engstromhellman.se 

ph@engstromhellman.se 
  

Målnummer: 11434-21 

Vår ref: 20040-0018 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) får vi lämna följande yttrande. 

1. Inställning m.m. 
1.1. GR:s inställning är att inget av de överklagade besluten skall upphävas. 

2. Bakgrund 
2.1. GR kallade i juni till möte med kommunalförbundets fullmäktige, vilket avhölls den 15 juni 2021 

(”Junimötet”). I anledning av den pågående covid-19-pandemin deltog ledamöterna på distans. Vid 
mötet fattades ett flertal beslut, bland annat att utse ledamöter till skolnämnden, samt om förändringar 
i GR:s förbundsordning. 

2.2. Efter att protokollet från Junimötet blivit justerat överklagade Johan Borre ett flertal av de beslut som 
fattades på mötet, bland att med hänvisning till att mötet avhållits på distans. Förvaltningsrätten (mål 
8284-21) beslutade om inhibition av vissa av de fattade besluten (besluten under 88 §, 90-99 § samt 
101-105 §§). 

2.3. GR:s styrelse gjorde av denna anledning bedömningen att det var av stor vikt för kommunalförbundet 
att beslut fattades i de ärenden som omfattades av de inhiberade besluten och att det därför inte skulle 
vara rimligt att avvakta att beslutens laglighet slutligen skulle komma att prövas. Av denna anledning 
kallade styrelsen till ett fysiskt möte med förbundsfullmäktige den 14 september 2021 i syfte att 
upphäva de inhiberade besluten och fatta nya beslut i de aktuella ärendena. 

2.4. Mötet tillkännagavs på Göteborgs stads digitala anslagstavla under perioden 3 september till 15 
september 2021, se bilaga a. I tillkännagivandet fanns en länk till ett dokument med en förteckning över 
de ärenden som skulle behandlas vid mötet, se bilaga b. Av tillkännagivandet framgick att mötet skulle 
hållas på ”Hotell Radisson Blu, Göteborg”.  

2.5. I kallelsen till ledamöterna i förbundsfullmäktige har också bifogats en hyperlänk med texten ”Så hittar 
du till Hotell Radisson Blu”, se bilaga c. Länken har hänvisat till webbsidan 
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https://www.radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-gothenburg-scandinavia/kontakt där det 
tydligt framgått att adressen till hotellet varit Södra Hamngatan 59 i Göteborg. 

2.6. Mötet avhölls därefter på Hotell Radisson Blu på Södra Hamngatan 59. Vid mötet fattades de beslut 
som framgår av protokoll i bilaga d. Protokollet justerades den 17 september 2021 och anslogs på 
Göteborgs stads digitala anslagstavla den 20 september 2021, se bilaga e. Anslaget togs ned den 12 
oktober 2021. 

3. Tillkännagivandet av mötet m.m. 
3.1. Enligt 5 kap. 12 § kommunallagen skall fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden skall hållas. 

Sammanträden skall enligt samma bestämmelse också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av 
fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. Av den arbetsordning som 
antagits av förbundsfullmäktige, bilaga f, framgår motsvarande ordning, se 3 §. I detta stycke anges 
också att två sammanträden normalt skall hållas per år samt att dessa ”vanligen” skall förläggas i juni 
och december månad. 

3.2. Enligt 5 kap. 13 § kommunallagen skall ordföranden tillkännage tid och plats för varje sammanträde 
med fullmäktige och därvid ange uppgifter om de ärenden som skall behandlas. Huvudsyftet med 
reglerna om kungörelse är att kommunmedlemmar skall hållas underrättade om när och var beslutande 
organ träffar sina avgöranden och vilka frågor som skall behandlas.  

3.3. Borre ifrågasätter det kungjorda tillkännagivandet på två grunder. Han gör dels gällande att det skulle 
utgöra en brist att det inte i kallelsens rubrik anges att det rört sig om ett extra 
fullmäktigesammanträde, dels att platsen för sammanträdet inte skulle ha varit tillräckligt tydligt 
angiven. 

3.4. Det finns i kommunallagen inget krav på att det särskilt skall anges om det är ett ordinarie eller ett 
extra fullmäktigesammanträde det är fråga om. Kraven i 5 kap. 13 § kommunallagen har varit 
uppfyllda. Det har inte ifrågasatts att det aktuella tillkännagivandet innehållit korrekta och adekvata 
uppgifter om de ärenden som behandlades på fullmäktigesammanträdet.  

3.5. Tillkännagivandets rubricering innebär således inte att något av de förhållanden som anges i 13 kap.  
8 § kommunallagen är för handen och besluten vid sammanträdet kan inte upphävas på den grunden 
att det inte angivits att mötet var extrainsatt så länge som övriga regler för tillkännagivande och kallelse 
iakttagits.  

3.6. När det gäller platsen för sammanträdet uppställs inte i kommunallagen något krav på hur precist 
angiven platsen skall vara. Syften med bestämmelsen är bland annat att tillkännagivandet skall ge den 
som enligt lag har rätt att vara åhörare till fullmäktiges sammanträden möjlighet till insyn i 
beslutsprocessen. 

3.7. Fråga i målet är om platsen ”Hotell Radisson Blu, Göteborg” är tillräckligt tydligt angiven eller inte. Det 
är visserligen riktigt att det i Göteborg finns två hotell som drivs under detta varumärke. Endast ett av 
hotellen ligger dock i centrala staden, nämligen det på Södra Hamngatan 59. Det andra hotellet ligger 
på Hisingen över två kilometer från centrum. Redan av denna anledning torde risken för att någon 
skulle uppfatta att mötet hålls på fel hotell vara minimal. 

3.8. I likhet med den formaliabrist som förekom i RÅ 81 2:31, där en kungörelse satts upp på en inglasad 
anslagstavla så att endast första sidan kunde läsas utifrån, torde bristen på angivelse av vilket av de två 
hotellen som avsågs under alla omständigheter vara en sådan mindre brist som inte kan leda till att de 
vid sammanträdet fattade besluten kan upphävas.– likt 1981 års avgörande – på begäran ställd till 
kommunalförbundet med lätthet hade kunnat få ett förtydligande av vilket hotell som avsågs. Detta 
förtydligande hade varit än mer lättåtkomligt nu än vad som var fallet 1981, då det idag finns tillgång 
till t ex e-post och även i övrigt enklare kommunikationsvägar för att efterfråga och erhålla 
informationen än vad som var fallet då.  
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3.9. Det får slutligen konstateras att det i kallelsen till ledamöterna av förbundsfullmäktige infogats en länk 
till en sida där hotellets adress uttryckligen framgått, att ledamöterna inställde sig vid mötet och att 
mötet var beslutsmässigt.  

4. Särskilt angående beslutet att upphäva beslut 
4.1. Borre har gjort gällande att det inte skulle ha varit möjligt för GR att fatta beslut om att upphäva de 

beslut som fattades vid Junimötet på det vis som skett mot bakgrund av förvaltningsrättens 
inhibitionsbeslut. 

4.2. Ett beslut om inhibition medför att de beslut som träffas av inhibitionsbeslutet tills vidare inte får 
verkställas. Beslutet påverkar emellertid inte en kommuns eller ett kommunalförbunds 
beslutskompetens i övrigt. Beslutet innebär alltså inte något förbud mot att fatta beslut i samma eller 
liknande ärenden vid kommande möten, så länge sådana beslut inte innebär att det inhiberade beslutet 
verkställs i strid mot domstolens beslut.  

4.3. Förbundsfullmäktiges beslut att upphäva besluten som fattats på Junimötet måste snarast betraktas 
som en form av självrättelse från GR:s sida med avseende på de eventuella formella fel som skulle 
kunna påverka huruvida de tidigare besluten skall anses ha tillkommit på ett lagenligt vis eller ej. 

4.4. Konsekvenserna av att tillämpa en sådan ordning som Borre synes vilja göra gällande hade varit 
försvårande för den kommunala demokratin eftersom ovisshet rörande inhiberade besluts laglighet då 
skulle bestå under hela prövningsförfarandet och en kommun eller ett kommunalförbund då skulle 
sakna möjligheter att under prövningstiden fatta nödvändiga beslut i frågor av vikt för kommunens 
eller kommunalförbundets uppdrag. Detta hade inte gagnat kommunmedlemmarna. 

4.5. Slutligen får sägas att Borre, genom beslutet att upphäva Junimötets beslut, också får sägas ha nått 
framgång med sitt yrkande i det tidigare målet om laglighetsprövning som ju just avsett en begäran om 
att besluten skulle upphävas. 

5. Särskilt angående beslut om val av ledamöter i skolnämnden 
5.1. GR är huvudman för den internationella skolan i Göteborgsregionen, ISGR. Inom ramen för det tidigare 

anhängiggjorda målet om laglighetsprövning har GR lämnat en redogörelse för hur detta 
huvudmannaskap kommit till stånd (se GR:s yttrande i mål 8424-21 av den 2021-08-20). Denna 
redogörelse åberopas även i detta mål.  

5.2. Av redogörelsen framgår att en skolnämnd tillsatts av GR:s fullmäktige genom beslut vid 
fullmäktigesammanträde 2012-06-12. Det finns således en skolnämnd i förbundet. Själva beslutet om 
inrättande av skolnämnden har inte i rätt tid angripits genom laglighetsprövning och kan därför heller 
överprövas av förvaltningsrätten i nu aktuellt mål.  

5.3. I motsats till vad Borre synes hävda föreligger inte något krav på att alla nämnder skall omnämnas i 
förbundsordningen. Medlemmarna kan i förbundsordningen bestämma vilka organ som ska finnas 
utöver styrelsen, men också ge den beslutande församlingen befogenhet att själv avgöra vilka organ 
som ska inrättas.  

5.4. Enligt § 4.4 i förbundsordningen anges ett sådant bemyndigande, nämligen att förbundsfullmäktige får 
”tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets ändamål enligt § 3”. I § 3 anges att det är 
en del av förbundets ändamål att bedriva ”förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet”. För 
sådan verksamhet skall enligt bl.a. 2 kap. 2 § skollagen finnas ”en eller flera nämnder som ska fullgöra 
kommunens uppgifter enligt denna lag”. Det finns således en legal skyldighet för kommunalförbundet 
att hålla sig med en fungerande skolnämnd för att man skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 
skollagen.  

5.5. Förbundsfullmäktige har därmed haft både skyldighet och rätt att inrätta en skolnämnd. Enligt 6 kap.  
2 § kommunallagen är det fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes 
förhållanden. I kommentaren till den aktuella bestämmelsen i kommunallagen anges att ”kommunerna 
och regionerna har en i princip fullständig frihet att organisera nämndarbetet.” (Madell och Lundin, 
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Kommunallagen – en kommentar, Juno version 3, hämtad 2021-10-27). Att etablera nämnden har inte 
heller skett i strid mot organisationsbeskrivningen i förbundsordningen. 

5.6. Det finns således inget lagstadgat krav på att en nämnd måste inrättas genom förbundsordningen, 
särskilt inte i de fall där det på det specialreglerade området i övrigt finns krav att det skall finnas en 
eller flera ansvariga nämnder för att fullgöra uppgifter som enligt lag ankommer på 
kommunalförbundet. Så är fallet när det gäller en skolnämnd.  

5.7. Som ovan anförts saknas förutsättningar att genom laglighetsprövning nu överpröva beslutet från 2012 
om att inrätta skolnämnden. Eftersom det rent faktiskt finns en skolnämnd i kommunalförbundet 
måste beslutet att utse ledamöter till densamma anses ha tillkommit på lagligt sätt. Beslutet att tillsätta 
ledamöter i skolnämnden skall därför inte upphävas. 

6. Bilagor 
a) Tillkännagivande av mötet den 14 september 
b) Förteckning över ärenden för behandling vid mötet 14 september 
c) Kallelse till ledamöter av förbundsfullmäktige till mötet 14 september 
d) Protokoll från mötet 14 september 
e) Anslag av justerat protokoll från mötet 14 september 
f) Arbetsordning för förbundsfullmäktige, beslutad 9 juni 2020 
g) Rättegångsfullmakt (har översänts i original per post i mål 8284-21 – samma fullmakt åberopas) 
h) Protokollsutdrag av den 2013-03-19 till utvisande av Helena Söderbäcks rätt att teckna GR:s firma 

 
 
Göteborg, 2021-11-05 
 
 
 
Fredrik Engström Peter Hellman 
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Motpart: Göteborgsregionens kommunalförbund   

Ombud: Advokat Fredrik Engström och  
advokat Peter Hellman 
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Målnummer: 11434-21 

Vår ref: 20040-0018 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) får vi lämna följande yttrande i 
anledning av Borres yttrande av den 28 november. 

1. Angående grunden för beslutet att kalla till sammanträdet med fullmäktige 
1.1. Vad Borre anför under punkterna 2-9 är omständigheter han inte hänvisat till före överklagandetidens 

utgång. Omständigheterna skall därför enligt 13 kap. 7 § kommunallagen inte beaktas.  

1.2. Till tydliggörande av vad som tidigare anförts utfärdades kallelsen till fullmäktigemötet på uppdrag av 
fullmäktiges ordförande Pernilla Övermark, vilket uttryckligen framgår av bilaga b) till GR:s yttrande av 
den 2021-11-10. Något särskilt beslut i styrelsen för att ordföranden skall kunna utfärda kallelse till ett 
möte med fullmäktige uppställs inte i 5 kap 12 § kommunallagen. 

2. Angående avlämnade yttranden 
2.1. Enligt 6 kap. 15 § kommunallagen (jämfört med 9 kap. 2 § 1 st. samma lag) gäller att styrelsen själv eller 

genom ombud äger rätt att företräda ett kommunalförbund i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige, inklusive mål där 
någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv 
företräda kommunen eller regionen i målet. Några särskilda formkrav på hur ett eventuellt 
rättegångsombud skall anlitas anges inte i bestämmelsen. 

2.2. GR:s förbundsstyrelse har den 13 maj 2013 beslutat att utse Helena Söderbäck, som är GR:s 
förbundsdirektör, till firmatecknare för GR. Inom ramen för detta beslut har Söderbäck givits 
behörighet att exempelvis på styrelsens uppdrag befullmäktiga ett ombud att föra GR:s talan i mål om 
laglighetsprövning. Så har också skett i detta mål genom att Söderbäck undertecknat rättegångsfullmakt 
utställd på undertecknad. Söderbäck har därefter – vilket framgår av de protokoll som Borre åberopat – 
löpande informerat styrelsen om hur målet hanterats. 

2.3. Till undvikande av eventuella oklarheter rörande Söderbäcks behörighet kommer GR:s presidium, trots 
att GR redan iakttagit de krav som uppställts i kommunallagen vid anlitande av rättegångsombud, den 
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24 januari 2022 särskilt fatta beslut i fråga om att bekräfta Söderbäcks beslut att utse ombud. 
Förbundsstyrelsen kommer därefter behandla motsvarande ärende den 11 februari 2022. 

3. Angående frågan om formaliabrist vid kallelsen 
3.1. I anledning av vad Borre anför i punkt 13 i sitt yttrande får GR konstatera att det är en väsentlig skillnad 

mellan att en kallelse kungörs på fel anslagstavla och att en kallelse i och för sig kungörs på rätt 
anslagstavla men omfattar en mindre otydlighet. I det första fallet saknar ju allmänheten helt insikt i att 
det alls skall hållas ett möte, vilket omöjliggör demokratisk insyn, medan det i det senare fallet står klart 
för varje kommunmedlem att ett möte kommer att hållas. Situationerna är således inte jämförbara. 

3.2. GR delar Borres uppfattning att en fysisk plats behöver anges i en kallelse till ett möte med 
förbundsfullmäktige. Ett hotell utgör dock en sådan fysisk plats. Detta faktum förändras inte av att viss 
otydlighet förevarit i kungörelsen (men inte kallelsen till ledamöterna) avseende hotellets faktiska 
adress. 

 
 
Göteborg, 2021-12-17 
 
 
 
Fredrik Engström Peter Hellman 
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 Förvaltningsrätten i Göteborg 
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Klagande: Johan Borre  
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Ombud: Advokat Fredrik Engström och  
advokat Peter Hellman 
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Telefon: 031-757 99 03 
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Målnummer: 12950-21 

Vår ref: 20040-0020 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) får vi lämna följande yttrande såvitt 
avser Borres yrkande om inhibition. 

1. Inställning m.m. 
1.1. GR lämnar till förvaltningsrätten att besluta om huruvida de överklagade besluten skall inhiberas eller 

ej. 

2. Bakgrund 
2.1. GR är huvudman för den svenska sektionen av skolan The International School of the Gothenburg 

Region (”ISGR”). Huvudmannaskapet omfattar skolans svenska förskoleklass, grundskoleverksamhet, 
samt fritidshem.  

2.2. För att GR skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen har GR tillsatt en skolnämnd genom 
beslut på fullmäktigesammanträde 2012-06-12 och samtidigt beslutat om ett reglemente för nämnden, 
se bilaga a. Av 1 § i reglementet framgår att skolnämnden skall fullgöra GR:s uppgifter som offentlig 
huvudman för verksamheten inom den svenska sektionen av ISGR. Reglementet innehåller inte någon 
bestämmelse som medger deltagande vid nämndsammanträden på distans. 

2.3. Utöver den verksamhet som GR är huvudman för bedriver ISGR också internationell 
grundskoleutbildning, samt utbildning i förskoleklass inom ramen för International Baccalaureats 
internationella läroplan. Huvudman för den internationella verksamheten är Göteborgsregionens 
Internationella Skola Aktiebolag, med organisationsnummer 556527-5657, nedan benämnt 
”Aktiebolaget”. 

2.4. Skolnämnden har, såvitt är relevanta i målet, haft möten 8 december 2020, 23 februari 2021, 12 april 
2021, 9 juni 2021 och 7 september 2021. Protokoll från mötena bifogas, se bilaga b-e. Observera att 
protokollen mötena i juni och september, som faktiskt genomfördes under 2021, felaktigt daterats 
2020. Samtliga protokoll är justerade. Inget av protokollen har anslagits på Göteborgs stads 
anslagstavla.  
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3. Särskilt avseende skolnämndens beslutskompetens 
3.1. Som beskrivits ovan är skolnämndens uppdrag och ansvar begränsat till de delar av ISGR:s verksamhet 

som GR är huvudman för, det vill säga den svenska sektionen. Skolnämnden saknar således möjlighet 
att fatta beslut avseende de internationella delarna av verksamheten. Beslut avseende denna 
verksamhet fattas av styrelsen för Aktiebolaget. 

3.2. Inom den svenska verksamheten debiteras inga elevavgifter. Sådana avgifter debiteras endast avseende 
den internationella verksamheten. Beslutet i 8 § på mötet den 8 december 2020 rörande budget och 
debitering av elevavgifter har alltså fallit utanför nämndens uppdrag. Anledningen till att dessa beslut 
alls intagits i protokollen är att de ingivna protokollen utgör såväl nämndprotokoll som protokoll från 
möten med bolagsstyrelsen för aktiebolaget. Beslut frågor som rör elevavgifter har således fattats av 
Aktiebolaget. 

3.3. Det saknas möjlighet att angripa beslut som fattats av ett aktiebolag genom laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Förvaltningsrätten kan följaktligen därför inte heller besluta om inhibition av sådana 
beslut. 

4. Bilagor 
a) Reglemente för skolnämnden 
b) Protokoll från möte den 8 december 2020 
c) Protokoll från möte den 23 februari 2021 
d) Protokoll från möte den 12 april 2021 
e) Protokoll från möte den 6 juni 2021 
f) Rättegångsfullmakt (har översänts i original per post i mål 8284-21 – samma fullmakt åberopas) 
g) Protokollsutdrag av den 2013-03-19 till utvisande av Helena Söderbäcks rätt att teckna GR:s firma 

 
 
Göteborg, 2021-11-10 
 
 
 
Fredrik Engström Peter Hellman 
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Vår ref: 20040-0023 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) får vi lämna följande yttrande. 

1. Inställning 
1.1. GR yrkar att förvaltningsrätten avvisar överklagandet i anledning av att beslutet att utfärda 

rättegångsfullmakt varit ett sådan beslut av verkställande eller förberedande art som inte är 
överklagbart enligt 13 kap. 2 § 3 pt. kommunallagen. 

1.2. I andra hand skall överklagandet, om förvaltningsrätten skulle nå slutsatsen att Helena Söderbäck agerat 
utanför sin behörighet vid utfärdandet av rättegångsfullmakten, avvisas på den grunden att det inte rör 
sig om något kommunalt beslut som omfattas av rätt till överklagande enligt 13 kap. 2 § 
kommunallagen. 

2. Beslutet att anlita ombud har varit av verkställande eller förberedande art 
2.1. Av reglementet för förbundsstyrelsen som har beslutats av GR:s förbundsfullmäktige framgår av 4 § att 

styrelsen skall utse firmatecknare för förbundet, se bilaga A.  

2.2. Förbundsstyrelsen för GR fattade vid sitt möte den 19 mars 2013 beslut om att utse Helena Söderbäck 
till förbundsdirektör för GR samt att utse henne till ”firmatecknare från och med den dag då hon 
tillträder tjänsten”, se protokollsutdrag i bilaga B. 

2.3. Protokollet justerades och anslogs på Göteborgs kommuns anslagstavla den 21 mars 2013. Sista dagen 
för att överklaga beslutet att utse Helena Söderbäck till firmatecknare var således den 11 april 2013. 
Inget sådant överklagande lämnades in varför beslutet om att firmateckningen vunnit laga kraft.  

2.4. Det är riktigt som Borre hävdar att begreppet ”firmatecknare” inte uttryckligen förekommer i 
kommunallagen. Detta innebär emellertid inte att beslutet därmed skulle sakna rättslig verkan. Frågan 
är istället vilken behörighet som skall anses omfattas av begreppet från ett kommunalrättsligt 
perspektiv. Utgångspunkten måste här vara vad förbundsstyrelsen (och förbundsfullmäktige) avsett 
uppnå med beslutet. 

gur
Överstruket

gur
Infogad text
Rätt målnr 747-22. Enligt advokaten.
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2.5. Firmateckningsbegreppet i associationsrättslig lagstiftning innebär normalt ett befullmäktigande i form 
av en generell behörighet att vidta rättshandlingar för associationens räkning. Det finns inget, vare sig i 
beslutet om att utse firmatecknare eller i reglementet för förbundsstyrelsen som ger för handen att 
förbundsfullmäktige eller förbundsstyrelsen avsett någon annan typ av behörig en sådan som följer vid 
beslut att utse firmatecknare i andra juridiska personer. 

2.6. Genom beslutet att utse Helena Söderbäck till firmatecknare får förbundsstyrelsen anses ha givit 
uttryck för en vilja att, med stöd av det av förbundsfullmäktige beslutade reglementet, ge Söderbäck ett 
långtgående mandat att med bindande verkan för GR teckna avtal och vidta ta andra rättshandlingar – 
exempelvis att utfärda fullmakter – för GR:s räkning. 

2.7. Styrelsen hade naturligtvis därutöver haft möjlighet att exempelvis genom delegationsordning begränsa 
Söderbäcks befogenheter i anledning av firmateckningsbeslutet. Några befogenhetsinskränkningar 
såvitt avsett möjligheten att underteckna rättegångsfullmakter har emellertid inte beslutats. 

2.8. När Söderbäck den 11 oktober 2021 har undertecknat den aktuella rättegångsfullmakten har hon agerat 
inom ramen för den behörighet hon fått genom beslutet om att utse henne till firmatecknare. 
Undertecknandet av fullmakten måste därför ses som en del i verkställandet av det redan fattade 
beslutet att utse henne till firmatecknare. 

2.9. Inom ramen för firmateckningsrätten vidtar Söderbäck ett stort antal rättshandlingar för GR räkning. 
Vid sidan av utfärdandet av fullmakten undertecknar Söderbäck också leverantörsavtal och andra avtal 
med tredje män. Skulle förvaltningsrätten komma till slutsatsen att Söderbäcks utfärdande av 
rättegångsfullmakt är överklagbart skulle detta också medföra att alla andra rättshandlingar som 
vidtagits med stöd av firmateckningsbeslutet också skulle vara det. En sådan mycket vid rätt till 
laglighetsprövning skulle medföra stor osäkerhet inom ramen för den kommunala förvaltningen och, 
inte minst, för sådana tredje män som förlitar sig på ingångna avtals giltighet. 

2.10. Det skall i denna del särskilt också anmärkas att det är mycket vanligt förekommande hos Sveriges 
kommuner och kommunalförbund att motsvarande beslut om firmateckning fattas.  

3. Styrelsens möjlighet att föra talan genom ombud 
3.1. Det framgår uttryckligen av 6 kap. 15 § kommunallagen att styrelsen för en kommun (eller ett 

kommunalförbund), själv eller genom ombud, äger rätt att företräda kommunen (eller 
kommunalförbundet) i mål där någon har begärt laglighetsprövning av beslut från fullmäktige.  

3.2. I förarbetena till bestämmelsen (se prop. 2016/17:171 s. 366 f.) anges bland annat att  

Styrelsen har rätt att föra sin talan genom ombud och kan för detta ändamål uppdra åt 
ordföranden, en anställd jurist, en advokat eller någon annan som styrelsen finner lämplig. 

3.3. Styrelsen har således en ganska omfattande möjlighet att självständigt fatta beslut om hur kommunens 
(eller kommunalförbundets) talan skall föras och har i princip obegränsade möjligheter (under 
förutsättning att vederbörande är lämplig) att utse vem som skall agera som kommunens ombud – 
antingen i ett enskilt mål eller genom att ombudet ges en generell behörighet. 

3.4. Begreppet genom ombud i bestämmelsen kan inte förstås på något annat vis än att styrelsen äger rätt att 
befullmäktiga ombudet att självständigt utföra och bevaka kommunens (eller kommunalförbundets) 
talan. Detta torde också vara mycket vanligt förekommande i fall där kommunen exempelvis anlitar ett 
inkassobolag för att domstolsvägen hantera tvistiga fordringar, vid överprövningar av upphandlingar, 
liksom vid mål om laglighetsprövning.  

3.5. Det bör också observeras att någon särskild delegation av beslutsrätt inte lämnas till ett 
rättegångsombud, eftersom uppdraget huvudsakligen består i att redogöra för relevanta omständigheter 
samt tolka dessa ur rättsligt perspektiv. 

3.6. Någon särskild skyldighet för styrelsen att fatta beslut om varje enskilt yttrande i ett mål eller ärende i 
domstol uppställs inte i kommunallagen. Inte heller finns någon bestämmelse som hindrar att styrelsen 
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utser ombud genom att låta en utsedd ”firmatecknare” underteckna en rättegångsfullmakt för styrelsens 
räkning. 

3.7. Slutligen, såvitt avser räckvidden av de delegationsförbud som uppställs i 6 kap. 37-38 §§ 
kommunallagen, är det tydligt att de aktuella bestämmelserna styr nämndernas möjlighet till delegation 
av vissa frågor, medan 6 kap. 15 § reglerar styrelsens processbehörighet. Eftersom 6 kap. 15 § 
kommunallagen innefattar en uttrycklig rätt att utse ombud för förandet av en kommuns (eller 
kommunalförbunds) talan saknar dessa bestämmelser betydelse för GR:s möjlighet att utse ombud i 
målet.  

4. Om Söderbäck agerat utanför sin behörighet 
4.1. Om förvaltningsrätten skulle komma till slutsatsen att förbundsdirektören agerat utan 

kommunalrättsligt stöd finns det inte något kommunalt beslut som kan överklagas (se prop. 
2016/17:171 s. 440 f. och RÅ 2006 ref. 78 och HFD 2016 ref. 28).  

5. Processuella frågor 
5.1. Enligt 49 § förvaltningsprocesslagen gäller att ett ombud skall ha fullmakt samt att ombud i vissa fall på 

rättens begäran skall kunna uppvisa denna i skrift. För det fall förvaltningsrätten bedömer att de 
behörighetshandlingar som uppvisats inte i tillräcklig utsträckning styrker ombudets behörighet torde 
rätten vara skyldig att förelägga ombudet eller huvudmannen att avhjälpa bristen, snarare än att, som 
Borre synes yrka, döma i målet och bortse från redan ingivna yttranden. 

 
Göteborg, 2022-02-14 
 
 
 
Fredrik Engström Peter Hellman 
 
 
 



att
att

Råttegångsfullmakt

Göteborgsregionens Kommunaiförbund (222000-0265), befullmäktigar härmed advokat lredrik Engström eller
den han i sitt ställe förordnar att vid domstol utföra och bevaka vår talan mot

Johan Borre, eller den saken annars kan röra, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen,

även i övrigt företräda oss i saken,

uppbära, moctaga och kvittera alla oss i ärendet tillkommande handlingar, dock inte
uppsägning, ståmning eller skrift, varigenom skiljeförfarande påkallas.

Göteborg, d"n L ottoAer 2o2I
För GöteborgsregionenqKommunalförbund

Helena Söderbäck, firmatecknare
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