2020-01-02

Att utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten
inom MB och PBL-området - Stockholm
Kurslängd
Heldag 09:30 - 16:30. Kaffe serveras från kl. 09:00.
Datum och plats
Kursen ges den 25 mars 2020 på Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm
Kostnad
Kursavgift för deltagande är 5 250 kr kronor exkl. moms. Dokumentation, lunch och kaffe
ingår.
Bakgrund
Ett föreläggande eller ett förbud är ett beslut av en domstol eller en myndighet (tvångsåtgärd)
som t.ex. innebär att den som beslutet gäller ska vidta en åtgärd eller ska förbjudas att gör
något. Ett föreläggande kan i vissa fall förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer
föreläggandet genom domstolsbeslut kan tvingas betala en på förhand fastställs summa
pengar. En annan möjlig följd av att inte följa ett föreläggande kan vara att en ansökan avvisas
eller att myndigheten fattar ett beslut som är negativt för den som föreläggandet gäller. Det
gäller t.ex. i situationer när någon t.ex. har förelagts att komplettera en ansökan.
Att tillämpa reglerna om förelägganden, förbud och viten är ofta komplicerat. Det finns en
mängd författningsbestämmelser och omfattande praxis. Dessutom finns ett antal vägledande
principer som alltid måste beaktas i samband med förelägganden, förbud och viten. Detta
ställer stora krav på en genomtänkt och tydlig strategi kring utformning av föreläggandet och
valet av vitesalternativ eller andra sanktioner. Det kan sammanfattas med att ett föreläggande
måste vara utformat så att det inte kan missförstås av mottagaren och att rätt form av
vitesalternativ måste användas om föreläggandet är förenat med vite.
Syfte
Förelägganden, förbud och viten är centrala verktyg för en väl fungerande tillsynsverksamhet.
Syftet med den här kursdagen är att göra en fördjupad genomgång av reglerna kring
förelägganden och viten samt att gå igenom metod och struktur för utredning och
utformningen av förelägganden och vitesanvändning inom kommunens tillsynsverksamheter.
Målgrupp
Tjänstemän som arbetar med handläggning och tillsyn inom miljöbalks- och plan- och
byggområdet samt förtroendevalda i nämnder med ansvar för tillsyn och myndighetsutövning
inom denna sektor.
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Innehåll
Kursen kommer bl.a. att innehålla:
•
•

•

•
•
•

•

Begreppet myndighetsutövning
• Förelägganden och viten är myndighetsutövning, vad får det för konsekvenser?
Grundläggande rättsprinciper vid myndighetsutövning.
• Legalitetsprincipen
• Ändamålsprincipen
• Behovsprincipen
• Proportionalitetsprincipen
• Kravet på objektivitet och likhet.
Allmänna skyldigheter och ansvar vid myndighetsutövning
• Förvaltningslagen (ny lag 1/7-2018)
• Straffrättsligt ansvar
• Skadeståndsrättsligt ansvar
Kommunallagens regler om jäv och delegation (ny lag 1/1-2018)
Grundläggande författningsbestämmelser för förelägganden
Utredning
• Grundläggandet frågeställning
• Vad ska uppnås med föreläggandet, när ska det uppnås, vad är
konsekvensen av att inte följa föreläggandet.
• Hur omfattande utredning?
• Språkbruk
• Utredningens metodik
• Begära komplettering
• Inhämta egen information
• Att värdera information och redovisa värderingen
• Motstående uppgifter
• Bevisvärdering
• Muntlig information och tjänsteanteckningar
• Kommunicering med part
• Själva prövningen, vad är det egentligen som ska prövas och vad ska uppnås
med föreläggandet?
Innehåll och utformning av ett beslut
• Sakomständigheter, vad ska anges?
• Rättsgrunder, hur presenteras dessa i beslutsdokumentet
• Rättsregler
• Vägledande praxis
• Beslutsmotivering
• Hur ska en beslutsmotivering formuleras?
• Vad ska vara med i motiveringen?
• Beslutsformulering (själva beslutet),
• Vad ska vara med i själva beslutstexten?
• Överklagande och överklagandehänvisning
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•

Viten
•
•
•
•
•

Föreläggandets betydelse
Formella krav på innehåll enligt viteslagen
Val av vitesbelopp
Hur väljer man mellan löpande eller fast vite?
Ansökan om utdömande av vite

Viteslagens förhållande till speciallagstiftning och alternativa tvångsåtgärder.
Föreläsare
Föreläsare och utbildningsledare är jur. kand. Christer Hjert. Han är sedan nästan två
decennier verksam som konsult och VD för Kommunakuten AB samt som senior rådgivare i
dataskyddsfrågor för offentlig sektor (GDPR) på PrivacyWorks Nordic AB och har en
bakgrund som domare och förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL).
Han har under 2017 också varit verksam som biträdande kommundirektör i Norrtälje
kommun. Christer är en av landets mest erfarna jurister/konsulter inom området kommunal
verksamhetsjuridik och kommunal organisation. Han har under många år arbetat med
juridiska och organisatoriska frågor inom kommun- och landstingssektorn. Christer har som
rådgivare och konsult stor erfarenhet av rättsliga frågor som rör förelägganden och viten
Christer är en flitigt anlitad föreläsare. Han har också deltagit som sakkunnig i statliga
utredningar inom främst kommunalrättens område. Christer har dessutom en omfattande
skriftproduktion och är författare till böckerna "Samhällskriser och olyckor. Lag om skydd
mot olyckor - en juridisk handbok", "Samhällskriser och katastrofer - en juridisk handbok",
"Kommunledningen i Stormens öga", "Kommunal IT i Samverkan" och ett par kommentarer
till kommunallagen. Han har precis skrivit en lagkommentar till nya kommunallagen på
uppdrag av JP Infonet Förlag.
Presentation
Kommunakuten AB är en av landets ledande aktörer inom området kommunal
verksamhetsjuridik och därtill kopplade frågor. För en närmare presentation av företaget
hänvisas till www.kommunakuten.se
Anmälan
Sista tidpunkt för anmälan är den 25 februari 2020.
Anmälan sker antingen på bifogad anmälningsblankett eller via e-post till
kurs@kommunakuten.se om anmälan inte sker på bifogad anmälningsblankett är det viktigt
att ni i mailet anger alla de uppgifter som efterfrågas, se anmälningsblanketten.
Avanmälan
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv
kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Kommunakuten AB förbehåller
sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande deltagarantal.
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Information om utbildningen
Marina Hjert, telefon: 070-398 93 05 eller
e-post: marina.hjert@kommunakuten.se
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Anmälningsblankett
Att utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten inom MB och PBL-området
på Saturnus konferens i Stockholm den 25 mars 2020.
Sista tidpunkt för anmälan är den 25 februari 2020.

Namn:
Kommun/Organisation:
Befattning:
E-postadress:
Postadress:
Underskrift och telefonnummer:

Fakturan skickas till följande adress (ange referensperson och/eller referensnummer):
Fakturamottagare:
Fakturaadress:
Fakturareferens:
Obs! Om faktura återsändes p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter tillkommer en
omfaktureringsavgift på 150 kronor exkl. moms.
Speciella önskemål om kost (allergier
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Behandling av personuppgifter
När du anmäler dig till kursen ingår du en avtalsförpliktelse med Kommunakuten AB vilket
innebär att Kommunakuten AB har rätt att med stöd av artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen
behandla dina personuppgifter i syfte att administrera den tjänst du genom avtalet erhåller.
Kommunakuten behandlar de personuppgifter du lämnar genom anmälan endast i syfte att
administrera tjänsten. De personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress,
telefonnummer och postadress avseende dig själv och eventuell fakturareferensperson.
Samtycke behandling av uppgift om matallergi/matpreferens
Om du anger att du har någon form av matallergi eller religiöst betingad matpreferens
behöver vi dessutom ditt samtycke för att behandla den uppgiften. Genom att ange matallergi
eller religiöst betingad matpreferens på anmälningsblanketten samtycker Du till att Vi
behandlar den uppgiften i syfte att förhindra att du utsätts för den form av mat du är allergisk
mot eller av religiösa skäl utesluter.
Samtycke behandling för marknadsföring
Genom att anmäla dig till kursen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att
erbjuda våra tjänster samt skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig. Vi kommer inte
att lämna över dina personuppgifter till någon annan fysisk eller juridisk person för
behandling. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter i detta syfte avanmäler
du dig från våra utskick och vi kommer då att ta bort dina personuppgifter.
Kontaktinformation
För frågor om och information kring vår behandling av personuppgifter kontakta Christer
Hjert via e-post christer.hjert@kommunakuten.se eller telefon 070-298 93 04. Du kan även ta
del av vår policy och våra riktlinjer för behandling av personuppgifter.
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