
Centrum för rättvisa 

Skeppsbron 20 

Box 2215 

103 15 Stockholm 

Tel. 08-693 03 80 

Fax 08-693 03 89  

www.centrumforrattvisa.se 

Org. nr 802412-1215 

Bankgiro 900-1538 

Plusgiro 90 01 53-8 

  
 

 

Stockholm den 2 juli 2020 
 
 
 
 
Hovrätten för Västra Sverige 
Box 40 
401 20 Göteborg 

 

Mål nr T 3552-20, Bill Persson ./. Partille kommun, 

angående skadestånd 

Hovrätten har den 26 juni 2020 förelagt Bill Persson att yttra sig över 

kommunens överklagande (aktbilaga 2 och 8) samt kommunens begäran om 

partsbyte (aktbilaga 10). Med anledning av detta får Bill Persson anföra 

följande. 

1 INSTÄLLNING 

1.1 Bill Persson motsätter sig Partille kommuns ändringsyrkande.  

1.2 För det fall att det av Partille kommun ingivna överlåtelseavtalet 

(aktbilaga 10) ska förstås som en begäran om att Front Advokater 

ska få inträda i kommunens ställe i rättegången i den överklagade 

frågan, motsätter sig Bill Persson ett sådant partsbyte. 
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2 TINGSRÄTTEN HAR GJORT EN RIKTIG BEDÖMNING I 

FRÅGAN OM SKÄLIGHETEN AV KOMMUNENS 

RÄTTEGÅNGSKOSTNADER   

2.1 Tingsrätten har tillämpat 18 kap. 8 § rättegångsbalken på ett 

riktigt sätt 

2.1.1 Kommunen begärde i tingsrätten ersättning för rättegångskostnader 

med totalt 666 796 kronor, varav 650 685 kronor avsåg 

ombudsarvode. Dagen efter huvudförhandlingen gav kommunens 

ombud in en arbetsredogörelse där det nedlagda arbetet 

specificerades. Av arbetsredogörelsen framgår att kostnaden för 

ombud avser en tidsåtgång på 634 timmar. 

2.1.2 Kommunen gör gällande att tingsrätten i strid med Högsta 

domstolens praxis (rättsfallet NJA 1997 s. 854) felaktigt har bedömt 

skäligheten av yrkat ombudsarvode i första hand med hänsyn till 

nedlagd tid.  

2.1.3 Bill Perssons inställning är att tingsrätten har tillämpat 

bestämmelsen i 18 kap. 8 § rättegångsbalken på ett riktigt sätt i 

enlighet med Högsta domstolens praxis. Den omständigheten att 

tingsrätten vid sin skälighetsbedömning har tagit hänsyn till den 

arbetsredogörelse som kommunens ombud har gett in framstår i 

sammanhanget som både naturligt och rimligt.  

2.2 Målet är inte av komplicerad art 

2.2.1 Kommunen har i sitt överklagande gjort gällande att målet är 

principiellt viktigt för kommunen och att målet är av komplicerad 

art. Bill Persson ifrågasätter inte att målet är principiellt viktigt för 

kommunen, men delar inte kommunens uppfattning att målet är av 
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komplicerad art som motiverar en ersättning för rättegångskostnader 

utöver vad tingsrätten har bestämt. 

2.2.2 För det första kan det konstateras att utredningen i målet är 

begränsad. Sakomständigheterna, som kommunen får förutsättas ha 

haft god kännedom om, har i allt väsentligt varit ostridiga. 

Kommunen har som enda bevisning i målet åberopat ett 

värderingsutlåtande, vars innehåll Bill Persson har vitsordat.  

2.2.3 För det andra kan det konstateras att de rättsliga frågorna i målet, 

även om parterna har olika uppfattning om dem, inte kan bedömas 

som särskilt komplicerade. Bill Persson har i målet påstått att 

kommunens gatukostnadsuttag har inneburit ett otillåtet ingrepp i 

hans egendomsskydd och har i huvudsak argumenterat med 

utgångspunkt i proportionalitetsprincipen. Kommunens uppfattning i 

målet är att kommunens uttag av gatukostnader har varit lagligen 

grundat och förenligt med egendomsskyddet.  

2.2.4 För det tredje borde kommunen ha utrett och tagit ställning till om 

det aktuella gatukostnadsuttaget var förenligt med Bill Perssons 

egendomsskydd innan uttaget skedde och inte efter det att han inlett 

en rättslig process för att tillvarata sin rätt. Enligt den 

kostnadsräkning som kommunens ombud gett in i målet hänför sig 

den största delen av det nedlagda arbetet till ”en mycket omfattande 

och ingående utredning och analys av regelverk, praxis och doktrin 

rörande egendomsskyddet” (tingsrättens aktbilaga 65). Bill Perssons 

uppfattning är att kommunen i vart fall borde ha anlitat ombud som 

haft tillräcklig kunskap om det rättsområde som tvisten gäller. 

2.2.5 Bill Perssons uppfattning är alltså att målets art inte motiverar den 

ersättning som kommunen har begärt ersättning för. 
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2.3 Kommunens ombudskostnader är uppenbart orimliga med 

hänsyn till målets beskaffenhet och omfattning 

2.3.1 Med hänsyn till att målet gäller en relativt begränsad rättsfråga som 

handlagts i tingsrätten under tio månader framstår det av 

kommunens ombud nedlagda arbetet – 634 timmar, vilket motsvarar 

nästan fyra månaders heltidsarbete för en jurist under perioden – 

som uppenbart orimligt. Detta även med beaktande av att målet är 

principiellt viktigt för kommunen.  

2.3.2 Vid bedömningen av ombudsarvodet går det inte heller att bortse 

från den omständigheten att kommunen själv verkar vara av 

uppfattningen att det inte framstår som skäligt. Bill Persson vill här 

hänvisa till följande omständigheter. 

2.3.3 För det första har kommunen själv ifrågasatt den redovisade 

tidsåtgången. Efter det att kommunens ombud gav in sin 

kostnadsräkning till tingsrätten begärde kommunen i ett särskilt e-

postmeddelande att ombuden skulle ”motivera varför över 600 

timmar har spenderats på detta ärende” (se e-post från kommunjurist 

 2020-04-21, bilaga 1 samt ”Partille vill ha pengar åter av 

Front – advokat prickad”, Göteborgs-Posten 2020-06-21, bilaga 2).  

2.3.4 För det andra har kommunen enbart betalat delar av det 

ombudsarvode som den nu begär ersättning för och har istället 

överlåtit fordran på rättegångskostnader till Front Advokater utan 

ersättning (se e-post från kommunjurist 2020-06-30, 

bilaga 3). Kommunens egen bedömning synes alltså vara att Front 

Advokater har överdebiterat kommunen.  

2.3.5 För det tredje kan det nämnas att Göteborgs-Posten i en rad 

granskande artiklar har uppmärksammat Front Advokaters sätt att 
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debitera sina huvudmän (se t.ex. ”Bakom fronten – juristerna talar ut 

om överdebiteringar och saltade fakturor”, 2020-02-23, bilaga 4, 

”Felaktig debitering hos Front visar utredning”, 2020-05-09, bilaga 

5 samt ”En upphandling gjord i sömnen”, 2020-05-24, bilaga 6). 

2.3.6 Sammanfattningsvis är Bill Perssons uppfattning att kommunens 

rättegångskostnader är uppenbart oskäliga och att tingsrätten har haft 

fog för sin bedömning att sätta ned det ersättningsgilla beloppet.  

3 BILL PERSSON MOTSÄTTER SIG ATT FRONT 

ADVOKATER TRÄDER IN I RÄTTEGÅNGEN  

3.1 Partille kommun har i sitt överklagande angett att kommunen 

överklagar tingsrättens beslut om rättegångskostnader, samtidigt 

som det framgår av aktbilaga 10 att kommunen har överlåtit sin 

fordran på rättegångskostnader till Front Advokater. Hovrätten har 

med anledning av detta förelagt Bill Persson att yttra sig över 

begäran om partsbyte. 

3.2 För det fall att det ingivna överlåtelseavtalet (aktbilaga 10) ska 

förstås som en begäran om att Front Advokater ska få inträda i 

Partille kommuns ställe i rättegången i den överklagade frågan, 

motsätter sig Bill Persson ett sådant partsbyte. 

3.3 Den aktuella tvisten är en tvist om grundläggande fri- och rättigheter 

mellan en enskild och det allmänna. Särskilda krav uppställs på det 

allmänna även när det är part i en rättsprocess, bland annat vad 

gäller saklighet och opartiskhet enligt 1 kap. 9 § regeringsformen 

och 5 § förvaltningslagen (2017:900). Därtill gäller särskilda 

rättegångskostnadsfördelningsregler i rättighetsprocessen, vilka 

syftar till att Sverige ska uppfylla kraven på effektiva rättsmedel vid 
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konventionsöverträdelser enligt artikel 13 i Europakonventionen (se 

6 kap. 7 § skadeståndslagen, 1972:207). 

3.4 Partsbyte, där en kommersiell aktör som Front Advokater inträder i 

en process där huvudfrågan rör grundläggande fri- och rättigheter 

och där Front Advokater också agerar ombud för det allmänna, 

framstår enligt Bill Persson uppfattning mot denna bakgrund som 

olämpligt. 

4 MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING 

4.1 Bill Persson emotser nu att hovrätten tar ställning till frågan om 

prövningstillstånd. Kommunens överklagande i frågan om 

rättegångskostnader i tingsrätten får bedömas i samband med att 

hovrätten avgör målet i sak.  

 
 
 
Som ovan,  
 
 
 
 
Alexandra Loyd   Alexander Ottosson 
 


