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KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 6125-08 
STOCKHOLM 
Avdelning 01 2008 -09- 1 0 

Meddelad i Stockholm 

KLAGANDE 
Salems kommun 
144 80 Rönninge 

MOTPARTER 
1. Nätverket mot rasism 
c/o Ayman Taki 
Tjärhovsgatan 44 
116 28 Stockholm 

2. Salemfonden 
c/o Robert Vesterlund 
Flaggan 53 
116 74 Stockholm 

3. Polismyndigheten i Stockholms län 
106 75 Stockholm 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Länsrättens i Stockholms län dom den 11 juli 2008 i mål nr 25968-07, 
se bilaga 

SAKEN 
Överklagande av beslut att bevilja tillstånd till allmän sammankomst 
enligt ordningslagen (1993:1617) - OL 

Salems kommun (kommunen) yrkar att kammarrätten med ändring av 

länsrättens dom upphäver Polismyndighetens i Stockholms län 

(polismyndigheten) beslut att bevilja Salemfonden och Nätverket mot 

rasism tillstånd till demonstrationer i Salem den 8 december 2007. Till 

stöd för yrkandet anför kommunen bl.a. följande. 

Det föreligger grund för att vägra tillstånd till demonstrationerna dels 

med hänsyn till ordningen och säkerheten vid sammankomsten och i dess 

omedelbara omgivning, dels med hänsyn till trafiken. 



De problem i fråga om ordning, säkerhet och trafiksituation som uppstod 

vid demonstrationen 2006, och som kunde förutsättas återkomma 2007, 

var mycket allvarliga och omfattande. 1 tidigare praxis har förekommit att 

tillstånd till gående demonstrationer vägrats när konfrontationer har 

kunnat befaras med hänsyn till ansökt marschväg. Den överklagade 

domen uppfattas som en avvikelse från rådande praxis. 

Salem är en förortskommun med utpräglad småhus- och låghusbe

byggelse. Detta innebär att demonstrationerna utgör ett helt annat intrång 

i den privata sfären, i boende och familjeliv, än lilaaande demonstrationer 

i t.ex. Stockholms city. Det stora antalet demonstranter och bebyggelsens 

struktur gör att polisen trots stora insatser inte kan hindra demonstran

terna från att ta sig in i bostadsområden t.ex. radhusträdgårdar. Barn och 

ungdomar berörs på ett helt annat sätt när demonstrationerna påverkar 

bostadsområden, än när de äger rum i storstadskärnor som huvudsakligen 

består av kontor, köpcenter, restauranger etc. Salems geografiska läge gör 

att befoUmingen blir "instängd" när såväl privatbilism som kollektivtrafik 

begränsas eller omöjliggörs av demonstrationerna. Möjligheterna att välja 

alternativa kommunikationsvägar är - till skillnad från i t.ex. Stockholms 

innerstad - ytterst begränsade. Kommunen är väl medveten om att 

demonstrationsfriheten är en grundlagsskyddad fri- och rättighet som det 

är viktigt att värna om i ett demokratiskt samhälle. Däremot verkar 

polismyndigheten ha svårt att respektera att demonstrationerna är något 

som angår kommunen. Kärnfrågan1 i målet är hur stora inskränlaxingar i 

sin frihet kommunmedlemmarna måste tåla för att tillstånd skall vägras 

till demonstrationerna. Kommuners uppfattningar brukar tillmätas stor 

betydelse vid rättsliga prövningar när det rör de lokala förhållandena. 

Med facit i hand kan konstateras att förhållandena 2007 blev betydligt 

värre än tidigare år. Ett stort antal demonstranter avvek efterhand från 

demonstrationståget och förflyttade sig till flera bostadsområden, 

svartklädda ungdomar spred oro bland kommuninvånarna, ungdomar 



"beväpnade" med påkar sprang omkring, vandalisering ägde rum i 

bostadsområden, brandincidenter inträffade i två skolor, brandmän 

hindrades i sin yrkesutövning pga. stenkastning, centrum stängdes i 

förtid, pendeltåg ställdes in, indragningar gjordes av busshållplatser 

avseende kommunens samtliga busslinjer, räddningstjänsten hade 

framkomlighetsproblem, viss hemtjänst fick ställas in etc. Enligt 

polismyndigheten greps två personer för våld mot tjänsteman samt försök 

till våld mot tjänsteman. Anmälningar upprättades angående våldsamt 

upplopp. En polis fick ett finger brutet i samband med ett ingripande. 

Cirka 70 tillbudsarrmälningar inkom efter kommenderingen. 

Kammarrätten har i sina skäl för beslutet den 7 december 2007 om 

upphävande av inhibitionsbeslutet fäst stor vikt vid att polismyndigheten 

gjort bedömningen att ordningen och säkerheten kan upprätthållas vid 

demonstrationerna. Polismyndigheten har sammanfattningsvis i 

erfarenhetsberättelse daterad den 6 februari 2008, bilaga 6, funnit att 

demonstrationerna genomförts utan större problem. 

Polisen försöker uppenbart förminska de störningar som förekommit i 

fråga om ordning och säkerhet, genom att påstå att demonstrationerna 

genomfördes "utan större problem". Kommunens uppfattning är att de 

ovan och i bilagorna redovisade ordnings- och säkerhetsproblemen varit 

omfattande och allvarliga och att polisen trots avsevärda resurser inte 

förmår garantera ordning och säkerhet vid Salemdemonstrationerna. 

Kommunen har som en ytterligare faktor åberopat trafiksituationen att 

sammanvägas med vad som ovan anförts om ordnings- och säkerhets

problem. 

Avslutningsvis vill kommunen påminna om att polismyndigheten själv i 

yttranden den 5 december 2007 har anfört att man övervägt att avslå 

ansökan avseende 2007. Polismyndigheten har alltså för egen del gett 

uttryck för att det funnits betänkligheter mot att bevilja tillstånd. Vid sitt 



övervägande kom polismyndigheten fram till att demonstrationer 

sannolikt skulle genomföras även om tillstånd vägrades, något som 

polismyndigheten bedömde skulle försvåra möjlighetenia att övervaka 

och påverka händelseförloppet. Samma ståndpunkt återkommer i 

polismyndighetens yttranden den 7 december 2007. Detta är givetvis inte 

skäl för att bevilja tillstånd. Resonemanget innebär att den som själv tar 

sig rätt skulle ha större möjligheter att få tillstånd än den som följer 

gällande lagstiftning. 

DOMSKÄL 

Målet avser tillstånd till demonstrationer som redan har ägt rum. 

Kammarrätten finner emellertid att kommunen har ett berättigat intresse 

av få saken prövad. 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

Frågan i målet är om polismyndigheten borde ha vägrat Salemfonden och 

Nätverket mot rasism tillstånd till demonstrationer i Salem den 

8 december 2007. Det är förhållandena vid tidpunkten för polismyndig

hetens beslut som skall ligga till grund för bedömningen. 

Som kommunen framhållit har motsvarande demonstrationer i Salem 

tidigare år medfört oro och obehagliga situationer i anslutning till 

demonstrationerna. Kammarrätten finner emellertid mot bakgrund av vad 

som i målet framkommit om bl.a. polismyndighetens förberedelser och 

överväganden att myndigheten vid tidpunkten för beslutet hade fog för 

sitt beslut att - under förutsättning av särskilda villkor vad gäller tid, 

plats, färdväg etc. för respektive demonstration - meddela Salemfonden 

och Nätverket mot rasism tillstånd att genomföra demonstrationer i 

Salem den 8 december 2007. 



Eftersom de aktuella demonstrationerna redan har ägt rum saknas skäl för 

ytterligare åtgärd i målet. Målet skall därför avskrivas från vidare 

handläggning. 

DOMSLUT 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

Kammarrätten avskriver målet. 

Beslutet att meddela prövningstillstånd får inte överklagas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR domen i övrigt (formulär 1) se bilaga. 

-Lâ uiou tf assessor-

referent 
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LÄNSRÄTTEN I D O M Mål nr 
STOCKHOLMS LÄN 2008-07-11 25968-07 

Meddelad i Rotel 224 
Stockholm 

KLAGANDE 
Salems kommun 
144 80 Rönninge 

MOTPARTER 
Polismyndigheten i Stockholms län 
106 75 Stockholm 

Salemfonden 
Att. Robert Vesterlund 
Flaggan 53 
116 74 Stockholm 

Nätverket mot rasism 
Att. Ayman Tåld 
Tjärhovsgatan 44 
116 28 Stockholm 

ÖVERKLAGADE BESLUT 
Polismyndighetens i Stockholms län beslut den 3 december 2007, dnr AA~ 
501-69502-07 och. 501-76984-07 

SAKEN 
Överklagande av beslut att bevilja tillstånd till allmän sammankomst enligt 
ordningslagen (1993:1617) - OL 

DOMSLUT 

Länsrätten avslår överklagandena. 



BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

Efter ansökan av Nätverket mot rasism och Salemfonden beviljade polis

myndigheten i Stockholm län den 3 december 2007 tillstånd till allmän 

sammankomst den 8 december 2007 med vissa särskilda villkor. 

Salems kommun överklagar besluten och yrkar att länsrätten upphäver po

lismyndighetens beslut och förordnar om att besluten tills vidare inte ska 

gälla. Kommunen anför som grund bl.a. följande. Skäl att vägra demonstra

tionstillstånd föreligger dels då det är nödvändigt med hänsyn till ordningen 

och säkerheten vid sammankomsten och, som en direkt följd av den, i dess 

omedelbara omgivning dels med hänsyn till trafiken. De årliga demonstra

tionerna har inneburit stora ordningsproblem i kommunen och även medfört 

att säkerheten och tryggheten har äventyrats för de boende i Salem. Upp

loppsstämning har förelegat och konfrontationer har uppstått mellan de oli

ka grupperingarna vilket har lett till personskador för såväl de direkt in

blandade som andra. Vid förra årets demonstrationer skadades ett tjugotal 

ungdomar och en socialarbetare. Förra året ställdes 500 poliser till förfo

gande. Det har således visat sig att även med mycket omfattande polisinsat

ser har det inte gått att garantera ordning och säkerhet på en rimlig nivå. 

Polismyndigheten bestrider bifall till överklagandet och uppger bl.a. följan

de. De personer som av olika skäl har skadats i samband med tidigare de

monstrationer har sannolikt kommit för nära själva polisinsatsen med hästar 

och polismän som tvingats att använda pepparspray. Några andra uppgifter 

om skador har inte kommit till polismyndighetens kännedom.. 

Länsrätten meddelade i beslut den 6 december 2007 inhibition och förkla

rade att medgivna demonstrationstillständ tills vidare inte skulle gälla. 



Kammarrätten i Stockholm upphävde i beslut den 7 december 2007 läns

rättens beslut. 

Salemfonden har i yttrande den 7 december 2007 bestridit bifall till över

klagandet och anfört bl.a. följande. Salemfonden har år efter år visat sig 

följa lagen och tillståndet exemplariskt och har alltid haft mycket god kon

takt med ordningsmakten. Det har aldrig förekommit något lagbrott i sam

band med manifestationen frän någon av Salemfondens deltagare. Alla 

former av lagbrott och bråk har till fullo varit koncentrerade kring "Nätver

ket mot rasisms" manifestationer. Några sammandrabbningar mellan Sa

lemfondens minnesmanifestation och "motdemonstrationen" har aldrig fö

rekommit. Många Salembor har en positiv bild av manifestationen. Rörlig

heten begränsas enbart marginellt. 

Polismyndigheten har i yttrande den 7 december 2007 anfört bl.a. följande. 

På vilken grund en kommun kan anses ha klagorätl i förevarande mål ställer 

de sig mycket frågande till. Salemfonden har haft demonstrationstillstånd 

alla år sedan 2001 och har alla år följt de villkor som tillstånden ställt upp. 

Nätverket mot rasisms arrangör gjorde fön-a året vad som ankom på honom. 

Efter den tillståndsgivna delen av demonstrationen orsakade mindre grup

per ur nätverket ordningsstörningar. Det är dessa ordningsstörningar som 

omtalas i Salems kommuns överklagande. Polismyndigheten har god erfa

renhet av årets arrangör för Nätverket mot rasism. Att förbjuda en demon

stration för att andra hotar angripa demonstrationen kan inte vara i överens

stämmelse med gällande rätt. Som en del av den fria åsiktsbildningen utgör 

demonstrationsfriheten en av vår demokratis hörnstenar. Den grundlags-

skyddade friheten får bara inskränkas under vissa mycket restriktiva former 

och av vissa skäl som särskilt angivits. Även i Europakonventionen stadgas 

ett skydd för mötesfrihet, till vilken demonstrationsfriheten hör. Polismyn

digheten får förena tillståndet med villkor. Dessa villkor får meddelas m-

da<5t i dr-vn mån HP.1 är nndvändipl för art urmrätfhålla ordningen och säkerhe-



ten vid sammankomsten. Den slutsats man kan dra av praxis på området är 

att de bedömningar av avslagsgrundernas innebörd är befarade våldsamhe

ter mot bakgrund av tidigare demonstrationer av samma slag. Risk för våld

samheter mol bakgrund av konkurreranden demonstrationer samma tid och 

plats och /eller särskilda hotbilder har således lagts till grund för domstolar

nas avgöranden. Domstolarna har då godtagit att tillstånden ändrat på tider

na och platserna för demonstrationerna. 1 nu aktuellt fall är demonstratio

nerna åtskilda i både tid och i viss mån plats. Tillstånden har i princip sam

ma innehåll som förra året och dessa löpte förhållandevis väl ut. Vissa ska

dor kom från polisens hästar och användning av OC-spray. Mot bakgrund 

av det stora antal människor som befann sig i Salem var dock skadorna be

gränsade. Årets demonstrationer med tillgängliga polisresurser ska därför 

kunna genomföras under relativt ordnade former. Med meddelade tillstånd 

kommer polismyndigheten att kunna upprätthålla ordning och säkerhet vid 

demonstrationerna. De angrepp som kan bli mot allra helst Salem/fonden är 

polisen skyldig att skydda demonstrationen från. Att mot bakgrund av Sa-

lemfondens vilja att alla år följa sina tillstånd begränsa deras rätt att demon

strera för att andra hotar att angripa dem kan inte vara ett skäl att inslaänka 

deras rätt i sig att demonstrera. Resursfrågan hos polisen är inte heller ett 

skäl att kunna säga nej till demonstrationerna. 

Salems kommun har i yttrande den 7 december 2007 anfört bl.a. följande, 

Polismyndighetens inställning innebär att den som själv tar sig rätt skulle ha 

större möjligheter att fä tillstånd än den som följer gällande lagstiftning. 

Detta resonemang är inte acceptabelt. Om polismyndigheten befarar att 

demonstranterna inte kommer att respektera tillståndsgivningen är även 

detta något som inger farhågor för att inte heller de krav pä ordning som 

ställs vid en eventuell demonstration kommer att respekteras. Kommunen 

vill på nytt betona atl det trots mycket omfattande polisinsatser inte har gått 

att garantera säkerhet och ordning pä en rimlig nivå vid tidigare demonstra-



tioner i Salem.. Då ordning och säkerhet inte har kurmat garanteras bör till

stånden upphävas. 

DOMSKÄL 

Länsrätten finner inledningsvis att de överklagade demonstrationstillstån

den angår Salems kommun på sådant sätt att den har talerätt. 

Även om demonstrationstågen har genomförts anser länsrätten att Salems 

kommun har ett berättigat intresse att få sin talan prövad i sak. 

Enligt 2 kap. 10 § OL får tillstånd till en allmän sammankomst vägras en
dast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid 
sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara om
givning eller med hänsyn till trafiken. 

Bestämmelsen i 2 kap 10 § OL ansluter nära till föreskrifterna i 2 kap 14 § 

1 st RF som anger under vilka förutsättningar mötes och demonstrationsfri

heten får begränsas. Den är utformad med syftet att betona vikten av att 

dessa föreskrifter respekteras. Det är polisens skyldighet att garantera mö

tes- och demonstrationsfriheten. Det förhållandet att oroligheter kan förvän

tas uppstå i anledning av en demonstration innefattar i princip inte tillräck

liga skäl att vägra tillstånd till den. Kan man vänta sig sådana oroligheter 

har polisen så långt som möjligt förebygga oroligheterna genom exempelvis 

avspärrningar och att inta den beredskap som kan behövas. Generellt kan 

sägas att befarade ordningsstörningar inte godtas som skäl för att vägra till

stånd. Inte heller befarade trafikproblem utgör i regel tillräckliga skäl for att 

vägra tillstånd. Med beaktande bl.a. vad polismyndigheten anfört anser 

länsrätten inte att det finns skäl att vägra de av polismyndigheten medgivna 

demonstrationstillstånden varför överklagandena ska avslås. 



m T" *" ' "T ™™™" \GAR, se bilaga (Dv 3109/la) 

Rådman 

I avgörandet har också deltagit nämndemännen Mikael Kjellqvist, Karl-

Olof Nilsson och Barbro Nyländer. 




