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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-09-19 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr F 2535-19 
 

  

  
 

 

Dok.Id 604904 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

 
 
PARTER 
 
Kärande 
Torsten Resar 
Marktegelvägen 1 
645 61 Stallarholmen  
  
Svarande 
Sundby Strands samfällighetsförening, 717907-4096 
c/o Lars Eriksson 
Sundby strandväg 49 
645 61 Stallarholmen  
  
Ombud: Advokat Göran Mannerstedt 
Strängnäs Advokatbyrå 
Eskilstunavägen 34 
645 34 Strängnäs 
 
SAKEN 
Klander av stämmobeslut  
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen avslår Torsten Resars talan. 

2. Torsten Resar ska betala ersättning för rättegångskostnader till Sundby 

Strands samfällighetsförening med 12 938 kr, avseende ombudsarvode, 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess 

betalning sker. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Vid årsmötet den 20 mars 2019 i Sundby Strands samfällighetsförening 

(föreningen) beslutade stämman bl.a. om val av ledamöter och suppleanter till 

styrelsen. Under stämman presenterade valberedningen (Torsten Resar) förslag till 

ny ordförande, Torsten Resar själv, och förslag till namn på sex 

ledamöter/suppleanter. Sittande styrelse hade innan årsmötet meddelat att de var 

villiga att ställa för en ny mandatperiod. Föreningsstämman beslutade, genom 

acklamation, att välja om ledamöterna i sittande styrelse på ytterligare ett år. 

Styrelsen bestod av Lars Eriksson (ordförande), Ralf Svedberg, Lars-Olof 

Gustavsson, Curt Frendh, Maria Lindgren (ledamöter) samt Claes Grebell och 

Göran Edbom (suppleanter).  

 

Torsten Resar har klandrat beslutet. 

 

YRKANDEN M.M. 

Torsten Resar har, som talan slutligen har bestämts, yrkat att punkterna 13 och 14 

(val/omval av ledamöter och suppleanter) i stämmobeslutet den 20 mars 2019 ska 

upphävas. 

 

Föreningen har bestritt talan. Föreningen har vidare yrkat ersättning för 

rättegångskostnader med 12 938 kr inklusive mervärdesskatt, jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen från dag för dom till dess betalning sker.  

 

 

GRUNDER M.M. 

Torsten Resar har i huvudsak anfört följande.  

 

Styrelsen har genom minnesanteckningar från möte med valberedningen som 

funnits på samfällighetens hemsida, samt e-post till ledamot av valberedningen, 

tydligt markerat hur man uppfattar att en tillsättning av en styrelse ska gå till och 

har på så sätt, genom ord och handling, aktivt utestängt andra medlemmar från att 

kandidera till en styrelsepost i samfälligheten eftersom det inte har uppstått 
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vakanser att tillsätta. Styrelsen meddelade att de var villiga att kandidera för en ny 

mandatperiod, men villkorade det på ett sätt som gjorde det omöjligt för honom 

själv att nominera några nya ledamöter på någon enstaka post. För andra 

årsstämman i rad har hela styrelsen låtit sig väljas för ytterligare en mandatperiod 

på ett år. Detta strider mot stadgarna och framgår av årsmötesprotokoll från 2018. 

 

Valberedningen föreslog en annan styrelse vid årsstämman. Han har inte föreslagit 

sig själv som ordförande före det att han presenterade styrelsen. 

 

I stämmoprotokollet från stämman den 20 mars 2019 redovisas inte mandatperioden 

för den valda styrelsen, utan det framgår endast av dokumentet "Förslag till 

styrelse-revisorer m.m. 2019-03-20". Dessa dokument fanns tillgängliga på 

samfällighetens hemsida några dagar efter stämman den 20 mars 2019 utan att det 

först aviserades med e-post till medlemmarna. Styrelsens aktiva agerande för att 

utestänga andra medlemmar att ta plats i styrelsen samt två nämnda stämmobeslut 

2018 och 2019 har försatt föreningsdemokratin ur spel. 

 

Torsten Resar yrkar att stämmobeslutet den 20 mars 2019 ska ogiltigförklaras 

eftersom det strider mot samfällighetens stadgar dvs. att "val av ledamöter ska ske 

på sådant sätt att hälften väljs på ett år och andra hälften på två år". 

 

Föreningen har i huvudsak anfört följande.  

 

Vad Torsten Resar anfört i sitt överklagande utgör inte tillräckliga skäl för att mark- 

och miljödomstolen ska upphäva samfällighetens beslut vid årsstämman angående 

tillsättande av styrelseledamöter med ett år för varje ledamot. 

 

Valberedningen, Torsten Resar ensam, hade inte inför årsstämman kunnat prestera 

förslag till styrelseledamöter, utan först vid sittande årsstämma föreslagit sig själv 

såsom styrelseordförande samt därefter lämnat förslag till årsstämman med sex 

ledamöter utan att ange för vilken tid, ett eller två år, de föreslagna ska väljas. 
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Avgående styrelse hade upprättat en handling och i god tid meddelat 

valberedningen att de på listan upptagna namnen i ytterligare ett år ställer sig till 

förfogande som styrelseledamöter. Valberedningen hade inga invändningar, vilket 

inte kan tolkas på annat sätt än såsom ett tyst samtycke. Eftersom valberedningen 

inte presenterat något förslag till styrelseledamöter måste detta tolkas som att 

valberedningens godtagit omval av den tidigare styrelsen. Årsstämmans 

godkännande av nya styrelsen står mot denna bakgrund inte i strid mot föreningens 

stadgar. Detta eftersom valberedningen inte inom föreskriven tid inför stämman 

lämna förslag till styrelseledamöter. 

 

Torsten Resar invänder mot årsmötet och vill ogiltigförklara årsmötets val av 

styrelse med hänvisning till: 

1. Att man inte följt stadgarna då det gäller mandatperioden för val av 

ledamöter på ett, respektive två år. 

2. Att sittande styrelse med sitt agerande skulle ha "förhindrat" inval av nya 

ledamöter i styrelsen. 

 

Enligt 6 § föreningens stadgar framgår följande.  

 

”Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamöter är ett, 

respektive två, år. Val av ledamöter ska ske på sådant sätt att hälften väljs på ett år och 

andra hälften på två år.” 

 

Det framgår inget om att en ledamot måste avgå efter mandatperioden på ett, 

respektive två, år. Sittande styrelse hade inför årsstämman ställt sig till förfogande 

för omval. Samtliga sittande ledamöter hade vid tidpunkten suttit i styrelsen under 

minst ett år, några under två, respektive tre år. Det frågan på årsmötet gällde var om 

årsmötet ville omvälja sittande styrelse på en mandatperiod om ytterligare ett år. 

Alternativet var det inför årsmötet okända förslag som skulle presenteras av 

valberedningen (Torsten Resar) på själva årsstämman. 

 

Syftet med skrivningen i 6 § om att ledamöter ska väljas på ett, respektive två, år är 

att förebygga en situation där en hel styrelse avgår samtidigt och i sådant fall måste 
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ersättas med en helt ny styrelse. Vid årsstämman 2019 stod hela den sittande 

styrelsen till förfogande för omval under (minst) ytterligare ett år. Eventuella övriga 

förslag var utanför sittande styrelse — och årsmötets — kännedom eftersom 

valberedningen valt att inte meddela sitt förslag i förväg. Valberedningen hade inte 

heller kontaktat sittande styrelse för att efterfråga vilka sittande ledamöter som 

eventuellt ställde upp för omval. 

 

Valberedningen räknade på själva årsstämman muntligen upp sju nya namn som 

alltså enligt valberedningens förslag helt skulle ersätta sittande styrelse. Inget 

framgick om vilka av dessa ledamöter som skulle ha valts på en mandatperiod om 

ett, alternativt två, år. Därmed skulle syftet med skrivningen i 6 § helt ha åsidosatts. 

Sittande styrelse skulle vid ett sådant scenario helt ha ersatts med en helt ny styrelse 

med en okänd mandattid, enligt valberedningens förslag. 

  

Sittande styrelse har inte försökt "förhindra" andra ledamöter att väljas. Styrelsen 

kontaktade valberedningen i god tid innan årsmötet för att efterhöra valbered-

ningens synpunkter och förslag utan att få något besked. Årsmötet röstade utifrån de 

två förslag som delgavs på årsstämman. Det som nu anförs är att årsmötet röstat 

"fel" och att man nu vill ogiltigförklara detta och ordna ett nytt årsmöte där 

medlemmarna ska få tillfälle att istället rösta "rätt". Föreningen anser att årsmötets 

beslut ska respekteras och följas. 

 

BEVISNING 

Torsten Resar har åberopat bevisning i form av stadgar, minnesanteckningar, e-

post, årsmötesprotokoll, årsstämmoprotokoll, dokumenten "Förslag till styrelse-

revisorer m.m. 2019-03-20" och ”arbetsordning valberedare”. 

 

Föreningen har åberopat bevisning i form av två berättelser från styrelsen och en 

berättelse från revisorn Kerstin Borell.  
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DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 

rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling. Domstolen anser med 

hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad att det är tillräckligt att rätten 

består av ordförande och ett tekniskt råd, 2 kap. 4 § andra stycket lagen (2010:921) 

om mark- och miljödomstolar. 

 

Bedömningen av det klandrade beslutet 

I 53 § lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150), SFL, ges möjlighet att 

klandra ett stämmobeslut genom att väcka talan vid domstol för att få avgjort om ett 

beslut som fattats på föreningsstämma inte tillkommit i behörig ordning eller det 

strider mot SLF eller annan författning eller mot stadgarna. 

 

Frågan i målet är om åberopade brister när det gäller beslutet på stämman, den 20 

mars 2019, om val/omval av ledamöter och suppleanter (punkterna 13 och 14 i 

protokollet) är sådana att beslutet ska upphävas.   

 

Val av styrelse regleras i § 6 i föreningens stadgar. Av paragrafen framgår följande.  

 
”Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.  

Mandattiden för ledamöter är ett, respektive två, år.  

Val av ledamöter ska ske på sådant sätt att hälften väljs på ett år och andra hälften på två år. 

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.” 

 

Domstolen gör följande bedömning.  

 

I stadgarna regleras den mandattid på vilken ledamöter och suppleanter kan väljas. 

Det regleras även att hälften av ledamöterna ska väljs på ett år och hälften på två år. 

Syftet med denna regel torde vara att inte hela styrelsen ska avgå samtidigt.  

 

Det beslut som nu fattats innebär att hela styrelsen väljs om på ett år. Något hinder 

för att välja om hela styrelsen finns inte. Domstolen konstaterar dock att samtliga 

ledamöter valdes om på ett år. Detta överensstämmer inte med ordalydelsen av 
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stadgarna. Samtidigt konstateras att medlemmarna hade två alternativ, 

valberedningens alternativ innebärande att hela styrelsen byttes ut och det nu 

klandrade beslutet innebärande att sittande styrelse valdes om på ett år. 

Medlemmarna i föreningen röstade för det alternativ som innebar omval av sittande 

styrelse på en tid om ett år. Eftersom syftet med stadgarna, dvs. kontinuitet inom 

styrelsen, har uppfyllts genom det beslut som fattades på stämman utgör den 

omständigheten att samtliga ledamöter valdes på ett år inte en sådan brist att 

beslutet bör hävas. Det finns inte heller någon annan grund för att häva beslutet. 

Torsten Resars talan ska därför avslås. 

 

Rättegångskostnader 

Utgångspunkten enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken är att tappande part ska ersätta 

motpartens rättegångskostnader om inte annat är stadgat. Föreningen har vunnit 

målet. Torsten Resar ska därför ersätta föreningen för dess rättegångskostnader med 

12 938 kr. Begärda rättegångskostnader är med hänsyn till målets omfattning och 

svårighet skäliga. På beloppet ska lagstadgad ränta utgå. 

  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 10 oktober 2019.  

 

Camilla Lindell  Monica Haapaniemi 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Camilla Lindell, ordförande, och 

tekniska rådet Monica Haapaniemi. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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