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Föreläggande att yttra sig i mål nr 4601-20 Johanna Yngve ./. Östhammars 
kommun   

Östhammars kommun (nedan kommunen) anför följande.  

Inledning  
Klagande anför att kommunfullmäktiges beslut § 55/2020-06-09 angående folk-
omröstning i frågan om slutförvar av uttjänt kärnbränsle strider mot Kommunal-
lagen, nedan KL, på grund av att fler än ett förslag till beslut föreslagits i ärendet 
som upprättats av Kommunstyrelsen och att beslutet därmed ska ogiltigförklaras. 

Kommunen bestrider överklagandet i dess helhet på nedan anförda grunder.  
I det fall rätten skulle komma fram till att kommunen brustit i sin handläggning 
anser kommunen att bristen är ringa och att beslutet inte ska upphävas. 

Grund 
Ang. två förslag till beslut, 5 kap 28 § KL 
Formuleringen i 5 kap. 28 § 2 st KL lyder ”Styrelsen ska lägga fram förslag till 
beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning 
har gjort det.”  
I det aktuella ärendet har ett förslag med två alternativa beslut lagts fram för att 
kommunfullmäktige på ett medvetet och mycket tydligt sätt skulle ta ställning i 
den aktuella frågan. Votering, som var målsättningen för det sätt ärendet utfor-
mats, kräver varje ledamots ställningstagande för eller emot en folkomröstning. 

Kommunen anser inte att lydelsen i det aktuella lagrummet begränsar antalet för-
slag som kommunstyrelsen kan presentera för kommunfullmäktige i ett ärende. 
Regelns syfte är att säkerställa att beredningen av ärendet resulterar i ett kvali-
tetssäkrat förslag till ställningstagande som presenteras för kommunfullmäktige. 

Regeln föreskriver med andra ord inte uttryckligen att det ska vara ett (1) förslag 
till beslut, även om det är den vanligast förekommande utformningen och hante-
ringen av ärenden i kommunen. 

Kommunen anser att kommunstyrelsen inte brustit i handläggningen av ären-
det utan anser att beredningen av ärendet har genomförts på det sätt som kom-
munallagen föreskriver och att beredningen resulterat ärendets beslutsförslag 
på ett kvalitetssäkrat sätt. 
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Ang. fels betydelse för ärendets utgång, 13 kap. 9 § KL 
Om ett fel saknar betydelse för ärendets utgång behöver det inte upphävas.  
Under ärendets debatt fanns inga indikationer på att någon ledamot uppfattade 
ärendets två alternativa beslutsförslag som problematiskt eller försvårande för 
beslutsfattandet. Alla debattinlägg förhöll sig till ärendets upplägg och yrkan-
dena gällde det ena eller det andra beslutsförslaget. 

Votering begärdes i detta ärende (se sista sidorna i överklagan för detaljerna). 
Av de 49 närvarande ledamöterna var det 34 som röstade för att inte hålla folk-
omröstning. Fem ledamöter var frånvarande. Det förslag som beslutats har fat-
tats med klar majoritet. 

Det finns med andra ord inget som indikerar att ärendets utformning med två 
förslag till beslut hade betydelse för ärendets utgång eller skulle innebära en an-
nan utgång om ärendet togs upp på nytt med endast ett (1) förslag till beslut. 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis anser kommunen att kommunfullmäktiges beslut angående  
att inte genomföra en folkomröstning i frågan om slutförvar av uttjänt kärn-
bränsle har handlagts och utformats på ett sätt som är förenligt med KL och där-
med ska beslutet inte upphävas. 

Östhammars kommun  

Jacob Spangenberg      Peter Nyberg    
Kommunstyrelsens ordförande   Kommundirektör  
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