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Mål nr. 7941-20, Lars Eriksson m.fl. ./. Östhammars kommun, yttrande angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Östhammars kommun har förelagts att senast den 3 december 2020 yttra sig över inkom 
men överklagan av Lars Eriksson m.fl. (aktbilaga 1) avseende kommunfullmäktige i Öst 
hammars kommuns beslut att tillstyrka Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) ansö 
kan om anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärn 
bränsle och kärnavfall (Kommunfullmäktiges beslut den 13 oktober 2020, Dnr KS-2020- 
576, § 121). Östhammar får därför anföra följande. 

1. Laglighetsprövning 

Enligt 13 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) får kommunfullmäktiges 
beslut överklagas i syfte att få lagligheten av ett beslut prövat. Enligt 13 kap. 8 § 
kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas bland annat om det inte har 
kommit till på lagligt sätt, dvs. det har förekommit fel i själva förfarandet vid be 
slutsfattandet, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Laglighetsprövning innebär att domstolen enbart kan upphäva kommunfullmäk 
tiges beslut, inte ändra beslutet. Domstolen är alltså förhindrad att pröva beslu 
tet, eller dess lämplighet, i sak. Domstolen kan inte fritt välja bland grunderna 
för upphävande i 13 kap. 8 § kommunallagen utan är bunden till att pröva laglig 
heten av beslutet utifrån de grunder som klaganden åberopat. 

Prövningens omfattning 2. 
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Östhammars kommun tolkar överklagandet av Lars Eriksson m.fl. som att kla 
gandena menar att beslutet strider mot lag eller annan författning då klagan 
dena anser att beslutet är fattat utan ett en prövning har gjorts i förhållande till 
barnkonventionen. Övriga framförda synpunkter i överklagandet avser beslutets 
innehåll i sakfrågan och är inte föremål för en laglighetsprövning. 

Östhammars kommun anser, mot bakgrund av ovanstående, att domstolen end 
ast kan pröva lagligheten av beslutet i förhållande till om beslutet strider mot lag 
eller annan författning. Övriga kriterier i 13 kap. 8 § kommunallagen är inte till 
lämpliga. 
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3. Beslutets förenlighet med lag eller annan författning 

Artiklarna 1-42 i barnkonventionen gäller som svensk lag genom lag (2018:1197) 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Barnkonventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, lika rätt till sitt liv 
och att behandlas med respekt samt att få komma till tals vid åtgärder som rör 
barnet. Vid sådana åtgärder ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Kommunfullmäktige har genom sitt beslut beaktat och tagit ställning till de cen 
trala frågorna om säkerhet och långsiktigt ansvar för anläggningen. Kommun 
fullmäktige förlitar sig på Strålsäkerhetsmyndighetens expertkunskaper och be 
dömning för anläggningens säkerhet. Kommunfullmäktige har vidare beaktat 
och tagit ställning till grundläggande frågor om den förväntade påverkan som 
anläggningen kan få på omgivande miljö och människors hälsa. Kommunfull 
mäktige har genom att beakta frågor om ansvar, säkerhet och miljöpåverkan be 
aktat människors, och då även barns, hälsa och välbefinnande. 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut understrukit kommunens intresse av insyn 
i utvecklingen av slutförvaret även efter att eventuellt tillstånd enligt kärnteknik 
lagen respektive miljöbalken meddelats. Detta för att stärka kommunens - och 
därigenom dess medborgares, inklusive barns - fortsatt centrala roll inom områ 
den där kommunen och dess medborgare kan påverkas. 

En eventuell påverkan på människors hälsa och välbefinnande, och då även 
barns hälsa och välbefinnande samt rätt till trygghet och inflytande över sina liv, 
har således fullt ut beaktats i beslutet att tillstyrka SKB:s ansökan om anlägg 
ningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall. 

Östhammars kommun anser därför att barnkonventionen har beaktats och att 
kommunfullmäktiges beslut därför inte strider mot lag eller annan författning. 
Grund för upphävande av beslutet föreligger därmed inte. 
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