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Kommunfullmäktiges beslut överklagat.
I slutet av juni fattade kommunfullmäktige i Lekebergs Kommun beslut om tematiska tillägget, Stena
Renewables ansökan och några motioner om vindkraft. Några dagar senare gjordes en uppmaning
på Rädda Lekebergs webbplats om att överklaga kommunfullmäktiges beslut i frågorna om
vindkraft. Ett antal överklaganden har nu skett, enligt en artikel i Nerikes Allehanda den 3/8.
Vad innebär en överklagan?
De beslut som fattas av kommunen, oavsett om det är
beslut av tjänstemän, politiker eller nämnder kan
överklagas till Förvaltningsrätten. Detta är en viktig
del av den kommunala demokratin, som ska skydda
medborgarna från att beslut fattas på felaktiga
grunder eller på felaktigt sätt. Förvaltningsrätten
kontrollerar enbart om ett beslut skett på rätt
grunder och rätt sätt. Förvaltningsrätten kan inte
ändra ett fattat beslut, eller framföra synpunkter på
vad som beslutats utan enbart upphäva beslutet. Om
förvaltningsrätten finner att ett kommunalt beslut
inte fyller ställda krav upphävs beslutet och frågan
går tillbaka till kommunen som får fatta ett nytt
beslut där tidigare felaktigheter åtgärdats.
Vad kan överklagas?
"Ett överklagat beslut skall upphävas, om
• 1. det inte har tillkommit i laga ordning,
• 2. beslutet hänför sig till något som inte är en
angelägenhet för kommunen eller
landstinget,
• 3. det organ som har fattat beslutet har
överskridit sina befogenheter, eller
• 4. beslutet strider mot lag eller annan
författning."
(Kommunallag (1991:900) 10 kap 8§)
Vem kan överklaga?
"Varje medlem av en kommun eller ett landsting har
rätt att få lagligheten av kommunens eller
landstingets beslut prövad genom att överklaga dem
hos förvaltningsrätten."
(Kommunallag (1991:900) 10 kap 1§)
"Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen
eller ska betala kommunalskatt där."
(Kommunallag (1991:900) 1 kap 4§)
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Vad händer nu?
Förvaltningsrätten i Karlstad kommer nu behandla de inkomna överklagandena. Under behandlingen
ges kommunen möjlighet att yttra sig. När behandlingen är klar fastställs en dom, där det aktuella
beslutet antingen upphävs, eller som förklarar att det saknas skäl att upphäva beslutet. Varje enskild
överklagan måste behandlas för sig. Förvaltningsrättens dom kan sedan överklagas till
Kammarrätten om prövningstillstånd beviljas. Kammarrättens dom kan på samma sätt överklagas till
Högsta förvaltningsdomstolen.
Utan att veta vad de olika överklagandena innehåller bedömer vi att det är föga troligt att
överklagandena går längre än till Förvaltningsdomstolen. Detta innebär ändå en försening, då
kommunens svar till Länsstyrelsen inte är lagligt förrän dom fallit i överklagan. Hur lång denna
försening blir beror på Förvaltningsdomstolens arbetsbelastning och hur den dömer. Även om
kommunen skulle tvingas att ta upp någon fråga på nytt verkar det inte speciellt troligt att beslutet
blir annorlunda.
Nästa nyhetsbrev
Kommer när vi fått besked om Förvaltningsdomstolens dom, Länsstyrelsens beslut eller om något
annat av intresse inträffar.
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