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Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommuns beslut den 25 maj 2020
Dnr Ks 2017/154, § 132
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen
___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.
___________________

Dok.Id 590538
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203 20 Malmö
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Själbodgatan 8
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BAKGRUND
Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun (kommunfullmäktige) beslutade
den 25 maj 2020, Ks 2017/154, § 132, att bl.a. anta ett förslag till Naturplan
för stad och landsbygd för Trelleborgs kommun 2020-2030.
YRKANDE OCH INSTÄLLNING
Mats Sjölin yrkar att beslutet upphävs och anför följande. Beslutet har
tillkommit på ett felaktigt sätt genom att ledamoten Catharina von BlixenFinecke har varit jävig. Kommunfullmäktige hade två förslag till naturplan
att ta ställning till, ett som hade arbetats fram av tjänstemännen och ett där
kommunstyrelsens ordförande hade gjort ett antal ändringar i tjänstemannaförslaget. Flera av dessa ändringar avsåg skogsområden som ägs av
Catharina von Blixen-Fineckes make och ändringsförslagen var direkt
gynnande för honom. Catharina von Blixen-Finecke deltog i behandlingen
av ärendet, yrkade vid kommunfullmäktiges möte bifall till ändringsförslaget och argumenterade under debatten för sin makes intressen.
Kommunen anser att det överklagade beslutet ska upphävas.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Tillämpliga bestämmelser m.m.
Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 13
kap. kommunallagen (2017:725). Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att
prövningen endast omfattar om beslutet ska upphävas eller inte.
I 13 kap 8 § kommunallagen anges på vilka grunder ett kommunalt beslut
kan upphävas, nämligen om
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1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Enligt 5 kap. 47 § första stycket kommunallagen får en ledamot i
kommunfullmäktige inte delta i handläggningen av ett ärende som
personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn
eller syskon eller någon annan närstående.
I praxis har bl.a. fastighetsägande ansetts kunna vara jävsgrundande om ett
beslut i kommunfullmäktige kan bedömas ha berört ledamoten personligen
eller medfört ekonomiska fördelar för ledamoten på grund av det aktuella
fastighetsinnehavet (se bl.a. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ
1975 ref. 81 och RÅ 1992 ref. 50).
Förvaltningsrättens bedömning
På grund av sitt fastighetsinnehav har Catharina von Blixen-Fineckes make
varit personligen berörd av det överklagade beslutet. Det kan även antas att
beslutet har medfört ekonomiska fördelar för honom. Kommunfullmäktigeledamoten Catharina von Blixen-Finecke borde därför inte ha deltagit i
handläggningen av ärendet. Eftersom hon likväl har gjort så har det
överklagade beslutet tillkommit i strid med jävsbestämmelserna. Beslutet
har således inte kommit till på ett lagligt sätt, varför det ska upphävas.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, för Trelleborgs kommun, se bilaga (FR-03),
för kommunmedlem i Trelleborgs kommun, se kungörelse

Mattias Steen
Olof Björk har föredragit målet.
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Bilaga 1

Hur man överklagar

FR-03

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

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

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 och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

Sida 1 av 2
www.domstol.se

Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten 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.
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Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.

Sida 2 av 2
www.domstol.se

