
Till 
KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 
 

Överklagan av Förvaltningsrätten i Luleås dom i mål nr 1248-15 och 
1254-15, meddelad den 11 november 2015 

 

KLAGANDE: 
Nina Berggård   Bertil Bartholdson 
Ringgatan 1 D   Stakagränd 7 
974 34 Luleå    974 39 Luleå 
Tel. 070-264 5605   Tel. 070-250 2431 
  
MOTPART: 
Luleå kommun 
971 85 Luleå 
 
 
Vi, undertecknade Nina Berggård och Bertil Bartholdson, har tidigare överklagat kommun-
fullmäktiges beslut den 15 juni  2015 §§151-152. Dom har nu meddelats av Förvaltnings-
rätten i Luleå den 11 november 2015.  
 
Vår överklagan föranleddes av att vi ansåg att beslut strider mot kommunallagens 3 kap 9§.  
I aktuell paragraf anges att ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen”.  
 
Lagen preciserar också att ”budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor”  ingår i den 
typ av ärenden som inte kan delegeras vidare till annan instans än den i kommunen högst 
beslutande. Vi vidhåller därav vår inställning till att kommunfullmäktige enligt kommunal-
lagen 3 kap 9§ inte delegera ovan angivna ärenden. 
 
Denna formulering ”av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” finns även 
inskriven i Lulebos bolagsordning, anledningen till detta är just att ärenden av denna art  
inte skall kunna delegeras från kommunfullmäktige till ett enskilt kommunalt bolag utan  
att fullmäktige först får ta ställning till besluten.  
 
Denna formulering i bolagsordningen är en begränsning av bolagsstyrelsens befogenheter 
gentemot ägaren som är fastställd i enlighet med kommunallagens 3 kap 17§. 
 
 
 



 
Vi anser att Förvaltningsrätten i sin dom meddelad den 11 november 2015, inte beaktar vad 
lagens formulering ”annars av större vikt” innebär, tillika anser vi att rätten inte beaktar vad 
lagens formulering ”andra viktiga ekonomiska frågor” innebär i detta fall.  Vi menar vidare att 
det i denna formulering inryms ärenden av större ekonomisk omfattning. I detta fall delegeras 
ett antal snabba affärer där det direkta försäljningsvärdet på fastigheterna kommer att hamna 
på närmare 3 miljarder kronor, ett högre belopp i verkligheten än de 1,8 miljarder kronor som 
angavs i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige. 
 
Kammarrätten bör rimligen konstatera att formuleringen ”annars av större vikt” och ”andra 
viktiga ekonomiska frågor” innebär en begränsning beträffande hur stora och ekonomiskt 
omfattande affärer som får delegeras bort från kommunfullmäktiges insyn och beslut. I detta 
fall innebär ett fullständigt verkställande av beslutet en försäljningssumma som uppgår till  
45 procent av Luleå kommuns driftsbudget och den totala omsättningen av försäljningarna,  
en summa som långt överstiger densamma. 
 
Vi menar att den här delegationen från kommunfullmäktige är av så stor ekonomisk 
omfattning att den ryms i det som kommunallagens 3 kap 9§ beskriver som ”annars av större 
vikt” och att det absolut inryms i det som lagen anger som ”andra viktiga ekonomiska frågor”. 
 
Vi ber även Kammarrätten att liksom vi ta fasta på det som också uppmärksammats av 
lagstiftaren i förarbetena (prop. 2001/02:80, s 75). I förarbetena finns risk för att då 
principiella frågor inte kommer under fullmäktiges prövning medför detta att möjligheten  
till en förutsättningslös offentlig debatt begränsas, vilket är otillfredsställande ur demokratisk 
synvinkel. Detta är i sin tur kopplat direkt till 3 kap. 17 § KL, vilket vi tidigare tagit upp i 
denna handling. 
 
Vi vill slutligen påpeka att vår överklagan av de ovanrubricerade besluten inte avser att 
upphäva innehållet i beslutet som sådant. Vår avsikt är att säkerställa att beslut ska fattas och 
också i dessa fall verkligen har fattats i rätt forum. Samt att den kommunala demokratin ska 
fungera på ett sådant sätt som lagstiftaren har avsett. 
 
 
 
Luleå 20 november 2015 
 
 
 
Nina Berggård  Bertil Bartholdson 


