
  

Reservation i ärende 25 vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-26  

Yttrande vid laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-20, § 80, om 

verksamhetsområde för VA, Vatten och spillvatten, etapp 6, för 

Sikhall södra 

En reservation av två ledamöter i ett ärende som avgörs genom ett enhälligt 

beslut av samtliga femton ledamöter?  Först instämma och sedan reservera 

sig? 

Javisst, det är både möjligt och nödvändigt. 

Under beredningen av ärendet har vi dels framfört våra egna synpunkter, dels 

har vi bemött andra ledamöter som motiverade sitt ställningstagande på annat 

sätt. 

Våra synpunkter i korthet:  

Ett till synes enkelt ärende, tekniskt och opolitiskt vid första anblick, visar sig 

innehåller en högaktuell fråga. Skulle politikerna med plats i presidiet för 

samhällsbyggnadsnämnden och i ledningen för kommunstyrelsen gjort andra 

ledamöter uppmärksamma på den avgörande punkten, kunde allt ha blivit 

annorlunda. Det råder ingen oklarhet på den punkten: Ledningen kände väl 

till vad som dolde sig på en enkel lista med ett stort antal uppräknade 

fastigheter. Ledningen borde ha förstått, att andra ledamöter inte såg detta.  

Den andra synpunkten avser vad striden gäller enligt den som överklagade 

kommunfullmäktiges beslut inför förvaltningsrätten. Skall det vara möjligt för 

kommunen att tvinga på en enskild fastighetsägare en anläggning som av de 

klagande anses vara sämre än den egna fungerande VA-lösningen? 

Vänsterpartiets ledamöter kan inte ta ställning i den frågan. Men vår poäng är 

att den frågan borde ha diskuterats innan kommunfullmäktige fattade sitt 

beslut, inte först nu. 

Den tredje punkten som vi förde fram var att vi anser det vara ett felaktigt 

argument att välkomna en rättslig prövning hur den enskilda VA-lösningen 

står sig kontra den gemensamhetsanläggning som kommunen avser att 

investera i. Det är på nytt ett försök att vilseleda övriga ledamöter i 

kommunstyrelsen. Förvaltningsrätten prövar endast om kommunen har gjort 



sig skyldig till ett övertramp på någon punkt avseende föreskrifterna i 

Kommunallagens 10 kap 8 §:  

Grunder för laglighetsprövningen 

8 § Ett överklagat beslut ska 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. 

 

Men eftersom ärendet gäller just nu precis detta och inget annat såg vi oss 

tvungna att instämma i det enhälliga beslutet att avvisa överklagandet, 

kommunen har inte handlat i strid mot regelverket. 

En fjärde punkt ligger därmed just nu utanför det aktuella ärendet. 

Kommunens hantering av frågan kunde ha varit så mycket bättre: Enligt vår 

uppfattning hade det funnits möjlighet att överväga om § 9 i Vattentjänstlagen 

kunde ha lett oss fram till att undvika det värsta och vinna det bästa. 

Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som 

uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får 

verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller 

bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om 

fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan 

ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa och miljön. 

Nu har vi framför oss en situation som är allt annat än det vi önskar se: 

Enskilda kommuninvånare arbetar fram och förverkligar ett koncept som 

vinner nationell och internationell uppmärksamhet och istället för att vår och 

deras kommun Vänersborg kan bli positivt omnämnd så riskerar vi att det blir 

tvärtom – ett uppmärksammat enskild initiativ att tackla en av vår tids största 

utmaningar förknippas med namnet på kommunen som sätter krokben. 
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