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Föreläggande att inkomma med yttrande på 
laglighetsprövning enligt kommunallagen - Överklagan 
- Ulf Elgeheds ansökan om att få fortsätta sina politiska 
uppdrag. Mål nr 3181-19  

Beskrivning av ärendet 

Anders Wassbäck har överklagat kommunfullmäktiges beslut att låta Ulf 
Elgehed behålla uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och i Ölands 

kommunalförbund trots att han av Skatteverket folkbokförts i Borgholms 
kommun och därmed inte längre är valbar till politiska uppdrag i 

Mörbylånga kommun.  

Förvaltningsrätten begär svar till den 6 augusti, men kommunen har begärt 
och fått anstånd till den 20 augusti.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 27 maj 2019 § 109. 

Föreläggande, inkommit den 9 juli 2019. 
Förslag till yttrande, daterat den 16 juli 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 juli 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har gjort en bedömning av lagligheten i beslutet och anser att 
beslutet har kommit till på lagligt sätt och att det inte strider mot någon lag 

eller författning. Någon bedömning av lämpligheten i beslutet har inte gjorts 
eftersom det får anses vara en rent politisk fråga. Förvaltningsrätten har inte 

heller befogenhet att bedöma lämpligheten av beslutet. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet är inte av det slag som innebär att förslaget till beslut behöver 

kommuniceras enligt reglerna i förvaltningslagen. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till svar på överklagandet antas.    
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Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö 
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 Förvaltningsrätten i Växjö 
Box 42 

351 03 Växjö 

 

Svar på överklagan av kommunfullmäktiges beslut om 
att Ulf Elgehed får behålla politiska uppdrag. Mål nr 
3181-19.  

Beskrivning av ärendet 

Anders Wassbäck har överklagat kommunfullmäktiges beslut att låta Ulf 
Elgehed behålla uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och i Ölands 

kommunalförbund trots att han av Skatteverket folkbokförts i Borgholms 
kommun och därmed inte längre är valbar till politiska uppdrag i 

Mörbylånga kommun.    

Mörbylånga kommuns inställning 

Mörbylånga kommun anser att kommunfullmäktiges beslut den 27 maj § 109 

har tillkommit på lagligt sätt och att det inte strider mot någon lag eller 
författning och att överklagandet därför ska avslås. 

När Ulf Elgehed av kommunfullmäktige valdes till ersättare i 
kommunstyrelsen och i Ölands kommunalförbund var han valbar enligt 
reglerna i kommunallagen. Den del av valbarhetsreglerna som är aktuella här 

är att man ska vara folkbokförd i den kommun där man blir vald. Den 27 
november 2018 när kommunfullmäktige valde Ulf Elgehed till de aktuella 

uppdragen var han folkbokförd i Mörbylånga kommun enligt beslut av 
Skatteverket. 

Mörbylånga kommun har ingen som helst befogenhet att överpröva 

Skatteverkets beslut om folkbokföring utan måste utgå från det beslut som 
gäller när valet av ledamöter och ersättare i de aktuella organen genomförs. 
Att Skatteverket senare fattar ett nytt beslut som innebär att Ulf Elgehed ska 

folkbokföras i Borgholms kommun påverkar inte Ulf Elgeheds valbarhet den 
27 november 2018. 

I och med att Ulf Elgehed var valbar enligt kommunallagens regler om 
valbarhet när han utsågs till ersättare i kommunstyrelsen och i Ölands 
kommunalförbund är kommunallagen 4 kap. 7 § tillämplig och utgör en 

laglig grund för det fattade beslutet.  Mörbylånga kommun anser att beslutet 
helt och hållet är fattat i enlighet med kommunallagens regler.    
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Anders Wassbäck ./. Mörbylånga kommun 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen beviljar anstånd. 
 
Målet kan komma att avgöras även om yttrande inte inkommer. 
  
 
Ny tid är: senast den 20 augusti 2019. 
 
 
Att skicka handlingar till domstolen 

Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post. Handlingar som skickas via e-post 
behöver inte skickas på annat sätt. 

Kom ihåg att alltid ange målnumret 3181-19 och vem som är avsändare. 
 
 
 
Karolina Edlund 
Telefon 0470-560 200 
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Parter: Anders Wassbäck ./. Mörbylånga kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Det bifogade överklagandet har kommit in till domstolen. 

Målet behöver kompletteras 

Ni ska ge in följande handlingar: 

- samtliga handlingar som har legat till grund för det överklagade beslutet (KF § 109 190527) 
  
Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut. 
 
 
Kompletteringen ska ges in till domstolen omgående  
 

När ni skickar in kompletteringen 

Kom ihåg att uppge målnummer 3181-19. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post – då behöver de inte lämnas på annat sätt. 
Känsliga handlingar kan skickas in via www.domstol.se/kontaktformular. 

 

 

Har ni frågor? 

Kontakta oss gärna om ni har frågor: 0470-560 200. 
 
 
Karolina Edlund 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1 
 
 

http://www.domstol.se/kontaktformular
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