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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Kenneth Svanberg Ledamot (MP) 
Iman Omairat Ledamot (L) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) 
Anna Carlsson Söderqvist Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
 
Rickard Holmberg (M) 
Sten Wijkander (S) 
Carin Erlandsson (M) 
Sofie Wennerberg (MP) 

 
  

Mona Wettergren (SD) 
Bengt-Olof Björck (S) 
Charlotta M Sjöqvist (M) 
Linda Winnetoft (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

Mats Andersson (S)  

Övriga verksamhetschef förskola Torsten Berg,  
t.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson,  
verksamhetschef Petra Gagner,  
ekonom Jennie Blomkvist,  
personalföreträdare Britt-Marie Eriksson, Lärarförbundet,  
personalstrateg Emma Aldén  
personalutvecklare Amanda Åberg,  
Tommy Strannemalm (SD) observatör 

 

Paragrafer § 62  

Utses att justera Kenneth Svanberg (MP) 

Justeringsdatum  2019-05-21 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Maria Appert  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande …………………………………………  
 Kenneth Svanberg 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för barn, ungdom och skola 

Beslutsdatum: 2019-05-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-05-22 

Tillkännages t.o.m.: 2019-06-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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Innehållsförteckning 
 
§ ..62 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 2019/1070 4 
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§ 62 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 2019/1070 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lämna yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö enligt nedan. 
 
Reservationer 
 
Margaretha Lennartsson (SD) anmäler reservation mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi har överklagat Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
2019-03-19 § 22 gällande att utse en arbetsgrupp med politisk representation för 
strategisk lokalplanering. Förvaltningsrätten har i ett föreläggande gett Karlshamns 
kommun tillfälle att lämna ett yttrande över innehållet i Björn Tenland Nurhadis 
överklagan.  
 
Bakgrund 
 
Björn Tenland Nurhadi har i sin överklagan framfört att Nämnden för barn, ungdom och 
skolas beslut strider emot vad nämnden kan bilda, då nämnden enligt beslut från 
kommunfullmäktige kan bilda antingen beredningar eller utskott. Han har även framfört 
att ledamöter på det aktuella sammanträdet yrkade att lagen om proportionellt valsätt 
skulle tillämpas och menar att om arbetsgruppen som tillsattes ska anses vara ett 
utskott så är lagen om proportionellt valsätt tillämplig.  
 
Ställningstagande 
 
Karlshamns kommun yrkar att överklagandet lämnas utan bifall. 
 
Grunder 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola vill inledningsvis förtydliga att nämndens avsikt 
inte har varit att tillsätta ett utskott. Det framgår inte heller av nämndens beslut att 
arbetsgruppen skulle ha något beslutsmandat.   
 
Beslutet innebär att nämnden har valt att tillsätta en politisk arbetsgrupp i form av en 
beredning, som samverkar med förvaltningen för att precisera uppdrag så att processer 
kan startas upp. Det framgår av nämndens protokoll att ordföranden under 
beslutsgången konstaterade att det vid val till nämndberedningar inte finns något stöd 
för att tillämpa lagen om proportionellt valsätt.  
 
Nämnden för barn, ungdom och skola vidhåller att lagen om proportionellt valsätt inte är 
tillämplig på nämndberedningar. Detta eftersom en nämndberedning kan sammansättas 
fritt och t.ex. bestå av politiker och tjänstemän. Det finns inte heller något valbarhetskrav 
i kommunallagen för nämndberedningar. Från rättspraxis kan nämnas rättsfallet RÅ 
1982 2:19 där regeringsrätten konstaterade att ett val av ledamöter till en 
samarbetskommitté inte skulle genomföras med proportionellt valsätt.  
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Nämnden för barn, ungdom och skola har därmed gjort bedömningen att nämndens 
beslut 2019-03-19 § 22 har tillkommit i laga ordning, att nämnden har haft behörighet att 
fatta beslutet och det strider inte mot någon lag eller annan författning. 
 
Mot bakgrund härav yrkar Nämnden för barn, ungdom och skola i Karlshamns kommun 
att överklagandet lämnas utan bifall.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningsrätten i Växjö 
 


