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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Yttrande i mål nr. 1661-21, Jonas Petersson 
med flera mot Uppsala kommun, 
kommunstyrelsen, ang. laglighetsprövning 
enligt kommunallagen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna förslag till yttrande, bilaga 3, samt 
2. att besluta att ärendet ska omedelbart justeras. 

Ärendet 

Det har inkommit två överklaganden av kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2021,  

§ 58, rörande Uppsala konstmuseum, med mera. Klagandena har yrkat att 
kommunstyrelsens beslut ska upphävas och har även begärt inhibition, det vill säga 

verkställighetsförbud, av kommunstyrelsens beslut. 

Uppsala kommun, kommunstyrelsen har förelagts att yttra sig över överklagandena. 

Enligt förslaget till yttrande motsätter sig kommunen bifall både till yrkandena om att 
det överklagade beslutet ska upphävas och till inhibitionsyrkandena. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Förslaget till beslut bedöms inte ha 
några konsekvenser för barn- eller jämställdhetsperspektivet. 

Föredragning 

Klagandena har begärt att kommunstyrelsens beslut ska upphävas under åberopande 

av att beslutet är av principiell eller annars större vikt och att beslutet därför ska fattas 
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av kommunfullmäktige. Klagandena har även yrkan inhibition, det vill säfa. 
verkställighetsförbud av kommunstyrelsens beslut. 

I första hand är grunden för kommunens inställning är att det överklagade beslutet är 
ett beslut av förberedande art som enligt kommunallagen inte får överklagas. 
Kommunstyrelsens beslut är på intet sätt ett beslut om lokalisering av Uppsala 

konstmuseum, utan det är beslut om att fortsätta bereda ärendet i flera hänseenden. 

I andra hand är grunden för kommunens inställning att inga av de omständigheter som 
anges i kommunallagen för att ett beslut ska upphävas, är uppfyllda. 
Kommunstyrelsens beslut är inte av principiell eller annars större vikt. Enligt 
Reglemente för kommunstyrelsen och andra nämnder ligger det inom 

kommunstyrelsens ansvar att ombesörja för lokalförsörjningen för kommunens 

verksamheter.  

Efter beredningen av de frågor som ska göras till föremål för vidare beredning kommer 
det slutliga beslutet att underställas kommunfullmäktige för beslut. 

När det gäller yrkandet om inhibition är grunden för kommunens inställning att det 
som framförts i överklagandena inte visar på sätt som krävs, att det föreligger 
förutsättningar för beslut om inhibition. Sådana beslut ska enligt rättspraxis tillämpas 

restriktivt. Vid bedömningen av om ett beslut om inhibition ska fattas ska domstolen ta 

ställning till om det finns skäl att anta att det överklagade beslutet är olagligt samt om 

det finns risk för att allmänna eller enskilda intressen skadas om beslut om inhibition 

inte meddelas. Eftersom kommunstyrelsens beslut i alla delar är lagligt och skäl saknas 
att allmänna eller enskilda intressen skulle åsamkas skada samt att det inte heller är 
det svårt eller omöjligt att låta en verkställighet av det överklagade beslutet återgå om 

beslutet skulle upphävas, föreligger inte förutsättningar att meddela beslut om 
inhibition. 

Sammanfattningsvis framgår av förslaget till yttrande att kommunstyrelsen yrkar att 

klagandenas talan i första hand ska avvisas och i andra hand ska avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2021 

• Bilaga 1 och 2, överklaganden 

• Bilaga 3, förslag till yttrande 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Smedsgränd 22 måndag–fredag Box 1853 forvaltningsratteniuppsala@dom.se 

Telefon 08:00–15:00 751 48 Uppsala Webbplats 

018-431 63 00 www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se 
 

 Uppsala kommun, 

Kommunstyrelsen 

753 75 Uppsala 

 
 
KSN-2018-1069 

 
Parter: Jonas Petersson ./. Uppsala kommun, Kommunstyrelsen 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in ett överklagande för prövning. Överklagandet följer med detta brev. 

Svara på överklagandet 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i överklagandet. Om ni motsätter er – förklara varför. 

Svara särskilt på inhibitionsyrkandet. 

 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

Ni ska också inkomma med beslut och anslagsbevis. 

 

Svara i tid 

Domstolen måste ha svaret senast den 19 mars 2021. När tiden har gått ut kan domstolen 
komma att avgöra målet även om ni inte har svarat. 

När ni skickar in svaret 

Kom ihåg att uppge målnummer 1661-21. Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i 
PDF-format. De behöver då inte lämnas på annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, 
använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 018-431 63 01. 
 
 
Gabrielle Backman 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Smedsgränd 22 måndag–fredag Box 1853 forvaltningsratteniuppsala@dom.se 

Telefon 08:00–15:00 751 48 Uppsala Webbplats 

018-431 63 00 www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se 
 

 Uppsala kommun, 

Kommunstyrelsen 

753 75 Uppsala 

 
 
KSN-2018-1069 

 
Parter: Jonas Petersson m.fl. ./. Uppsala kommun, Kommunstyrelsen 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in ett överklagande för prövning. Överklagandet följer med detta brev. 

Svara på överklagandet 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i överklagandet. Om ni motsätter er – förklara varför. 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

 

Svara i tid 

Domstolen måste ha svaret senast den 22 mars 2021. När tiden har gått ut kan domstolen 
komma att avgöra målet även om ni inte har svarat. 

När ni skickar in svaret 

Kom ihåg att uppge målnummer 1661-21. Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i 
PDF-format. De behöver då inte lämnas på annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, 
använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 018-431 63 01. 
 
 
Jessica Jansson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 7-9 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Smedsgränd 22 måndag–fredag Box 1853 forvaltningsratteniuppsala@dom.se 

Telefon 08:00–15:00 751 48 Uppsala Webbplats 

018-431 63 00 www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se 
 

 Uppsala kommun, 

Kommunstyrelsen 

753 75 Uppsala 

 
 
KSN-2018-1069 

 
Parter: Jonas Petersson m.fl. ./. Uppsala kommun, Kommunstyrelsen 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in ett överklagande för prövning. Överklagandet följer med detta brev. 

Svara på överklagandet 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i överklagandet. Om ni motsätter er – förklara varför. Ni ska särskilt svara på 
inhibitionsyrkandet. 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

 

Svara i tid 

Domstolen måste ha svaret senast den 19 mars 2021. När tiden har gått ut kan domstolen 
komma att avgöra målet även om ni inte har svarat. 

När ni skickar in svaret 

Kom ihåg att uppge målnummer 1661-21. Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i 
PDF-format. De behöver då inte lämnas på annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, 
använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 018-431 63 01. 
 
 
Selma Hajdarevic  
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 6 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Mål nr. 1661-21, Jonas Petersson med 
flera ./. Uppsala kommun, kommun-
styrelsen, ang. laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 
Uppsala kommun, kommunstyrelsen, nedan Kommunen, har förelagts att yttra sig 

över överklagandena i rubricerat mål och framför med anledning av det följande. 

Inställning  

Kommunen motsätter sig bifall 

dels till yrkandena om att det överklagade beslutet ska upphävas, och   

dels till yrkandena om inhibition.  

Grund för redovisad inställning  

I första hand är grunden för redovisad inställning är att det överklagade beslutet är ett 
beslut av förberedande art som enligt 13 kap. 2 § p. 2 kommunallagen (2017:725), KL, 

inte får överklagas. 

I andra hand är grunden för redovisad inställning att det överklagande beslutet inte 

strider mot lag eller annan författning. Inte heller har det tillkommit på ett sätt som inte 

är förenligt med lag. Tillämpliga formaliaregler har sålunda efterföljts. Överhuvudtaget 

är inga av det omständigheter som anges i 13 kap. 8 § KL uppfyllda. 

När det gäller yrkandena om inhibition är grunden för Kommunens inställning att det 

som framförts i överklagandet inte visar på sätt som krävs, att det föreligger 
förutsättningar för beslut om inhibition.  

Regeringsrätten har i RÅ 1986 ref. 7 anfört följande rörande frågan när inhibition bör 
meddelas:  

”En bedömning av om inhibition bör meddelas i ett mål om kommunalbesvär måste 
grundas på ett preliminärt ståndpunktstagande till frågan huruvida det överklagade 

kommunala beslutet är olagligt eller ej enligt de av klaganden åberopade 

omständigheterna. Inhibition bör komma ifråga endast om starka skäl talar för att 

Datum: Diarienummer: 

2021-03-21 KSN-2018-1069 

Kommunstyrelsen Förvaltningsrätten i Uppsala 

(forvaltningsratteniuppsala@dom.se) 

 

Yttrande 

 
Handläggare:  

Lena Grapp 
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beslutet är olagligt och förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt 

intresse åsamkas beaktansvärd skada.” 

Beslut om verkställighetsförbud ska alltså tillämpas restriktivt. Kommunstyrelsens 
beslut är i alla delar lagliga och det finns inte skäl finns till antagande att allmänna eller 

enskilda intressen skulle åsamkas skada. Inte heller är det svårt eller omöjligt att låta 
en verkställighet av det överklagade beslutet återgå om beslutet skulle upphävas. 

Med anledning av den redovisade inställningen är Kommunens uppfattning att 

överklagandet i första hand ska avvisas och i andra hand att det ska avslås. 

Närmare om kommunens inställning 

Det överklagade beslutet har följande lydelse.  

”Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fortsätta förhandla med Statens fastighetsverk om utveckling av Uppsala slott 

och omgivande parkområde som en plats för konst, kunskap och rekreation inklusive 

lokalisering av Uppsala konstmuseum i enlighet med ärendets bilaga 1, 

2. att fördjupa diskussionerna med Upplandsmuseet, Gustavianum, Carolina Rediviva, 

Uppsala Linneanska trädgårdar och inkludera andra aktörer så som Svenska kyrkan 
och Industriminnesföreningen kring samarbeten med syftet att tillskapa ambitionen i 

enlighet med ärendets bilaga 1, 

3. att bjuda in Uppsalas konst- och kulturliv till dialog kring utvecklingen av, i enlighet 

med ärendets bilaga 1,  

4. att bjuda in Uppsalas näringsliv till dialog om hur de kan bidra i utvecklingen av 

Slottsområdet, historiskt centrum och ambulerande konsthallsverksamhet,  

5. att i samråd med kulturnämnden utreda förutsättningarna för genomförandet av 

historiskt centrum och ambulerande konsthallsverksamhet med stegvis start, 

6. att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden utreda förutsättningarna för 
genomförandet av handlingsplanen för slottsparken i ärendets bilaga 2 med stegvis 

start, 

7. att förslag till slutligt beslut ska underställas kommunfullmäktige för beslut inom 

ramen för Mål och budget, samt 

8. att utifrån ett tillgänglighets och ekonomiskt perspektiv inte gå vidare i 

förhandlingar med Uppsala akademiförvaltning vad gäller Uppsala konstmuseums 

framtida placering i kvarteret Kaniken.” 

Under beredningen av ärendet om utvecklingen av Uppsala konstmuseums framtid, 

har det framkommit synpunkter och förslag om en konsthallverksamhet och en 
ambulerande konsthallverksamhet för att skapa en breddad tillgänglighet för det 
lokala konstlivet. Från att ha handlat om att utveckla verksamheten vid Uppsala 
konstmuseum har ärendet, genom kommunstyrelsens beslut, breddats till att avse 

beredning av ett förslag att utveckla Uppsala slott och omgivande parkområde till en 
plats för konst, kunskap och rekreation, som inkluderar frågan lokalisering av Uppsala 

konstmuseum. Externa parter som t.ex. Upplandsmuseet och Uppsala universitet, med 
Gustavianum, Carolina Rediviva och Uppsala Linnéanska trädgårder har visat intresse 

för ett eventuellt samarbete med ett expanderat konstmuseum vid Uppsala slott. 

Enligt det överklagade beslutet ska i beredningen av ärendet fortsatta diskussioner 
föras med dessa parter. Vidare framgår av beslutet att i den fortsatta beredningen av 
ärendet ska diskussioner föras med Uppsalas konst- och kulturliv samt Uppsala 
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näringsliv om Uppsala konstmuseum, ett historiskt centrum och en ambulerande 

konsthallverksamhet för att om möjligt bidra till att tillskapa ett förslag om Uppsala 
slott som en plats för konst, kunskap och rekreation.  

Därutöver framgår av beslutet att i beredningen ska frågan om med kulturnämnden 

förutsättningarna för genomförandet av dessa verksamheter med stegvis start, 
utredas, liksom frågan om att stegvis tillskapa slottsparken som ett tillgängligt och att 

attraktivt rekreationsområde, där den kanske viktigaste frågan att utreda är hur 
tillgängligheten till Uppsala slott ska förbättras.   

Av beslutet framgår också att förhandlingar med Statens fastighetsverk ska föras. 
Resultatet av dessa förhandlingar påverkas av hur diskussionerna med övriga parter 
fortskrider, eftersom det påverkar omfattningen av den verksamhet som kan komma 

att bli aktuell.   

Först när diskussionerna internt inom kommunen samt med övriga parter har 
formerats till ett förslag om vilken verksamhet som kan förverkligas och 

förhandlingarna med Statens fastighetsverk resulterat bl. a. i ett hyresavtal som kan 
accepteras av kommunen, kommer ett slutligt förslag till beslut att underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

Det överklagade beslutet är inget beslut om lokalisering av Uppsala konstmuseum. Det 
beslutet kommer att bli aktuellt först när beredningen av övriga frågor som ingår i det 

överklagade beslutet är slutförhandlade och under förutsättning att det finns ett 

hyresavtal mellan Statens fastighetsverk och Kommunen som Kommunen kan 

acceptera. 

Klagandena anför att det överklagade beslutet är av principiell eller annars större vikt. 

Eftersom beslutet inte är ett slutligt beslut om lokalisering av Uppsala konstmuseum, 
anser Kommunen inte att beslutet är av principiell eller annars större vikt. Av 27 §  
punkten (e) i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 

kommun, bilaga 1, framgår att ansvaret för försörjning av lokaler för kommunens 
verksamheter ligger på kommunstyrelsen. Det aktuella ärendet handlar just om att 

utreda förutsättningarna för nya lokaler för Uppsala konstmuseum med en utvidgad 
verksamhet, men också för en ny och bredare verksamhet. Kommunen delar dock 

klagandenas inställning att lokaliseringen av Uppsala konstmuseum och frågan om en 
bredare verksamhet är en för kommunen viktig strategisk fråga av stor betydelse för 

kommunens varumärke och av stor ekonomisk vikt, varför det också föreslås i det 
överklagade beslutet att det slutliga beslutet avseende de frågor som är aktuella i 
ärendet kommer att underställas kommunfullmäktige för beslut. 

Däremot anser Kommunen inte att klagandenas påstående att det överklagade 

beslutet strider mot tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige eller de 
omständigheter som anförs av klagandena rörande miljön kring Uppsala slott och dess 

riksintresse, är faktorer som har betydelse för om ärendet är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt.  

Slutsatser av Kommunens inställning 

Det överklagande beslutet är i högsta grad ett beslut av förberedande art; något som 
framgår av dess att-satser. Särskilt framhålles att-sats 7, som klart och tydligt anger att 

slutligt beslut ska underställas kommunfullmäktige. Här finns det skäl att framhålla att 

det inte är rimligt att en opposition ska kunna förhindra de styrande på 
förberedelsestadiet av ett ärende på sätt som nu sker genom överklagandet.  

Det överklagande beslutet står i inte strid med kommunfullmäktiges beslut av den 10–
11 december 2018 (Mål och budget 2019–2021 ”Utreda museiverksamhet…”). Om 
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domstolen mot förmodan skulle ha en annan uppfattning, finns det skäl att framhålla 

att kommunala beslut av angivet slag inte vinner laga kraft. Om så vore fallet, skulle 
nya politiska konstellationer vara bakbundna av tidigare majoriteters beslut. Och så är 
ju inte fallet. 

Kommunen bestrider att det överklagade beslutet är ”…en definitiv lokalisering av 
Uppsala konstmuseum…” och att RÅ 78 2:32 ger stöd för överklagandet i målet. 

Dåvarande Regeringsrätten var oenig i sitt avgörande (3/2) och majoritetens besked 
blev att återförvisa ärendet till länsstyrelsen för förnyad handläggning eftersom 
nämnda myndighet inte hade prövat huvudfrågan i sak. Minoriteten delade dock 

länsstyrelsens uppfattning om att det överklagande beslutet var av förberedande art. 

Som framgår ovan anser Kommunen i första hand att det överklagade beslutet är av 

rent förberedande art och därför inte överklagbart med laglighetsprövning, varför 

klagandenas talan ska avvisas och i andra hand anser kommunen att de 
omständigheter som klagandena anför i sina överklagande inte uppfyller någon av de 

förutsättningar som uppställs i KL 13 kap. 8 § för upphävande av beslut.  

Som ovan 

 

Erik Pelling   Lars Niska  

Kommunstyrelsens ordförande Sekreterare i kommunstyrelsen 

 

Bilagor 

1. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
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