1 (2)

SVAR
2015-03-

Dnr KS.2015.60

Förvaltningsrätten i Göteborg
Avdelning 1, enhet 12
Box 53197
400 15 Göteborg

Mål nr 959-15, laglighetsprövning av
kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2015, § 6
Yrkande
Kommunstyrelsen yrkar att förvaltningsrätten avslår överklagandena.
Grunder
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har den 13 december 2012, § 170, bl a beslutat att
tillskapa ett motivationsboende för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2013, § 129, bl a beviljat omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden ett investeringsanslag på 4,5 miljoner kronor 2013 för inrättande av
ett motivationsboende.
Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2015, § 6, innebär att styrelsen såsom ansvarig för
kommunens mark, medger att den anvisade marken får användas för ett kommunalt
motivationsboende d v s att marken inte avses att användas för något annat ändamål.
Kommunen är medveten om att det finns en täckt tipp inom en del av fastigheten Skårdal
67:1 och att det finns giftiga ämnen inom tippområdet. Kommunstyrelsesektorn har inför
kommunstyrelsens överklagade beslut varit av uppfattningen att det finns förutsättningar för
ett boende inom anvisat område.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som har investeringsanslaget kan i och med
kommunstyrelsens anvisning av mark, för att kunna ansöka om bygglov, förväntas låta utreda
hur en byggnad behöver placeras och konstrueras med hänsyn till bl a geoteknik, miljö,
hälsoskydd, byggnadsteknik, ekonomi och gällande författningar. Om utredningen visar att
platsen inte är lämplig, kommer kommunstyrelsen att få pröva om annan kommunägd mark
finns att tillgå. Om utredningen visar att platsen är lämplig, kommer en ansökan att ges in.
Bedömningen enligt plan- och bygglagstiftningen och miljö- och hälsoskyddslagstiftningen
ankommer på den myndighetsutövande nämnd som har att fullgöra kommunens uppgifter
inom dessa områden.
Vissa klaganden har gjort gällande att beslutet är av den arten att beslutet borde ha fattats av
kommunfullmäktige. Att anvisa kommunal mark för en kommunal verksamhet för ett boende
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för 10-12 personer är enligt kommunstyrelsens mening inte en fråga av sådan art att frågan är
förbehållen fullmäktige.
De omständigheter klagandena har åberopat utgör sammanfattningsvis enligt
kommunstyrelsens mening inte skäl att upphäva det överklagade beslutet.

Paula Örn
Kommunstyrelsens ordförande
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Kopia av kommunstyrelsens akt KS 2014.256
Kopia av kommunstyrelsens protokoll 2015-01-13, § 6
Kopia av kommunstyrelsens protokoll 2015-03-10, § ....
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