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Yttrande

Bakgrund
Forvaltningsriitten har genom foreliiggande 2019-06-A4, milnummer 6800-19, meddelat
att m6let behdver kompletteras med handlingar samt inge yftrande utifran aktbilaga 1-3.

F0rvaltningsriitten har givits anst6nd med ovan till och med 2019 -06-28.

Sammanfattning av yttrande
M6let giiller laglighetsprdvning enl igt kommunallagen Q017 :7 25) .
Av anslagsbevis framg&r att Kommunfullm?iktiges sammank?idesdatum var 2019-A5-22.
Av sammantr?idesprotokoll frin I(ommunfullmiiktige framgir att justering var 2019-05-
29,k1:16:00, paragrafer 50-67 varav akfuellt iirende utgors av $ 61. Anslagsdatum var
2019-A5-30 och datum for ntir anslag togs ned 2019-06-23.

Viinersborgs kommun anser att 0verklagandet ska liimnas utan bifall. Beddmningen iir
att beslutet i Kommunfullmdkfige fatfats i laga ordning samt att grunder for ett
upphiivande i enlighet med 13 kap. 8 $ inte foreligger.

Yttrande
KommuntulknAkiges beslut 2019-05-22, S 61 (KS 20L9/fiq, Ber
samhiillsbyggnadsntimnden en utOkad exploateringsbudget}A$ med 755 000 kronor
till exploateringsprojekt i Mariedal for tre nya smflhustomter. Finansieringen kan ske
genom dkad uppl&ning. Kopeskillingen faststiills till 400 la'onor/kvadratmeter for de tre
nya sm6hustomterna som bildas pfl fastigheterna Sktippan 2 och3.

Det beslut som Kommunfullmiiktige fattat ligger inom den kommunala kompetensen
och utgdr en angeiiigenhet av allmiint intresse for kommunen.

Stefan Kdrvling har i sitf civerklagande bland annat anfort fysiska ftlrutsiitffringar p& den
aktuella platsen och framtida scenario genom ombyggnation av Furuv?igen. Han
hiinvisar till Arbetsmiljdverkets foreskrifter och Barnkonventionen och uppfattas mena
att Kommunfullmiilctiges beslut brister i forh6llande till detta. I sammanhanget hZinvisar
han till protokoll av genomftird skyddsrond, 201 8-l 1-1 5, giillande
arbetsst?ille/skyddsomr&de Mariedalskolan. Stefan Kiirvling skliver att det finns stora
brister i underlaget till Kommunfullmiiktige, att det saknas en samverkan och dialog.

Av lcommunallagens (2017:725) 5 kap. 1 $ framgir fullrniiktiges uppgifter som
innefattar att besluta i ?irenden av principiell beskaffenhet eller annars av stdrre vikt for
kommunen. Att som i forevarande fall besluta om en utdkad exploateringsbudget for en
niimnd och att faststiilla kdpeskilling av kvadratmeterpris for aktuella nya sm6hustomter
fhr anses ha foljt laga ordning.
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Det framg6r vidare av kommunallagens 5 kap,22-23 $$ pa viket siitt iirenden flr
viickas i fullmiiktige och beslut av fullmiiktige. Det foreligger ett si kallat
beredningstvfing i fullmiiktige, 5 kap.26 $ f.f, Alla iirenden som fullmiiktige avgOr
m&ste forst ha beretts av nf,gon niimnd vars verksamhetsomride iirendet berdr eller av
en fullmiiktigeberedning. Syftet med beredningen dr att ge fullmiiktige ett tillfttrlitligt
och allsidigt belyst underlag for besluten. Det ingir siledes alltid ett visst mfltt av
sakprdvning i den. Deffa markeras genom att nEimnderna och fullmiiktigeberedningarna
forutsiitts utforma fiirslag till beslut. Alla iirenden miste beredas s6vida de inte omfattas
av nigot av de undantag fr&n beredningstv&ng som fiterfinns i 5 kap. 29 - 34 $$.
Vilka efterfoljande itgiirder som kan bli aktuella att vidta med anledning av det beslut
som Kommunfullmliktige fattat menar kommunen inte ligger inom ramen for
laglighetsprOvningen. I sammanhanget kan niimnas att n?imnder i kommun inom var och
en inom sift omrAde ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mil och
riktlinjer som ftillmeiktige har bestiimt samt de bestiimmelser i lag etler annan
ftrfattning som gZiller for verksamheten (kommunallagen 6 kap. 6 g).

Regelverk
Yttrandet iir fattat med sttid av delegeringsordning ftir kommunstyrclsen, antagen den
20 december 2017, 9 246, punkten 2,5.

Kommunstyrelsens ordftirande

Bilagor
Anslagsbev is, 20 19 -0 5 -22
Protokol I frin Kommunfu I lm iikti ge, 2019 -0 5 -22
Kommunfullmdktiges beslut, $ 6l (I(S 20191180), 2019-a5-22jiimte bilagor
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