
Till Förvaltningsrätten i Luleå 
 

Yttrande med anledning av Luleå kommuns dito i mål nr 1568-15 
 
Inledningsvis vill vi understyrka vår förvåning över det som avslutar yttrandet från Luleå kommun, skrivet på 
delegation av kommunjurist Inger Fältros Lundgren, med anledning av den överklagan vi inlämnat i maj 2015. 
 
Vi förvånas över att det i ett yttrande som ska anföra juridisk anledning till att vår överklagan, anförs 
sakpolitiska argument och inte strikt argument som berör lagligheten i ärendet. Den laglighet som ska prövas. 
 
Vi kan instämma i att en försämrad simkunnighet för barn vore illa, men beslut ska trots det fattas i laga ordning,  
enligt gällande kommunallag.  Underlaget inför beslutet var otillräckligt och lämnade åtskilliga oklarheter om 
såväl tillgång till badhus och tillhörande faciliteter, som de ekonomiska förutsättningarna för såväl kommunen 
som den enskilde. Vi tar inte på oss ansvar över de brister i beredningen av underlaget som gjorts och därmed 
inte heller ansvar över vilka förseningar som de medför. 
 
I sitt yttrande hävdar Luleå kommun att ”Kommunstyrelsens beslut enbart är av förberedande karaktär. Avsikten 
är att undersöka marknaden för att se om det finns någon aktör som är intresserad av uppdraget.” Vi hävdar att 
detta är en efterhandskonstruktion.  

Det beslut som togs på kommunstyrelsen lyder ”Kommunstyrelsen beslutar att bifalla alternativ 3 som 
upphandlingsform avseende Hertsö badhus, vilket innebär offentlig privat samverkan (OPS) - en upphandling 
där en aktör tilldelas uppdraget att bygga badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter drift av både fastighet 
och verksamhet under en längre tid. Kommunen tecknar ett avtal om service och tjänster som aktören ska 
tillhandahålla för en årlig ersättning.” 

Det betyder att kommunstyrelsen har beslutat att en OPS ska genomföras, istället för en ren eller delvis offentligt 
drift.  Att Luleå kommun nu i efterhand hävdar att ett nytt beslut ska tas i kommunfullmäktige i ett senare skede 
ändrar inte det faktum att detta principiella beslut inte togs till kommunfullmäktige för beslut. 

Ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige i ett senare skede kommer, precis som Luleå kommun skriver i sitt 
yttrande, enbart beröra villkor för den aktör som kan bli aktuell. Beslut i den principiella frågan, att Luleå 
kommun för första gången frångår principen att själv äga de badhus kommunen har behov av, har redan fattats 
av Kommunstyrelsen. Varför besluta igen om något man redan beslutat om? 

Vi har överklagat Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2015 i två delar: 
 
1) Ärendet är av principiell beskaffenhet och berör beslut av stor ekonomisk art. Ärendet kan därmed inte 
delegeras till nämnd, utan ska avgöras av kommunfullmäktige. 
2) Underlaget för beslutet är otillräckligt och uppfyller inte rimliga krav på beredning.  
 
Vi vidhåller vår inställning om att beslutet ska ogillas av Förvaltningsrätten. 
 
 
Luleå den 27 augusti 2015 
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