
Pressmeddelande 22 okt -15 

Rätten gav oss rätt! 

Luleå kommuns kommunstyrelse fattade den 11 maj ett beslut som i princip skulle innebära 

en privatisering av Hertsöns badhus. 

 Det är inte förvånande att socialdemokraterna, som varandes majoritetsparti med rötterna i 

arbetarrörelsen, ville att beslutet skulle tas i Kommunstyrelsen, under så ”stillsamma former”, 

som möjligt. Det är till och med förväntat att sådana försök att undvika att lyfta ideologiskt 

heta frågor så långt från offentlig debatt som möjligt. 

I och med att socialdemokraterna ofta väljer att driva mer eller mindre moderat politik, valdes 

alltså detta försök till smygprivatisering av verksamhet, som är så viktig för både skola och 

allmänhet. 

Vänsterpartiet och Rättvisepartiet är som bekant mycket tveksamma till privatiseringar av 

verksamhet som är av kärnverksamhetskaraktär. Vi är dessutom absoluta motståndare till att 

den nuvarande socialdemokratiska ledningen allt oftare försöker gena genom demokratins i 

Luleå. Det var det som ledde till att Jonas Brännberg, gruppledare för Rättvisepartiet 

Socialisterna och undertecknad lämnade in ett överklagande av ärendet till Förvaltningsrätten. 

Vi anförde i vår överklagan att ärendet är av stor vikt och beskaffenhet, det är av principiell 

art, då kommunen aldrig tidigare bedrivit OPS-verksamhet, men har som princip att bedriva 

verksamhet i egen regi. Detta samt det stora ekonomiska åtagande det innebär är skälen till att 

vi ansåg att kommunfullmäktige skulle avgöra frågan. 

Idag har Förvaltningsrätten per brev meddelat dom i ärendet. Vi är mycket nöjda med att ha 

fått rätt i vårt överklagande. Det visar att det finns skäl att inte i blindo acceptera en majoritets 

alltmer nonchalanta hantering av kommunens verksamhet och skattebetalarnas pengar.  

 

Oavsett hur mycket majoritetsparti man är, måste ändå låta demokratin få råda. 

 

 

Nina Berggård   Jonas Brännberg 

070-264 56 05   073-053 68 84 

 

 

Lite ”axplock” ur domen följer på nästa sida. 

 

 

 



FÖRVALTNINGSRÄTTEN  I  LULEÅ 

DOM meddelad  

2015-10-21 

 

Förvaltningsrätten upphäver Kommunstyrelsens i Luleå kommun beslut den 11 maj 2015,  

§ 120 

 

Ur domslutet: 

”Kommunstyrelsens beslut innebär enligt Förvaltningsrättens mening dels att kommunen ska 

ge en privat aktöri uppdrag att bygga ett badhus, dels hur ägande och ansvar ska vara fördelat 

mellan kommunen och aktören efter färdigställandet. Förvaltningsrätten anser därmed, i likhet 

med de klagande, att det beslut som kommunstyrelsen fattat när den bifallit 

upphandlingsformen OPS medför att en kommunalverksamhet inte längre kommer att 

bedrivas i offentlig regi.” 

 

”Förvaltningsrätten konstaterar härefter at en fråga om privatisering av offentlig verksamhet 

innehåller ett dominerande ideologiskt/politiskt inslag. En fråga om verksamhet ska bedrivas i 

privat eller offentlig regi är vidare en fråga av sådan principiell beskaffenhet eller av större 

vikt att endast fullmäktige får besluta om den….”  

 

”I målet har inte heller framkommit att kommunfullmäktige i detta ärende fattat föregående 

beslut om att driften av de kommunala badhusen ska läggas ut på privata aktörer. Några 

riktlinjer, mål eller andra policydokument som anger ramarna för kommunsstyrelsens 

handlingsutrymme i denna fråga har inte heller antagits av fullmäktige….” 

 

”Förvaltningsrätten anser således att kommunstyrelsen har överskridit sina befogenheter när 

den fattade det aktuella beslutet. Beslutet är därmed fattat i strid med 3 kap. 9 § KL. 

Överklagandet ska följaktligen bifallas och kommunstyrelsens beslut upphävas.” 

 

 

 


