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Yrkande avseende Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15154-19, laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 
 
 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 
 
Som yttrande i mål nr 15154-19, Roger Höög m.fl. ./. Göteborgs Stad, översänds bilagt svar 
till förvaltningsrätten. 
 
Yrkande 
Vi menar att budgetbeslutet strider mot såväl de allmänna principerna i kommunallagen att 
kommunen inte kan besluta i frågor som inte är en kommunal angelägenhet som den speciella 
lagstiftningen kring allmännyttiga bolag. 
 
Sedan Västtrafik gick från 50 ägare till en är det uppenbart att Göteborgs Stad inte har något 
ägarinflytande över bolaget och tryggheten ombord spårvagnarna inte kan vara en 
angelägenhet för kommunen.  
 
Vidare går det inte att som Stadsledningskontoret hävda att lagen om allmännyttiga bolag inte 
är tillämpbar eftersom bolagen ingår i en koncern. Det skulle i praktiken innebära att den 
lagen enbart gäller allmännyttiga bostadsbolag som ägs direkt av kommunen utan 
koncernstruktur. 
 
Svar till förvaltningsrätten 
 
Göteborgs Stads inställning 
 
Göteborgs Stad anser att överklagandet ska bifallas. 
 
Bakgrund 
På s. 197 i den budget som fastställdes av kommunfullmäktige den  
13 november 2019 får Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) i uppdrag, tillsammans med 
styrelser och i samverkan med regionen, att införa trygghetsvakter och värdar i 
kollektivtrafiken och på hållplatser. De klagande anser att detta strider mot gällande rätt.  
 
Rättslig reglering 
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL, ska ett överklagat beslut upphävas, om  
1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning 



 
Skälen för Göteborgs Stads inställning 
Fullmäktige är kommunens högsta organ och därmed är beslut om genomförande att anse 
som slutgiltigt då uppdraget inte formulerades som att utreda förutsättningarna för ett 
genomförande. I och med detta har beslutet tillkommit i strid med gällande rätt då det 
förutsätter en värdeöverföring från hyresgästkollektivet till regionens taxe- och 
skattekollektiv. Att kommunen valt att organisera allmännyttan i en specifik koncernstruktur 
gör inte att lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag går att runda. 
 
Det är vidare ett beslut som strider mot ägardirektiv då hyresgästernas medel enligt 
uppdraget ska nyttjas för att finansiera tryggheten i andra områden och på annan 
huvudmans mark samt fordon. För denna typ av verksamhet saknar koncernen stöd i av 
fullmäktige fastställt ägardirektiv. 
 
Göteborgs Stad menar att budgetbeslutet även strider mot de allmänna principerna i 
kommunallagen att kommunen inte kan besluta i frågor som inte är en kommunal 
angelägenhet. (Specifikt punkt 2 i den del av kommunallagen som hänvisas till ovan.) 
 
Sedan Västtrafik gick från 50 ägare (Västra Götaland och 49 kommuner, bl.a. Göteborgs 
Stad) till en (Västra Götalandsregionen) är det uppenbart att Göteborgs Stad inte har något 
ägarinflytande över bolaget och tryggheten ombord spårvagnarna inte kan vara en 
angelägenhet för kommunen.  
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr  
15154-19, laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Som yttrande i mål nr 15154-19, Roger Höög m.fl. ./. Göteborgs Stad, översänds bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Ärendet och dess bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november 2019, § 4, bl.a. att 
enligt reviderat förslag den 12 november 2019 fastställa Moderaternas, Liberalernas, 
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 2020-2022 i sin helhet med de 
mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de olika verksamhetsområdena. I budgeten 
anges på s. 197, under rubriken Uppdrag från Kommunfullmäktige, att Förvaltnings AB 
Framtiden får i uppdrag, tillsammans med styrelser och i samverkan med regionen, att 
införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser.  

Johan Svensson och Roger Höög överklagar beslutet att fastställa budgeten då de anser 
att beslutet strider mot gällande rätt och anför i huvudsak följande. Det kan inte vara en 
uppgift för ett allmännyttigt bostadsbolag att finansiera eller organisera personal för att 
främja trygghet på regionens kollektivtrafikfordon eller dess hållplatser. Uppdraget 
saknar täckning i både lag och ägardirektiv och medför en värdeöverföring från 
hyresgästerna till regionens skatte- och taxekollektiv.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att översända detta yttrande till förvaltningsrätten bedöms inte medföra några 
konsekvenser ur ekonomisk dimension för Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

 

 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-13 
Diarienummer 1385/19 
 

Handläggare: Erica Farberger 
Telefon: 031-368 02 08 
E-post: erica.farberger@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Överklagandet 

2. Yttrande till förvaltningsrätten 

 

 

 

 

Markus Landahl 

Förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 15154-19, Roger Höög m.fl. ./. 
Göteborgs Stad, laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

Göteborgs Stads inställning 
Göteborgs Stad anser att överklagandet ska avslås. 

Bakgrund 
På s. 197 i den budget som fastställdes av kommunfullmäktige den 13 november 2019 
får Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) i uppdrag, tillsammans med styrelser och i 
samverkan med regionen, att införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på 
hållplatser. De klagande anser att detta strider mot gällande rätt.  

Rättslig reglering 
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL, ska ett överklagat beslut upphävas, 
om  

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning 

Skälen för Göteborgs Stads inställning 
Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads 
nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och 
gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Att uppdraget att 
införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser ges till Framtiden, 
tillsammans med styrelser och i samverkan med regionen, innebär att det nu ankommer 
på Framtiden att överväga hur uppdraget ska fullgöras. Enbart det uppdrag som följer av 
kommunfullmäktiges budget innebär inte att ett beslut att införa trygghetsvakter och 
värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser är fattat. Framtiden skulle kunna komma till 
slutsatsen att uppdraget inte är förenligt med gällande rätt eller av annan anledning inte 
är genomförbart, och i så fall ankommer det på Framtiden att uppmärksamma 
kommunfullmäktige om detta. Det strider således inte mot gällande rätt att ge ett 
kommunalt bolag ett uppdrag med det innehåll som är aktuellt i förevarande mål.  

När det gäller kommunfullmäktiges möjligheter att leda de kommunala så bolagen så 
styr fullmäktige, utöver budgeten, genom t.ex. ägardirektiv och bolagsordning. Av 
ägardirektivet för Framtiden framgår bl.a. följande. Framtiden är moderbolag för 
stadens allmännyttiga bostadsbolag. Framtiden ska svara för att nya bostäder, i första 
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hand hyresrätter, produceras med utgångspunkt i de mål som årligen läggs fast i budget 
för Göteborg Stad. Bostäder och bostadsområden ska utformas och förvaltas på ett 
sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg. 
Fastighetsförvaltningen ska hålla god kvalitet och tillgodose de boendes och övriga 
brukares behov av trygghet, trivsel och service. Bolagets verksamhet styrs även av 
Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, bolagsordning, kommunfullmäktiges 
budget samt anvisningar från kommunstyrelsen såsom till exempel struktur och tidplan 
för uppföljningsprocessen. 

Av bolagsordningen för Framtiden framgår att bolaget är publikt. Framtiden omfattas 
inte av lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag eftersom bolaget 
inte bedriver sådan verksamhet som anges i den lagen.  

Framtidens uppdrag, tillsammans med styrelser och i samverkan med regionen, att 
införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser strider således 
inte mot gällande rätt på sätt som klagandena gjort gällande.  

Uppdraget om trygghetsvakter och värdar har sin grund i att stärka tryggheten i 
bostadsområden samt på gator och torg för att göteborgarna ska kunna röra sig och 
färdas tryggt. Framtidens fastighetsförvaltning ska enligt ägardirektivet tillgodose de 
boendes och övriga brukares behov av trygghet, trivsel och service. Därmed 
överensstämmer budgetuppdraget med ägardirektivet och någon värdeöverföring från 
hyresgästerna till regionens skatte- och taxekollektiv är det inte frågan om. Skäl att 
upphäva fullmäktiges beslut saknas därför och överklagandet ska således avslås.  

 

 


	Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr  15154-19, laglighetsprövning enligt kommunallagen
	Förslag till beslut
	Ärendet och dess bakgrund
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk och social dimension
	Bilagor

	bil2.pdf
	Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 15154-19, Roger Höög m.fl. ./. Göteborgs Stad, laglighetsprövning enligt kommunallagen
	Göteborgs Stads inställning
	Bakgrund
	Rättslig reglering
	Skälen för Göteborgs Stads inställning


