Lund den 18 december 2015

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Ang. upphävande av beslut av Kommunfullmäktige i Lund den 17
december samt inhibition av detsamma
Lunds kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 17 december 2015
beslutat
”att bevilja igångsättningstillstånd för projekt Spårväg Lund C – ESS,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att omfördela medel så att kostnaden för
genomförandet 2016, 17,5 Mkr, inryms inom beslutade investeringsramar,
att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att söka ytterligare
extern medfinansiering för de 74,6 mkr av projektets ram som i dagsläget
saknas.”
Beslutsförslaget hade inte sänts ut utan lades på bordet under sammanträdet.
Vi överklagar detta beslut enligt Kommunallagens 10 kap 8 §, som stadgar att
beslut inte får strida mot lag eller annan förordning.
I Kommunallagens 8 kap 12 § står: ”0m fullmäktige beslutar om en utgift
under löpande budgetår, skall beslutet innefatta också anvisning om hur
utgiften skall finansieras.”
Enligt Lunds kommuns egen kalkyl skall kostnaden för spårvägen Lund C –
ESS uppgå till 766 Mkr. Härtill kommer kostnaden för spårvagnar och
spårvagnsdepå, som enligt kommunens förhoppning Region Skåne skall
betala.
När ärendet förs upp till fullmäktige måste redovisning ges för kostnaden för
hela projektet, inte bara för kommunala kostnader 2016.
Hur skall hela den kommunala kostnaden finansieras?
Enligt kommunens kalkyl beräknas kommunens totalkostnad för investeringen
till 388 mkr, men det finns osäkerhetsfaktorer som kommunen synes ha
underskattat. Som framgått ovan saknas också 74,6 mkr av den summa som
enligt kommunens förhoppning ska täckas av extern finansiering. Här går det
inte att endast redovisa en delfinansiering, ej heller att förlita sig på
önsketänkande.
Att bevilja igångsättningstillstånd för ett projekt innan beslut tagits om hur
projektet skall finansieras i dess helhet strider mot sunt ekonomiskt tänkande
och mot Kommunallagen.
Därför hemställes att Förvaltningsrätten upphäver det beslut
Kommunfullmäktige tog den 17 december och som här redovisats.

som

Eftersom kommunen forcerar fram ett beslut under osäkerhet före årsskiftet
hemställes även att Förvaltningsrätten inhiberar det beslut som
Kommunfullmäktige har tagit.
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