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Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 4410-21 om laglighetsprövning
enligt kommunallagen – beslut om verksamhetsstöd till Växtvärket
TN-2021-1019
Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna ett tillfälligt verksamhetsstöd under 2021 till
föreningen Växtvärket om totalt 900 000 kr (§ 134, 2021-03-23). Laglighetsprövning av beslutet
har begärts och kommunen har förelagts yttra sig till Förvaltningsrätten i Malmö.
Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett förslag till yttrande med yrkande om att
överklagandet ska avslås och föreslår Tekniska nämnden att lämna yttrande i enlighet med bilagt
förslag. Med anledning av ärendets brådskande natur föreslås även att paragrafen förklaras vara
omedelbart justerad.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till Förvaltningsrätten i Malmö avge yttrande i mål nr 4410-21, i enlighet med förvaltningens
förslag, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Beslutsunderlag







Föreläggande i mål nr 4410-21, meddelande om att domstolen fått in handlingar i målet
Förslag till yttrande TN 210525 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 4410-21
om laglighetsprövning enligt kommunallagen - beslut om verksamhetsstöd till Växtvärket
G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål nr 4410-21 om
laglighetsprövning enligt kommunallagen - beslut om verksamhetsstöd till Växtvärket
Underrättelse angående begäran om anstånd mål nr 4410-21
§134 TN 210323 Budgetuppdrag 2021 – Utredning av IOP (idéburet offentligt
partnerskapsavtal) med Växtvärket

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-05-25
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-05-07

Förvaltningsrätten i Malmö
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Ärendet

Tekniska nämnden har som ett budgetuppdrag uppdragit åt fastighets- och gatukontoret att
undersöka möjligheterna att teckna ett så kallat IOP (idéburet offentligt partnerskapsavtal),
alternativt hitta en annan finansieringsform, med föreningen Växtvärket rörande bemanning och
utveckling av deras verksamhet på Guldängens bygglek.
Verksamheten på Guldängens bygglek har tidigare erhållit verksamhetsstöd från
kommunstyrelsen. Som ett resultat av den politiska budgetuppgörelsen har det föreslagits att ett
tillfälligt verksamhetsstöd skulle utbetalas av tekniska nämnden. Tekniska nämnden har beslutat
att godkänna ett tillfälligt verksamhetsstöd under 2021 till Växtvärket om totalt 900 000 kr, att
utbetalas per tertial. Ev. justeringar kan ske under året och senast i samband med att utredningen
presenteras och beslutas. Verksamhetsstödet är en tillfällig lösning under tiden fram tills att
utredningen är klar och beslutad i tekniska nämnden.
Laglighetsprövning av beslutet om verksamhetsstöd har begärts och kommunen har förelagts
yttra sig till Förvaltningsrätten i Malmö. Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett förslag
till yttrande med yrkande om avslag av överklagandet och föreslår Tekniska nämnden att lämna
yttrande i enlighet med bilagt förslag.
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