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Enkel	  fråga	  till	  samhällsbyggnadsnämndens	  ordförande	  	  
	  
I ett brev (2016-02-11) till samtliga myndighetschefer skriver civilminister, Ardalan Shekarabi, att 
en rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. 
 
En rättsäker förvaltning är också viktig när samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om bygglov 
och se till att plan- och bygglagen följs. Denna diskussion har aktualiserats i samband med planerna 
på att öppna ett hem för ensamkommande asylsökande ungdomar på Ulvsbergsgården.  
 
Bygglov krävs för att starta verksamheten (annan användning enligt 9 kap. 2§ punkt 3a, PBL). Men 
i skrivande stund har Botkyrka kommun fortsatt processen utan bygglov. Att fortsätta med planerna 
är att likställa med ett svartbygge, vilket riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel. 
 
Vi i Tullingepartiet förutsätter att kommunen behandlar bygglovsärenden på ett objektivt och 
korrekt sätt där både lokalernas lämplighet i sig samt tillgänglighet och verksamhetens påverkan på 
sin omgivning tas i beaktande. Detta oavsett om en byggnad ska användas som asylboende, skola, 
äldreboende eller för annan verksamhet. I grunden handlar det om rättssäkerhet. Man måste kunna 
lita på att kommunen inte agerar efter eget godtycke vilket på sikt skulle undergräva trovärdigheten 
för lagstiftningen. 
 
Enligt delegationsförteckningen för samhällsbyggnadsförvaltningen delegeras bygglov för ändrad 
användning till tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Delegering av beslut medges 
dock ej då en sakägare har anmält invändningar. Jag har kontaktats av angränsande fastighetsägare 
som har anfört besvär i ärendet i egenskap av sakägare.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande enkla fråga till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Gabriel Melki (S):  
 
Har bygglov medgivits i enlighet med delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden innan 
verksamheten startade? 
 
Per Börjel (TUP)   
 
 
	  


