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Nordmalings kommun överklagar Förvaltningsrättens dom
Kommunen gör gällande att kommunens beslut att ingå borgen är förenligt med
Kommunallagens bestämmelser. Förvaltningsrätten har således gjort en felaktig bedömning i
förevarande fall. Kommunen överklagar därför Förvaltningsrätten i Umeås dom och yrkar att
Kammarrätten i Sundsvall upphäver Förvaltningsrättens dom och avslår Liza Jonssons och
Allan Hultgrens överklaganden.
Syftet med kommunens borgensåtagande gentemot fastighetsbolaget har varit att skapa lagerlokaler
även till andra företag än Häggströms modehus. Ett faktum som Förvaltningsrätten inte har beaktat i
tillräcklig grad. Att Häggströms Modehus hyr en del av lokalen ska inte ses som ett gynnande av detta
företag då kostnaden för det totala huset är betydligt större (20 MSEK). Den kommunala borgen som
är begränsad till 2 MSEK riktar sig primärt till den del av lokalytan som inte hyrs av Häggströms
modehus. Kommunen har bedömt att det aktuella lokalbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Ett flertal kommuner har i dagsläget industrihus i bolagsform där kommunen hyr ut lokalerna till
enskilda företagare, inte sällan utan att full kostnadstäckning kan uppnås. Kommuner subventionerar
på detta sätt enskilda företagare. Syftet med dessa industrihus är att tillhandahålla lokaler för företag
som finns på orten eller som vill etablera sig på orten.
Nordmalings kommuns syfte med att erbjuda borgen om 2 MSEK är detsamma, att tillhandahålla
lokaler till näringsidkare som vill bedriva verksamhet i kommunen. Dock med den skillnaden att
kommunens insats och risk är begränsad i jämförelse med om kommunen själv skulle bygga, äga och
förvalta fastigheten. Nordmalings kommun har svårt att se skillnaden mellan dessa upplägg i
bolagsform och att finansiera samma tanke genom ett annat bolag. Kommunen ser det som en
möjlighet att med begränsat eget potentiellt åtagande kunna bidra till att nya lokalytor för företagande
skapas inom kommunen.
Kommunledningen menar vidare att allt för stor del av valhänta uttalanden i bl. a. media felaktigt
påpekat att borgensåtagandet i fråga är riktat till Häggströms Modehus AB, vilket alltså är felaktigt.
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Vi behöver verkligen lokaler för företagsetableringar i kommunen. Det känns därför mycket
angeläget att få detta ärende prövat i högre instans, säger Madelaine Jakobsson (C),
kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling.
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