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Initiativärenden i kommunstyrelsen 14 mars 2023 

 

1. Vi har under en tid läst om bygglovsavdelningen genom media. Enligt vad som 

framkommit ligger många ärenden på hög och det har varit en stor arbetsbelastning på 

de anställda. Flera anställda har slutat. Externa konsulter används i verksamheten. Det 

har också gjorts en JO-anmälan av en anställd på bygglovsavdelningen, efter att 

anmälaren haft kontakt med Arbetsmiljöverket som då rådde arbetstagaren att göra en 

anmälan till JO. I anmälan beskrivs det som att bygglovsenheten tvingas fatta beslut efter 

påtryckningar, både från delar av näringslivet och kommunledningen.  

 

Som ledamot av kommunstyrelsen önskar jag därför få information under sammanträdet 

hur vi arbetar med de här frågorna idag – och hur planen ser ut framåt för att vi ska 

komma till rätta med de problem som finns/funnits. 

 

2. Enligt vad jag fått information om så har ett juridiskt ombud i ett eventuellt 

skadeståndsärende mot Arvika kommun särskilt begärt att ärendet behandlas under 

kommande kommunstyrelsesammanträde den 14 mars 2023 och att beslut i ärendet fattas 

i kommunstyrelsen. Bakgrunden till ärendet är ett JO-beslut där Arvika kommun 

kritiseras för att ha kränkt en enskilds yttrandefrihet i ett ärende enligt LSS. 

 

Jag har inte kunnat hitta någon information i handlingarna och har heller inte blivit 

informerad om att det inkommit någon sådan begäran. Eftersom det enligt uppgift har 

gjort det vill jag att ärendet tas upp på sammanträdet eftersom vi då kanske kan undvika 

en stämningsansökan mot oss som jag menar har skett helt i onödan i andra ärenden. Om 

det behöver göras någon form av beredning i ärendet kan vi säkert begära anstånd för att 

få mer tid, men en grundläggande information både kan och behöver delges till 

kommunstyrelsens ledamöter under sammanträdet.   
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Ledamot KS Lars-Olof Gävert, Arvika den 9 mars 2023 
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