FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

FÖRELÄGGANDE

Aktbilaga 14

2019-03-12

Mål 3041-19

Avdelning 33

Ange detta vid kontakt med domstolen

Stockholms stad
Endast e-post

Olof Nordin ./. Stockholms stad
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
Yttrande i målet
Ni ska yttra er över innehållet i de handlingar som bifogas, aktbilaga 7. Yttrandet ska
vara skriftligt och ges in till domstolen.
Yttrandet ska ha kommit in senast den 29 mars 2019. När tiden har gått ut kan
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.
Att skicka handlingar till domstolen
Kom ihåg att alltid ange målnumret 3041-19 och vem som är avsändare.
Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post. Handlingar som skickas via e-post
behöver inte samtidigt skickas på annat sätt.
Mer information
Allmän information finns på domstolens webbplats. Kontakta gärna domstolen per
telefon eller e-post om ni har frågor.

Fanny Palmqvist
Telefon 08-561 68002
Bifogade aktbilagor: 7

Sida 1 (1)

Dok.Id 1078897
Besöksadress
Tegeluddsvägen 1

Postadress

115 76 Stockholm
Webbplats
www.domstol.se/forvaltningsratt

Telefon
08-561 680 00
E-post
avd33.fst@dom.se

Fax
08-561 680 01

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Kungsgatan 9
P0 Box 7315
SE - 10390 Stockholm
Sweden
T +468701 7800
F +468701 7899
W www.dlapiper.se
SE: 916629-6658

~PIPER

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 33

Förvaltningsrätten i Stockholm
Tegeluddsvägen 1
11541 Stockholm

INKOM: 2019-03-04
MÅLNR: 3041-19
AKTBIL: 7

Aven via e-post
Stockholm den 4 mars 2019

ÖVERKLAGANDE

Klagande:

Bertil Sjöholm, 470522-0590
Ekstigen 5
167 51 Bromma

Ombud:

Advokat Fredrik Gustafsson
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Box 7315
103 90 Stockholm
E-post: fredrik.gustafsson~dlapiper.com

Överklagat beslut

Idrottsnämndens i Stockholms stad beslut vid
sammanträde den 29januari 2019 § 8

Saken:

Laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen

1 egenskap av ombud för klaganden far jag överklaga rubricerat beslut enligt nedan.
1.

YRKANDE

1.1.1

Klaganden yrkar att förvaltningsrätten ska upphäva det överklagade beslutet.

2.

OMSTÄNDIGHETER OCH GRUNDER
Klaganden far åberopa följande omständigheter och grunder.

2.1

Beslutet strider mot den kommunala självkostnadsprincipen

2.1.1

Den beslutade avgiftsstrukturen med en avgift om 550 kr per användbar
bryggmeter medför en överdebitering i förhållanden till stadens kostnader för
drift, underhåll och investeringar. Detta beror på att avgiften är för högt satt i
förhållande till normala investerings-/avskrivningsstrukturer.

2.2

Beslutet innefattar ställningstaganden rörande mervärdesskattedebi
tering som strider mot mervärdesskattelagen

Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
is a limited liability partnership registered
in Sweden (Registration number
9166296658) whicl~ is part of OLA Piper,
a global law firm operating through
various separate and distinot legal
entities.
ts registered office and principal place of
business is at Kungsgatan 9, P0 Box
7315, SE -10390 Stockholm, Sweden.
A list of offices and regulatory information
can be found at www.dlapiper.com
SE switchboard
+468701 7800
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2.2.1

Staden har beslutat att mervärdes skatt ska debiteras på samtliga avgifter. Detta
medför att mervärdesskatt felaktigt och lagstridigt kommer att debiteras på
upplåtelse av mark även till de båtkiubbar som inte använder upplåten mark
som uppställningsytor och där markupplåtelsen således inte utgör mervärdes
skattepliktig användning.

2.3

Beslutet har inte tillkommit i laga ordning

2.3.1

Den nya taxan har beslutats utan samråd med de berörda centralorgani
sationerna och till dess anslutna fritidsbåtskiubbar.

2.3.2

Den nya taxan har dessutom beslutats i samråd med enjävig person, nämligen
sonen till den person som äger stadens huvudleverantör av bryggor.

Som ovan

Fredrik Gustafsson

