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Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt Östermalms
stadsdelsnämnd att yttra sig angående en laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Överklagan rör nämndens beslut 2017-04-18, § 2,
fastställande av underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och
2020. Klaganden har påtalat en mängd brister i nämndens
verksamheter med hänvisning till olika lagrum. Förvaltningen kan
inte se att klaganden anfört någon omständighet som innebär att det
överklagade beslutet är olagligt.
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Bakgrund
Av 10 kap. 1 § kommunallagen (KL) framgår att varje medlem av
en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad
genom att överklaga till förvaltningsrätten. Rätten kan inte bedöma
lämpligheten och skäligheten i beslutet utan prövning kan endast
ske i den begränsade omfattning som anges i 10 kap. 8 § KL.
Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om:
1. Det inte tillkommit i laga ordning,
2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för
kommunen,
3. Det organ som fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter,
4. Beslutet strider mot lag eller annan författning.
Ärendet
Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt att Stockholm stad,
Östermalms stadsdelsnämnd, ska yttra sig över en kommunmedlems
överklagande av nämndens beslut 2017-04-18, § 2, fastställande av
underlag för budet 2018 med inriktning 2019 och 2020.
Den klagande hänvisar till brister i samverkan med landstinget och
organisationer, olagligheter gällande kommunal sjukvård och brister
gällande meningsfull sysselsättning för personer med
funktionshindrade.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Överklagandet innehåller en mängd synpunkter på nämndens
verksamhet i olika avseenden. Förvaltningen bedömer att den fråga
som ska avgöras här inte är huruvida nämnden fullgör sina
skyldigheter enligt de i överklagan framförda lagrummen men vill
ändå kommentera ett par av synpunkterna.
Nämnden har en väl utvecklad samverkan med Stockholms läns
landsting. Det finns gemensamma överenskommelser som reglerar
denna samverkan. Med regelbundenhet sker samrådsmöten mellan
Östermalms stadsdelsnämnd och Sjukvårdsstyrelsen Stockholms
stad och Ekerö med deltagande förtroendevalda politiker och
tjänstemän.
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Vad gäller avsaknad av kommunal hälso- och sjukvård för personer
med funktionsnedsättning som deltar i dagverksamhet så har
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett tillsynsärende, beslut
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2016-04-07, diarienummer 8.5-2678/2014-21, meddelat att
Östermalms stadsdelsnämnd uppfyller kraven för kommunal hälsooch sjukvård.
Den fråga som ska bedömas i detta sammanhang är huruvida
nämnden begick en olaglighet genom att vid sammanträdet den 18
april 2017 besluta om fastställande av underlag för budget 2018
med inriktning 2019 och 2020.
Förvaltningen anser att stadsdelsnämndens beslut har tillkommit i
laga ordning. Beslutet hänför sig inte till något som inte är en
angelägenhet för kommunen. Nämnden har inte överskridit sina
befogenheter och beslutet strider inte mot lag eller annan
författning.

Bilagor
1. Föreläggande 2017-05-09 från förvaltningsrätten i Stockholm
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