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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet till
förvaltningsrätten.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad..

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt Östermalms
stadsdelsnämnd att yttra sig angående en laglighetsprövning enligt
10 kap. 8 § kommunallagen. Överklagan rör nämndens beslut den
15 december 2016 om att förlänga avtal med Svevia AB, avseende
parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på
parkmark.
Ärendet har hanterats med beaktande av aktuella bestämmelser i
kommunallagen. Förvaltningen kan inte se att klaganden har anfört
någon omständighet som innebär att det överklagade beslutet ska
anses 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 får emellertid
inte bedöma om beslutet är lämpligt och rimligt, 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 har fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter,
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
Ärendet
Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt Östermalms
stadsdelsnämnd att yttra sig angående en laglighetsprövning enligt
10 kap. 8 § kommunallagen. Överklagan rör nämndens beslut 210612-15 §4. Svarstiden är förlängd till 2017-06-16.
Beslutet som överklagan avser är nämndens beslut om att förlänga
avtal med Svevia AB, avseende parkskötsel, barmarksrenhållning
och vinterväghållning på parkmark, samt att ge uppdrag till
stadsdelsdirektören om att teckna avtal om förlängningen av
entreprenaden.
Den klagande anser att nämndens beslut är olagligt och åberopar
kap. 6 34 § KL, om att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I ärendet till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-12-15 framgår
tydligt att det är Östermalms stadsdelsnämnd som fattar beslutet om
att förlänga avtalet, och att entreprenaden uppnår god kvalité enligt
avtal.
Ärendet har hanterats med beaktande av aktuella bestämmelser i
kommunallagen. Förvaltningen kan inte se att klaganden har anfört
någon omständighet som innebär att det överklagade beslutet ska
anses olagligt.
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Bilagor
1. Föreläggande 2017-05-09 från förvaltningsrätten i Stockholm.
2. Beslut 2016-12-15 i Östermalms stadsdelsnämnd.
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