PM Rotel I (Dnr KS 2019/136)

Överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges
beslut 12-13 december 2018 angående Individ- och
familjeomsorg inkl. socialpsykiatri för socialnämnden
och stadsdelsnämnderna
Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 197-19
Svarstid 28 februari 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm överlämnas yttrande i mål 197-19
enligt stadsledningskontorets förslag, bilaga 1 till promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 och 13 december 2018, att anta budget 2019
för Stockholms stad med inriktning för 2020 och 2021 samt ägardirektiv för 20192021 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Beslutet har överklagas i den del det
gäller individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri. Staden har av
förvaltningsrätten förelagts att yttra sig över överklagandet. Stadsledningskontorets
juridiska avdelning har upprättat ett förslag till yttrande och yrkat att överklagandet
ska lämnas utan bifall.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Jag hänvisar till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Jag föreslår att
borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Till Förvaltningsrätten i Stockholm överlämnas yttrande i mål 197-19 enligt
stadsledningskontorets förslag, bilaga 1 till promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 14 februari 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
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Bilaga
Stadsledningskontorets förslag till yttrande i mål 197-19.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård och Emilia Bjuggren
(båda S) enligt följande.
När det gäller ärendets juridiska prövning har vi inga invändningar. Däremot så vidhåller vi
den kritik och oro som vi framförde när budget för 2019 beslutades i kommunfullmäktige i
december 2018. Nedskärningar inom välfärden för att finansiera kortsiktiga skattesänkningar
drabbar stockholmare som är i störst behov av samhällets insatser. Något som vi inte kan
acceptera. Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla invånare. Alla ska tillförsäkras
integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets
gemenskap.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och Karin
Gustafsson (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.

2

Remissammanställning
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 och 13 december 2018, att anta budget 2019
för Stockholms stad med inriktning för 2020 och 2021 samt ägardirektiv för 20192021 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Beslutet har överklagas i den del det
gäller individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri. Staden har av
förvaltningsrätten förelagts att yttra sig över överklagandet. Stadsledningskontorets
juridiska avdelning har upprättat ett förslag till yttrande och yrkat att överklagandet
ska lämnas utan bifall.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att som svar på överklagandet överlämna
av juridiska avdelningen upprättat förslag till yttrande, bilaga 1, samt att kommunstyrelsen
förklarar protokollet i detta ärende omedelbart justerat.
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