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Föreläggande om yttrande och handlingar i
laglighetsprövning enligt kommunallagen
Yttrande och kompletterande handlingar i laglighetsprövning
enligt kommunallagen.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet till
Förvaltningsrätten
2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet
En överklagan gällande ett svar på ett medborgarförslag har lämnats
till Förvaltningsrätten. I överklagan hänvisas till 2 kap 2 § i 1991
års kommunallag. Enligt denna ska kommuner och landsting
behandla sina medlemmar lika. Enligt överklagan strider
Östermalms stadsdelsnämnds mot detta genom att inte erbjuda
träffpunkter som liknar dem i andra stadsdelar. Vidare hänvisas till
5 kap 7 § i socialtjänstlagen som nämnden, enligt överklagan, bryter
mot. Detta då nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget om att
öppna en ny träffpunkt för människor med psykisk ohälsa.
Vidare menar den överklagande att nämnden förfalskat
medborgarförslaget genom att ta bort namn och adress på
avsändaren av medborgarförslaget.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen menar att stadsdelsnämnden inte bryter mot
kommunallagens krav på att kommunens medlemmar ska behandlas
lika (2 kap 3 § i KL 2017:725) Stockholms stads träffpunkter för
människor med psykisk ohälsa är öppna för alla. Det innebär att det
inte krävs något beslut från stadsdelsnämnderna att delta i
verksamheten. Alla som bor i staden är välkomna till stadens
träffpunkter.
Förvaltningen menar att stadsdelsnämnden i sitt svar på
medborgarförslaget redogör för att det arbete som bedrivs på

Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2020/561
Sida 2 (2)

Startpunkten bedöms möta målgruppens behov och att man i
dagsläget inte ser behov av att öppna en träffpunkt liknande den
som beskrivs i medborgarförslaget.
Klaganden menar att nämnden har förfalskat medborgarförslaget
genom att ta bort förslagsställarens namn och adress. Inför
publicering av nämndens handlingar på stadens webbplats gör
förvaltningen en sekretessprövning och en personuppgiftsprövning.
För att inte riskera att nämnden publicerar uppgifter om en enskild
som i ett senare skede kan leda till integritetskränkning har
förvaltningen gjort bedömningen att generellt inte publicera
personuppgifter i medborgarförslag. Det kan inte uteslutas att en
publicering av personuppgifter kan medföra risk för integritetskränkningar beroende på vilken slags fråga som behandlas i
medborgarförslaget. Medborgarförslagen publiceras i sin helhet
förutom personuppgifterna. Förvaltningens bedömning är att
personuppgifterna inte är nödvändiga att publicera för att
medborgarförslaget ska kunna hanteras av nämnden eller publiceras
på webbplatsen.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Jan Rönnberg
avdelningschef

Bilagor
1. Medborgarförslag om träfflokal för psykisk ohälsa
2. Svar på medborgarförslag
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