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§ 23
Yttrande, laglighetsprövning av beslut gällande planeringsprocessen 
styrning och uppföljning, Mål 209-21 (KS 2021.043)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Kommunen förelades 2021-01-25 att yttra sig i ett ärende om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (mål 209-21). Beslutet som överklagats är fullmäktiges beslut gällande 
planeringsprocessen styrning och uppföljning och den del som säger att samtliga 
budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige. 
Kommunen har fått anstånd att inkomma med yttrande till och med den 15 februari 2021.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Yttrande, laglighetsprövning av beslut gällande planeringsprocessen styrning och 

uppföljning, Mål 209-21
 Föreläggande angående laglighetsprövning av beslut gällande planeringsprocessen 

styrning och uppföljning, 209-21
 Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2020-12-07 § 147
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Tjänsteskrivelse

Yttrande, laglighetsprövning av beslut 
gällande planeringsprocessen styrning 
och uppföljning, Mål 209-21

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
förvaltningsrätten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen förelades 2021-01-25 att yttra sig i ett ärende om laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (mål 209-21). Beslutet som överklagats är fullmäktiges beslut 
gällande planeringsprocessen styrning och uppföljning och den del som säger att 
samtliga budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i 
kommunfullmäktige. Kommunen har fått anstånd att inkomma med yttrande till och 
med den 15 februari 2021.

Konsekvenser för barn
Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara 
relevant i detta sammanhang.

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

Expedieras till:
Akten
Förvaltningsrätten
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Tegeluddsvägen 1 måndag–fredag  avd34.fst@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 115 76 Stockholm Webbplats 

08-561 680 00 www.domstol.se/forvaltningsratten-i-

stockholm/ 
 

 Vallentuna kommun 

 

 
 
 

 
Parter: Johan Fagerhem ./. Vallentuna kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in ett överklagande för prövning. Överklagandet följer med detta brev. 

Svara på överklagandet 

Lämna in ett skriftligt svar till domstolen och tala om ifall ni går med på eller motsätter er det 
som begärs i överklagandet. Om ni motsätter er – förklara varför. 

Vill ni lägga fram några bevis ska ni tala om det. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka in de skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

 

Svara i tid 

Domstolen måste ha svaret senast den 8 februari 2021. När tiden har gått ut kan domstolen 
komma att avgöra målet även om ni inte har svarat. 

När ni skickar in svaret 

Kom ihåg att uppge målnummer 209-21. Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i 
PDF-format. De behöver då inte lämnas på annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, 
använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 08-561 68040. 
 
 
Carina Serenius, Domstolshandläggare 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular


    2021-01-06 
 
    Förvaltningsrätten i Stockholm 
    115 76 Stockholm 
 
 

 
Begäran om laglighetsprövning av beslut i kommunfullmäktige i 
Vallentuna 7 december 2020: § 147 Planeringsprocessen styrning och 
uppföljning 2021  
 
Yrkande 
Jag yrkar att Förvaltningsrätten laglighetsprövar beslutet i kommunfullmäktige i Vallentuna 
den 7 december 2020 § 147 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021.  

 
Yrkandet gäller följande beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan 
de presenteras i kommunfullmäktige.  
 
Anhållan 
Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft den 7 januari. Jag har ställt frågor till SKR:s 
jurister för att få ytterligare underlag för yrkandet men på grund av helgerna och eftersom de 
inte har någon ”jour” kan de inte besvara frågorna förrän efter den 7 januari. Jag anhåller 
därför om anstånd till den 21 januari för att kunna komplettera detta yrkande. 
 
Grunder 
Enligt kommunallagen 5 kap. 26 § framgår  
”Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 december att samtliga budgetförslag ska beredas i 
kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige. Av diskussionerna framgick att 
förslaget till beslut lades fram med hänvisning till denna paragraf. 
 
Denna beslutsformulering är för bred och ospecificerad, det skulle kunna innebära 
inskränkning i möjligheter att kunna lägga ändringsyrkanden i processen med budgetbeslut i 
kommunfullmäktige. 

I kommunstyrelsen representeras inte nödvändigtvis samtliga partier i kommunfullmäktige. 
Att lägga över beredningsprocessen på kommunstyrelsen gör att samtliga partier i fullmäktige 
inte kan föra sin talan för sitt budgetförslag. 

Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen, inte ha en delegation att avgöra budgetfrågor. 
Av kommunallagens 5 kap. 2 § framgår att budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 
inte får delegeras till nämnder.  
 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
 
INKOM: 2021-01-06 
MÅLNR: 209-21 
AKTBIL: 1



Kommunstyrelsen har däremot ett lagstadgat krav att lägga fram sitt förslag till budget till 
kommunfullmäktige. Det kan dock inte innebära krav på beredning av samtliga partiers 
budgetförslag, särskilt inte de som ej har representation i styrelsen. 
 
Jag anser att Vallentuna kommunfullmäktige genom det åberopade beslutet den 7 december  
delegerar ansvaret till kommunstyrelsen att besluta om vilka budgetförslag som får läggas i 
kommunfullmäktige, vilket enligt kommunallagen inte är tillåtet.  
 
Jag anser att kommunallagens formulering "Styrelsens förslag till budget ska hållas 
tillgängligt för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och med 
tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas"  
inte innebär ett krav på oppositionspartier och partier utan representation i kommunstyrelsen 
att lägga budgetförslag för beredning. 
 
 
 
Johan Fagerhem 
820121-0138 
Centralvägen 2 
18631 Vallentuna 
 
Tel: 0708201211 
E-post: johan@fagerhem.se 
 
Bilaga: 
Protokoll från kommunfullmäktiges i Vallentuna sammanträde 7 december 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021 (KS 2020.278)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan 
de presenteras i kommunfullmäktige.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Reservationer
Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Johan Fagerhems (V) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger
även att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år.
Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning
och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret att
tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen
innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och
målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP).

Yrkanden
Johan Fagerhem (V), yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
 
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Johan Fagerhems (V) yrkande ställs mot hans 
eget bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Johan Fagerhems (V) yrkande mot sitt 
eget bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt hans eget bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
§215 KS Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
§156  Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020
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Yttrande, Mål 209-21
Johan Fagerhem ./. Vallentuna kommun

Vallentuna kommun har förelagts att yttra sig över överklagandet i mål 209-21 och 
vill därvid anföra följande.

Inställning
Vallentuna kommun bestrider bifall till Johan Fagerhems överklagande.

Grunder och sakomständigheter
Fullmäktige i Vallentuna kommun har fattat beslut om att samtliga budgetförslag ska 
beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i fullmäktige. Detta beslut innebär 
en hantering som säkerställer att samtliga budgetförslag som sedan läggs fram i 
fullmäktige uppfyller kommunallagens beredningskrav enligt 5 kap. 26 § 
kommunallagen.

Fullmäktige har ingen möjlighet att anta ett budgetförslag som inte är berett. För att 
möjliggöra för fullmäktige att fatta beslut om samtliga partiers budgetförslag måste 
de också beredas. Fullmäktiges beslut i detta ärende möjliggör för fullmäktige att ta 
ställning till fler budgetförslag utan att dessa först behöver återremitteras för 
beredning innan antagande.

När fullmäktige ska fatta beslut om budgeten föreligger inga hinder för ledamöter i 
fullmäktige att lägga fram ändringsyrkanden eller tilläggsyrkanden till de 
budgetförslag som beretts i kommunstyrelsen och som fullmäktige har att ta ställning 
till.

Den klagande anför att Vallentuna kommunfullmäktige genom det åberopade 
beslutet den 7 december delegerar ansvaret till kommunstyrelsen att besluta om 
vilka budgetförslag som får läggas i kommunfullmäktige, vilket enligt 
kommunallagen inte är tillåtet.

Fullmäktiges beslut innebär inte att fullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att 
besluta om vilka budgetförslag som får läggas fram i fullmäktige. Kommunstyrelsens 
uppgift är att bereda de förslag som fullmäktige har att ta ställning till för att på detta 
vis säkerställa att fullmäktige får tillgång till ett tillförlitligt och allsidigt belyst 
beslutsunderlag. Att ärenden bereds av kommunstyrelsen är en central del i den 
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demokratiska processen i kommuners beslutshantering. Fullmäktiges beslut innebär 
en hantering som säkerställer att samtliga budgetförslag som sedan läggs fram i 
fullmäktige uppfyller kommunallagens beredningskrav.

Den klagande anser att kommunallagens formulering "Styrelsens förslag till budget 
ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats 
från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten 
ska fastställas" inte innebär ett krav på oppositionspartier och partier utan 
representation i kommunstyrelsen att lägga budgetförslag för beredning.

Att styrelsens förslag till budget enligt 8 kap. 14 § kommunallagen ska hållas 
tillgängligt för allmänheten tar sikte på att allmänheten ska få insyn i styrelsens 
förslag till budget. Denna bestämmelse inskränker inte kravet på att ett budgetförslag 
ska vara berett för att kunna beslutas av kommunfullmäktige. Att först i 
kommunfullmäktige lägga fram och besluta om ett nytt budgetförslag som inte beretts 
är således inte möjligt.

Fullmäktige har genom att fatta det nu överklagade beslutet infört en rutin för hur 
budgetförslag ska beredas i Vallentuna kommun. Fullmäktiges beslut, att införa en 
rutin för beredning av budgetförslag, strider inte mot kommunallagen. Överklagandet 
ska därför avslås.
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