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 Förvaltningsrätten i Stockholm 

 Avdelning 33 

 

 

 

Yttrande i mål nr 6131-18, Stefan Wångstedt ./. Täby 

kommun angående laglighetsprövning enligt kommunlagen 

 

Täby kommun har beretts tillfälle att skriftligt yttra sig över handlingarna i 

rubricerat ärende och framför med anledning av det följande.  

 

 

Inställning och yrkande 

 

Täby kommun bestrider bifall till överklagandet och yrkar med åberopande av 

nedanstående grunder att överklagandet ska avslås.  

 

Grunder 

 

Stefan Wångstedt har överklagat Kommunfullmäktiges i Täby kommun (nedan 

kommunfullmäktige) beslut den 12 februari 2018 att utbetala partistöd till 

Miljöpartiet för år 2018 med två tredjedelar. Han har bl.a. anfört att Miljöpartiet 

inkom med redovisning av partistöd alldeles för sent vilket borde gjort att de inte 

skulle fått något utbetalt enligt hans tolkning av lagtexten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2018, § 10, om ändringar i Täby 

kommuns lokala regler om partistöd. Resultatet av ändringarna innebär att 

kommunfullmäktige, i det fall ett parti inte lämnat in redovisning och 

granskningsrapport inom föreskriven tid, får fatta beslut i det enskilda fallet om 

utbetalning av partistöd till det berörda partiet.  

 

Som en följd av ändringarna i reglerna om partistöd beslutade 

kommunfullmäktige samma datum att Miljöpartiet får utbetalt partistöd för 2018 

med två tredjedelar med anledning av att deras redovisning av partistöd inte 

inkommit inom föreskriven tid. 

 

Vid laglighetsprövning har förvaltningsrätten att ta ställning till om det beslut som 

fattades vid kommunfullmäktige den 12 februari 2018 ska upphävas på någon av 

de grunderna som anges i 13 kap 8 § första stycket kommunallagen (2017:725). 

Vid en sådan prövning är förvaltningsrätten begränsad till att pröva huruvida 

beslutet står i strid mot lag eller annan författning. Det är således inte upp till 

förvaltningsrätten att pröva lämpligheten av Täbys kommuns lokala regler utan 

endast lagligheten i beslutet i förhållande till lag eller annan författning. 
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Av 4 kap. 31 § tredje stycket kommunallagen framgår att fullmäktige får besluta 

att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar in redovisning och 

granskningsrapport enligt första och andra styckena. De angivna 

bestämmelserna innehåller inte något förbud mot att utbetala partistöd till ett parti 

som inkommer med sin redovisning för sent.  

 

Kommunfullmäktiges beslut att betala ut visst partistöd till Miljöpartiet, trots sen 

inlämnad redovisning, strider således inte mot lag då det är upp till fullmäktige att 

besluta om utbetalningen samt omfattningen och formerna för partistöd (jfr 4 kap. 

29 och 30 §§ kommunallagen).  

 

Täby kommuns lokala regler är inte heller att likställa med lag eller annan 
författning i vad som avses i 13 kap. 8 § första stycket 4 kommunallagen. 
 

Sammanfattningsvis ska kommunfullmäktiges beslut att utbetala partistöd till 

Miljöpartiet för år 2018 med två tredjedelar inte upphävas då det har kommit till 

på lagligt sätt. Beslutet strider inte heller mot någon av de övriga punkterna för 

upphävande som anges i 13 kap. 8 § första stycket kommunallagen.  

 

 

För Täby kommun  

 

 

Carina Lundberg Uudelepp    

Kommundirektör 

 

 

 

 


