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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Biträdande kommunjurist 
Sofia Hellblom 

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2022-12-06 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i  
mål nr 20543-22 angående laglighetsprövning 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge in bilagt yttrande daterat den XX till 
Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 20543-22 angående laglighetsprövning 
av beslut fattat av ordföranden i kultur- och fritidsnämnden den 20 juni 2022, 
dnr KFN 2022/69-54.  

Sammanfattning 

Den 20 juni 2022 beslutade ordföranden i kultur- och fritidsnämnden i  
Täby kommun, med stöd av punkt. 3.4 i kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning, på nämndens vägnar om utbetalning av ett tillfälligt 
omställningsstöd för privata musikskoleutförare i Täby kulturskola, dnr KFN 
2022/69-54. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm den  
18 oktober 2022, mål nr 20543-22. Klaganden yrkar att beslutet ska upphävas 
och anför med hänvisning till 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) att 
ordföranden överskridit sin befogenhet då det inte varit fråga om ett ärende som 
varit så brådskande att nämndens beslut inte kunnat avvaktas.  

Täby kommun förelades den 20 oktober 2022 att komplettera målet i domstolen 
med i föreläggandet angivna handlingar samt yttra sig över överklagandet, bilaga 
1.  

Kommunen bestrider bifall till överklagandet och yttrar sig över vad klaganden 
anför i sin överklagandeskrift, bilaga 2. Kommunens uppfattning är att beslutet 
kommit till på ett lagligt sätt och att ordföranden således haft rätt att fatta det 
överklagade beslutet.   

Tjänsteutlåtande 
2022-11-01 
Dnr KFN 2022/86-10 
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Ärendet 

Den 20 juni 2022 beslutade ordföranden i kultur- och fritidsnämnden i  
Täby kommun, med stöd av punkt. 3.4 i kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning, på nämndens vägnar om utbetalning av ett tillfälligt 
omställningsstöd för privata musikskoleutförare i Täby kulturskola, dnr KFN 
2022/69-54. Detta med anledning av att utförarna uttryckt ett akut 
likviditetsbehov som uppstått till följd av bl.a. pandemins effekter. Beslutet 
överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm den 18 oktober 2022, mål nr 
20543-22.  

Klaganden yrkar att beslutet ska upphävas och anför med hänvisning till 6 kap. 
39 § kommunallagen (2017:725) att ordföranden överskridit sin befogenhet då 
det inte varit fråga om ett ärende som varit så brådskande att nämndens beslut 
inte kunnat avvaktas. Klaganden har till stöd för detta bl.a. anfört att det 
överklagade beslutet fattades den 15 juni 2022, en dag före nämnden 
sammanträde i juni, och att beslutet i och med detta inte anmäldes till nämnden. 
Vidare har det i beslutsunderlaget, som är från hösten 2021, inte funnits något 
krav om ersättning. 

Täby kommun förelades den 20 oktober 2022 att komplettera målet i domstolen 
med i föreläggandet angivna handlingar samt yttra sig över överklagandet senast 
den 3 november 2022, bilaga 1. Kommunen har beviljats anstånd med att 
inkomma med komplettering och yttrande t.o.m. den 9 december 2022.  

Nämnden föreslås lämna in ett yttrande till domstolen vari kommunen bestrider 
bifall till överklagandet och yttrar sig över de grunder klaganden anför i sin 
överklagandeskrift, bilaga 2. Kommunen menar att det inte förekommit några 
formella fel under beslutsförfarandet och att det ärende som ordföranden på 
nämndens vägnar fattat beslut om, på grund av de privata musikskoleutförarnas 
likviditetsproblem, varit så brådskande att nämndens avgörande inte har kunnat 
avvaktas. Kommunens uppfattning är därmed att det saknas skäl för att upphäva 
beslutet, varför överklagandet ska avslås.   

Ekonomiska överväganden 

Beslutet föranleder inga ekonomiska överväganden.  
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Niklas Roos af Hjelmsäter  
Kultur/fritidschef 

Bilagor 

1. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm, daterat den 20 oktober 
2022, jämte överklagandet 

2. Täby kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, daterat den 
XX, jämte bilagor  

Expedieras 

Förvaltningsrätten i Stockholm, avdelning 6, avd6.fst@dom.se  
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