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Budget 2023 – Behov av juridiskt stöd 

 

En tolkning av svensk förvaltningspraxis kan vara enligt förljande: 

KF kan besluta om föreslagen budget men det krävs ett antal kompletterande beslut i 

berörda nämnder samt KF. 

Justera/ändra i beslutad budget 

Det föreslagna beslutet om att ge KS bemyndigande om att justera/ändra i beslutad 

budget behöver preciseras exempelvis gällande beloppsnivåer och karaktär av beslut i 

en delegationsordning som beslutas i KF. 

Dels behöver detta ske för att säkerställa tydlighet och följsamhet till Kommunallagens 

skrivningar kring vad som måste beslutas av KF. 

Dels behöver detta ske för att, om avsikten är att exempelvis KS ska ges mandat att 

minska en nämnds budget (om det är förenligt med Kommunallagen), så påverkar detta 

stadsdirektörens roll och således behövs ett ärende med beredning där SLK ges 

möjlighet att yttra sig. 

I gällande ordning där KF beslutar om budgetändringar för nämnder så är KS sista 

beredande instans. Om sådant beslut istället ska fattas av KS så är SLK sista beredande 

instans, och direktören i en förvaltning har ett särskilt ansvar i ekonomiska frågor. Om 

detta ansvar ska läggas på stadsdirektören kan det finns behov av kompletterande 

beslut eller insatser på SLK. 

LOV 

Det föreslagna beslutet om att avveckla LOV inom äldreomsorgen behöver följas av ett 

berett beslut i ÄVO, som ansvarig enligt lagstiftning, där kostnader, tid, risker med mera 

belyses, samt eventuella behov av kompletterande beslut eller åtgärder preciseras. Om 

ÄVO ser behov av kompletterande beslut eller åtgärder för att genomföra en beslutad 

budgets intentioner så kan ärendet behöva lyftas åter till KF för ett slutligt beslut baserat 

på den fullbordade beredningen. 

Ovanstående är en tolkning av praxis och då det är angeläget att KS som instans skaffar 

sig en bra bild av lämplig beslutshantering föreslås det härmed att SLK inkl dess 

stadsjurist gör en redogörelse kring omständigheterna och de juridiska förutsättningarna 

inför KS. Om SLK bedömer att de juridiska frågeställningarna är svåra att skilja från 

politiska ställningstaganden så bör en extern jurist anlitas för att ge stöd till KS. 

 


