
Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

 

Motion om att genomföra utbildning om regler för 

delegationsbeslut, lägga ut delegationsärenden i 

förtroendevaldas iPad och göra sekretesshandlingar 

enkelt tillgängliga för behöriga förtroendevalda. 

 
Inom den kommunala verksamheten fattas många beslut på 

delegation. Det innebär att en tjänsteman fattar ett beslut på 

nämndens, styrelsens eller utskottets vägnar, men ansvarig för 

beslutet är de förtroendevalda i detta organ. Om en tjänsteman på 

till exempel miljö- och hälsoskyddskontoret fattar ett beslut på 

delegation står det ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat” 

trots att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte har haft ärendet på sitt 

bord. Delegationsbesluten redovisas sedan i form av en lista med 

rubrik, datum för beslutet och namnet på den som fattat beslutet.  

 

Det åligger nämnden att hålla sig informerad om, vilka beslut 

delegaterna har fattat. Ett beslut som har fattats på delegation kan 

inte ändras av nämnden. Däremot kan nämnden dra in 

delegationsrätten för till exempel viss delegat eller för en 

ärendegrupp. Nämnden kan också genom att följa ärendena se om 

det finns anledning att föreslå någon ändring i själva verksamheten.  

 

På en delegationslista (dock inte miljö- och hälsoskyddsnämndens) 

förekom nyligen inom ett område bland annat följande rubriker: 

Varning, Överläggning om avstängning, Avstängning, Avslut 

anställning, Uppsägning. På sammanträdet frågade en ledamot vad 

ärendena gällde. Tjänstemannen svarade att det kunde hen inte 

berätta med hänvisning till sekretess.  

 

Närvarande på sammanträdet var fem före detta, respektive 

nuvarande nämndordförande. En av dem påtalade att alla ärenden 

på begäran måste redovisas i sin helhet. Man kan inte 

sekretessbelägga handlingar för dem som är ansvariga för 

verksamheten. Dessa har rätt att när som helst se alla handlingar. 

Hon begärde att de ärenden, som ledamoten ville ta del av skulle 

skickas ut på gult papper, vilket i Danderyd betyder sekretess.  

 



Den sittande ordföranden reagerade med en oförskämd arrogans, 

som inte någonsin borde förekomma i en sådan position. Ingen 

förtroendevald i en styrelse, nämnd eller i ett utskott ska behandlas 

på detta sätt. Ordföranden vägrade ge begärda uppgifter och även 

att skicka ut begärda handlingar. 

 

Bland annat framförde ordföranden dessutom att varningen till 

exempel kunde gälla sen ankomst. Och att vi inte skulle lägga oss i 

vad tjänstemännen gjorde. Det tycktes som om ordföranden inte ens 

kunde skilja på verkställighets- och delegationsbeslut.  

 

Det är den sittande ordförandens absoluta ansvar att se till att de 

förtroendevalda, som är ombud för medborgarna, får sina 

rättigheter tillgodosedda. Det är en förutsättning för att vi ska kunna 

ta det ansvar vi har gentemot våra uppdragsgivare, i detta fall 

Danderydsborna.  

 

Dagen efter mötet begärde den berörda ledamoten skriftligt att få ta 

del av handlingarna och efter kontakt med kommunjuristen fick hon 

några dagar senare läsa dem på kontoret. Det visade sig att det var 

allvarliga ärenden, så allvarliga att de borde ha tagits upp som ett 

särskilt informationsärende på sammanträdet.  

 

Förutom den tjänstgörande ordföranden och den som ingrep fanns 

således ytterligare två nuvarande och en före detta 

nämndordförande på plats. Uppenbarligen hade ingen av dessa en 

aning om vad som gäller i denna viktiga formella fråga. Det är illa. 

 
Det är tveklöst så, att det finns stora kunskapsbrister om dessa 

elementära fakta hos såväl ordförande som tjänstemän inom 

kommunen. Det är därför nödvändigt att snarast genomföra en 

utbildning i delegationsreglerna för förtroendevalda och tjänstemän.  

 
Vi föreslår att kommunen inför generella regler för alla styrelser, 

nämnder, och utskott i enlighet med följande förslag: 

Delegationsbesluten redovisas också fortsättningsvis på en lista. 

Alla delegationsbesluten läggs sedan i sin helhet ut i 

förtroendevaldas iPad under respektive styrelse, nämnd och utskott,  

så som man nu gör i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi föreslår 

vidare att sekretessbelagda handlingar läggs in i en särskild mapp, 

och att de som är behöriga att läsa dem, det vill säga aktuell 



styrelse, nämnd eller aktuellt utskott, får en särskild egen kod för 

sin mapp. Och/eller att sekretessärendena skickas ut på gula papper 

till dem som anmäler att de vill ha dem.  

 

  

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt berörda organ 

 

att omgående genomföra en utbildning i delegationsreglerna för 

såväl förtroendevalda som tjänstemän.   

 

att införa ett system, som innebär att alla delegationsbeslut för 

respektive styrelse, nämnd eller utskott läggs ut i 

förtroendevaldas iPad inför varje sammanträde.  

 

att göra sekretesshandlingar enkelt tillgängliga för behöriga 

förtroendevalda, genom att lägga dem i en särskild mapp i 

deras iPad med en egen kod för aktuell styrelse, nämnd eller 

aktuellt utskott. Och/eller att sekretessärendena skickas ut på 

gula papper till dem, som anmäler att de vill ha dem.  

 

Danderyd den 25 september 2017 

 

 

Siv Sahlström (C)                                     

 

 

 


