Enebyängens handelsplats — laglighetsprövning
Yttrande till Länsrätten över överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 5 maj 2008 § 66.
Yrkande: Att överklagandena skall bifallas.

Formalia
Kommunmedlem skall direkt av kungörelsen kunna utläsa vad som
skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden. Av det
följer att kommunen måste använda en så adekvat beteckning på de
ärenden som skall behandlas att den förstås av kommunmedlemmarna.
Om ett ärende under lång tid vid samråd, i offentliga handlingar och
kungörelser rubricerats på visst sätt skall rubriceringen vidmakthållas intill dess ärendet är avgjort. Under alla förhållanden skall inte
en beteckning som inte är beslutad och kungjord användas. Strävan
skall vara att underlätta för medborgarna och framför allt skall man
inte försvåra. Än mindre använda beteckningar som är direkt
vilseledande.
Frågan är inte en nullitet. Den har stor betydelse för tilltron till det
demokratiska systemet. Uppfattningen att förtroendevalda försöker
mörka och smyga igenom ärenden måste tas på största allvar. Det
åligger kommunen att i detta avseende iaktta största noggrannhet och
inte ge någon grund för sådana uppfattningar och tankar.
Namnet Enebyängen dök plötsligt upp i ett PM i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Siv Sahlström frågade och ifrågasatte varför och på
vilken grund man ändrat beteckning på området och därmed på
ärendet. Ledningsstaben svarade att det var exploateringschefen som
"hittat på" namnet. Dessvärre kungjordes också ärendet sedan med
detta namn. Det är inte acceptabelt att på grund av att en tjänsteman
"hittat på" ett nytt namn plötsligt ändra till en ny rubricering. En
rubricering som är helt okänd för kommunmedlemmarna.

Vid granskning av byggnadsnämndens protokoll finner vi också 2008
03 11 i paragraf 42 (bilaga) följande "ett förslag om namnändring av
det nya handelsområdet söder om Enmans väg har inkommit från
kommunens exploateringschef. Förslaget är att ge området namnet
Enebyängen."
Byggnadsnämnden beslutade "att remittera frågan om att ge området
namnet Eneby ängen till kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden, Enebybergs Gårds Förening och Danderyds Hembygdsförening".
Ärendet återkommer i byggnadsnämnden 2008 05 13 paragraf 82
(bilaga) under rubriken "Namnsättning av nytt handelsområde söder
om Enmans väg". Byggnadsnämnden beslutar ge området namnet
Enebyängen.
När detaljplanen för detta område antogs rubricerades ärendet som
"detaljplan för Enmans väg". När försäljning och exploatering av
området beslutades 2008 05 05 rubricerades ärendet som
"Godkännande och förslag till avtal om försäljning och exploatering
av del av Djursholm 2:369 (Enebyängens handelsplats)".
Det hade alltså vid denna tidpunkt inte fattats något beslut om att
platsen skall heta på detta sätt. Denna beteckning är okänd för
Danderydsborna. "del av Djursholm 2:369" är en helt korrekt
fastighetsbeteckning. Dock inte något som Danderydsborna
förknippar med Enmans väg, som ligger i Enebyberg. Få om ens
någon som läser annonseringen av detta fullmäktigeärende förstår
vad saken gäller.
Eftersom detaljplanen för detta område och den nu beslutade
exploateringen är en stor och kontroversiell fråga i Danderyd är det
av särskilt stor vikt att ärendet är korrekt rubricerat. Dels kan
kommunmedlemmarna vilja lyssna på debatten dels skall de veta att
ärendet är uppe till beslut så att de har möjlighet att granska ärendet
och om de skulle vilja överklaga beslutet.

Ifrågasatt jäv
Om en ledamot är jävig att justera ett protokoll måste han såvitt vi
kan bedöma också ha varit jävig i något ärende som handläggs vid
sammanträdet. Om så är fallet får man inte delta i vare sig handläggning eller beslut i det ärende som skulle utgöra jävet. Gunnar
Oom deltog vid detta tillfälle i samtliga beslut.

Kommunstyrelsens ordförande kan inte i sin egenskap av ledamot i
kommunfullmäktige var jävig att justera fullmäktiges protokoll. Om
kommunstyrelsens ordförande skulle vara jävig på grund av att han
är just kommunstyrelsens ordförande skulle envar av kommunstyrelsens ledamöter vara jäviga att justera fullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslöt utse justeringspersoner enligt den praxis
som vi alltid använt i Danderyd, det vill säga i den ordning vi blivit
invalda. Det var enligt denna praxis Gunnar Ooms och Olle
Reichenbergs tur att justera protokollet. Kommunfullmäktiges beslut
att utse dessa personer var enhälligt. Fullmäktiges sammanträden
spelas in på band så det är möjligt att kontrollera att beslutet är rätt
återgivet i protokollet och således rätt justerat.
Gunnar Oom har inte givit tillkänna att han i något avseende skulle
ha någon bindning till TK Projekt AB. Han har deltagit i hela
handläggningen och alla beslut i denna fråga. Vi har således inte
heller något som helst fog för att påstå att han skulle vara jävig i
detta avseende och avvisar därmed besvären i denna del.
Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern

Bilagor:
1. Kopia på protokollsparagraf 42 från byggnadsnämndens
sammanträde 2008 03 11.
2. Kopia på protokollsparagraf 82 från byggnadsnämndens
sammanträde 2008 05 13.

DANDERYDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-03-11

Sammanträdesdatum
20(25)

§ 42

Dnr2008-BN0183

Namnsättning av nytt handelsområde söder om Enmans väg
Ett förslag om namnsättning av det nya handelsområdet söder om
Enmans
väg har inkommit från kommunens exploateringschef. Förslaget är
att ge området namnet Enebyängen.
Förvaltningen tillstyrker förslaget och föreslår att byggnadsnämnden
beslutar
att remittera förslaget till kultur- och fritidsnämnden, tekniska
nämnden, Enebybergs Gårds Förening och Danderyds Hembygdsförening.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande
daterat 2008-02-27.
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att remittera frågan om att ge
området namnet
Enebyängen till kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden,
Enebybergs
Gårds Förening och Danderyds Hembygdsförening.

DANDERYDS KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-05-13
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Dnr2008-BN0183

Namnsättning av nytt handelsområde söder om Enmans
väg, Enebyberg
Byggnadsnämnden beslutade 2008-03-11 att remittera förslaget att ge handelsområdet namnet Enebyängen. Remissen har skickats till kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, Enebybergs Gårds Förening och Danderyds
Hembygdsförening.
Svar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening. De två förstnämnda har tillstyrkt förslaget medan Enebybergs Gårds förening avstyrkt förslaget och vill ha ett
namn med historisk förankring till platsen. Deras förslag är Sandbroängama
efter Sandbrotorpet som legat i området.
Förvaltningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar att ge det nya handelsområdet namnet Enebyängen.
I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2008-04-30.
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ge området namnet Enebyängen.

