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Motion angående FN:s konvention om
barnets rättigheter – laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Inställning
Bifall till besvären vad gäller att motionen skall remitteras till
berörda nämnder. I övrigt lämnas framförda synpunkter och
klagomål utan ställningstagande.

Omständigheter
Ledamöterna av kommunfullmäktige Mikael Adersteg (MP)
och Carolin Robson (MP) har väckt en motion som besvarades
i fullmäktige 2015-09-21 § 67. Fjorton ledamöter röstade för
att motionen skulle återremitteras för beredning.
Redan när motionen behandlades i kommunstyrelsen 2014-0615 § 98 yrkade Robson att den skulle remitteras till berörda
nämnder. Fyra ledamöter reserverade sig till förmån för
Robsons yrkande om återremiss.

Det har ansetts nödvändigt att bereda motionen
Kommunledningskontoret skriver ”Den nu aktuella motionen
har inte bedömts innehålla frågeställningar som föranlett en
nämndremittering då den korresponderar med motionen som
kommunfullmäktige behandlade den 11 juni 2012.
Följaktligen bestrids att skyldighet förelåg att låta annan
nämnd än kommunstyrelsen bereda ärendet.”
Kommunledningskontoret har i motsats till vad man nu anför
ansett det nödvändigt att göra en ny prövning av motionens
innehåll. Man har nämligen sänt den till samtliga förvaltningar
för yttrande på något man kallar ”en tjänstemannaremiss”,

vilket redovisas i tjänstemannayttrandet, som förelåg när
motionen besvarades.

Det är nämnderna som skall bereda motionerna
Alla ärenden som fullmäktige avgör måste först ha beretts av
nämnder vars verksamhetsområde ärendet berör.
Bestämmelserna i KL 5 kap. 29-32a § om undantag från
beredningstvånget är uttömmande. Alla ärenden som inte
omfattas av undantagen måste beredas.
I kommunallagen finns inte anvisat att man kan förbigå
nämnderna och låta förvaltningarna svara i deras ställe.
Tvärtom påpekas att kommunen är en politiskt styrd
organisation, vilket framträder tydligt just genom de strikta
beredningskraven. Ytterst handlar det om att upprätthålla
medborgarnas förtroende för fullmäktiges beslut.
”Det är alltså de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret
för hela den kommunala förvaltningen, dvs. för alla led från
beslutsfattande till genomförande. Ingen kommunalt anställd
lever i något 'rättsligt vakuum' utan är alltid underställd en
nämnd. Rättsligt sett är de anställda biträden åt nämnden.” (sid
256-257 Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011)
Det anges inte heller i kommunallagen att man kan bortse från
beredningstvånget om en ny motion väcks i samma ärende
inom en viss tid. I detta fall tre år. Om man börjar med sådana
resonemang hamnar man i ett rent godtycke. Ett sådant
godtycke bör inte praktiseras inom en kommun.

Sammanfattning
En motion har väckts av två ledamöter av kommunfullmäktige
i Danderyd. Motionen har inte beretts enligt de regler
kommunallagen stadgar. Därför skall ärendet återförvisas till
Danderyds kommun för ny beredning.
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