
 

Reservation mot kommunstyrelsens beslut den 23 maj 

2016 att inte föra ärendet Svar på remiss - Betänkande 

”Låt fler forma framtiden” till kommunfullmäktige 

 
Den 2 november 2015 behandlade kommunstyrelsen ett förslag om 

ny kommunallag. Danderydscentern lämnade då nedanstående 

särskilda yttrande (kursiv stil): 

 

Svar på remiss - En kommunallag för framtiden 

Särskilt uttalande från Danderydscenterns ledamöter 
 

Förslaget till en ny kommunallag är direkt kopplad till 

förtroendevaldas uppdrag. Det berör de beslutande församlingarna 

och den demokratiska beslutsprocessen. Det har direkt påverkan på 

kommunens medlemmar, våra uppdragsgivare. Det har betydelse 

också för förhållandet mellan den politiska ledningen och 

tjänstemannaorganisationen.  

 

Ett förslag om ny kommunallag har den digniteten att det borde 

förts till kommunfullmäktige för diskussion och beslut. Fullmäktige 

ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt för kommunen. Vi menar att denna fråga faller in under 

båda dessa kriterier. Det är principiella frågor vi ska ta ställning 

till i förslaget och det är en fråga av mycket stor vikt för 

kommunen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick vetskap om ärendet en vecka 

före sitt sammanträde den 12 oktober. Vi fick ett 

tjänstemannaförslag och beskedet att svaret skulle vara inne till den 

30 oktober och att det inte fanns möjlighet till förlängd remisstid. 

Det innebär att arbetsutskottets beslut, ett tjänstemannaförslag, är 

det som kommer att gälla. Det som kommer in efteråt kommer man 

inte att ta hänsyn till.  

 

Det är inte en godtagbar hantering av detta viktiga ärende. Det är 

så långt ifrån en demokratisk process man kan komma. Förslaget 

till ny kommunallag borde ha diskuterats brett. Hur detta skulle 

gått till och vilka som borde ha involverats är det kommunstyrelsen, 

genom sitt arbetsutskott, som borde ha tagit ställning till.  



 

Det är kommunstyrelsens ordförandes ansvar att se till att viktiga 

ärenden kommer upp i KSAU och att handläggningen av dem 

diskuteras. Ordföranden har undandragit de förtroendevalda 

möjligheterna dels att läsa in ärendet som enligt uppgift omfattar 

tusen sidor dels att initiera en bredare diskussion om förslaget.  

 

 

Nu händer samma sak igen – trots löften om ändring 
Trots att kommunstyrelsens ordförande vid ovan nämnda tillfälle 

utlovade att ärenden som kommer till kommunen på remiss 

fortsättningsvis direkt skulle skickas ut till arbetsutskottet, så att 

hanteringen av dem kunde diskuteras, händer samma sak igen.  

 

Kommunen har fått betänkandet ”Låt fler forma framtiden” för 

yttrande. Det är, enligt tjänsteutlåtandet, resultatet av ett 

utredningsarbete som gjorts av 2014 års Demokratiutredning, vars 

uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom den 

representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens 

möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska 

beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. Ärendet kom 

till kommunen den 17 mars.  

 

Till och med själva rubriken anger att det är ett ärende av både 

principiell beskaffenhet och av större vikt. Ett sådant ärende ska 

diskuteras med Danderydsborna och avgöras av Danderydsbornas 

valda ombud, kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder den 

13 juni. Remissvaret ska vara inne den 21 juni. Trots gott om tid 

vägrade majoriteten föra ärendet till fullmäktige. 

 

Vi har i dag stora brister i vår ärendehantering, brister som inte är 

godtagbara. Det är ordförandens ansvar att se till att viktiga ärenden 

dels direkt rapporteras inkomna till kommunstyrelsens arbetsutskott 

dels tas upp för diskussion om handläggningen av dem. Den 

nuvarande hanteringen är dessvärre inte professionell.  

 

 

 

Siv Sahlström (C)                                                           

Kommunstyrelsens andra vice ordförande                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 


