
 

 

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
 

 

 

Danderydscenterns ledamöter Siv Sahlström (C) och Patrik 

Nimmerstam (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut 

den 14.12 2015 om ny delegationsordning för kommunstyrelsen.  

Reservationen gäller inte till någon del delegationsordning för 

den kommunala produktionsverksamheten, ekonomiärenden 

punkt 2.1–2.5, arbetsgivarfrågor punkt 3, arkivfrågor punkt 5. 

Reservationen gäller de delar av den övriga delegationsordningen 

där avvikande synpunkter framförts. 

 

  

Grunder för reservation 

 
Kommunstyrelsen är direkt ansvarig för de beslut som fattas med 

stöd av delegationsordningen, som är omfattande. Det gäller 

såväl delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott som 

delegation till kommunens tjänstemän. Därför bör 

förtroendevalda självklart vara involverade i arbetet med att ta 

fram en ny delegationsordning. Så har inte varit fallet. 

 

En helt ny delegationsordning där det inte går att direkt jämföra 

förändringarna mellan den gamla och den nya har tagits fram. 

Det är därför särskilt illa att ärendet behandlats så nonchalant. 

Det fanns stort behov av att ha en seriös, öppen diskussion och ta 

tillvara den erfarenhet och kompetens som finns samlad bland 

förtroendevalda. En begäran om att avsätta tid för en särskild 

genomgång av detta stora och viktiga ärende framfördes till 

ordföranden den 8 november men avvisades av denne.  

 

Det färdiga tjänstemannaförslaget gicks igenom på ett möte med 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december tillsammans 

med övriga ärenden. Beslutet fattades en vecka senare på en extra 

kommunstyrelse omedelbart före fullmäktige.  

 

 



 

Särskilt bekymmersamt är det att nedanstående två punkter, som 

fanns i den förra delegationsordningen, tagits bort.  

  

1.”Av kommunstyrelsen delegerad beslutanderätt får ej utövas i 

ärende av principiell innebörd eller eljest av större vikt.” 

 

2.”Ärende, vari utskott tillagts beslutanderätten, skall hänskjutas 

till kommunstyrelsen för avgörande av styrelsen samfällt, om 

minst två utskottsledamöter begär det.” 

 

När det gäller den första punkten vet man erfarenhetsmässigt att 

det har förorsakat problem och bekymmer när delegater inte 

förstår att ett ärende bör föras vidare till kommunstyrelsen för 

beslut. Därför är det viktigt att ha en sådan portalparagraf. 

 

När det gäller punkten två är det en spärr för att se till att inte 

kommunstyrelsen ställs åt sidan i ärenden där den borde besluta. 

Om det är en omdömesgill ordförande är detta inte något 

problem. Men det är en spärr som behövs om ordföranden eller 

majoriteten är arrogant eller vårdslös i sin ämbetsutövning. 

 

Under ”Anvisningar” borde stått följande: 

 
Det ankommer på varje delegat att noga pröva om ett visst ärende 

ryms inom delegationen eller om det ska beslutas av 

kommunstyrelsen. Det gäller för delegaterna att särskilt bedöma 

och vara uppmärksamma på om ärendet kan anses vara av 

principiell betydelse eller annars av större vikt och därför bör 

tas upp i kommunstyrelsen.  

 

Ärende, vari utskott tillagts beslutanderätten, ska hänskjutas till 

kommunstyrelsen för avgörande av styrelsen samfällt, om minst 

två utskottsledamöter begär det 

 

 

 

Siv Sahlström (C) 

Kommunstyrelsens andra vice ordförande 

Ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


