
Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

Interpellation till barn- och utbildningsnämn-

dens ordförande angående reviderad budget 2009 

samt rätt till fritidshemsplats med mera. 

I kommunfullmäktiges debatt den 28 september i rubricerade ärende 

framhöll jag att ingen annan än kommunfullmäktige får fatta beslut om 

avgifter. Och att nämnden därför inte kunde ändra de av fullmäktige 

beslutade taxorna eller införa nya. 

Så här står det nämligen i kommunledningskontorets  PM  2009-08-25 ”Av 

detta mejl framgår att avgiftsfrihet gäller fram till den tidpunkt kommun-

fullmäktige fattar beslut om nya regler. Kommunledningskontoret uppfattar 

att den nya tillämpningen har skett i samråd mellan ledningen för 

utbildnings- och kulturkontoret och produktionskontoret.” Det mejl av den 

4 augusti man hänvisar till är en direkt riktad information från produktions-

kontoret till berörda familjer.   

Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarade att det inte var fråga 

om någon avgiftsfrihet. Det märkliga är då att han inte påpekat det 

allvarliga felet i PM:et utan låtit uppgifterna vidarebefordras till 

fullmäktige. Produktionsstyrelsens ordförande sade ingenting. 

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges 

tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande få ställa följande 

frågor: 

1. Vilka avgifter har tagits ut inom de områden som var berörda av 

kommunfullmäktiges beslut under tiden 8.6 till 28.9 2009? 

2. Avviker dessa avgifter från vad fullmäktige beslutat? I så fall hur?  

3. Har föräldrarna informerats på annat sätt än i det mejl som 

ledningsstaben hänvisar till? I så fall hur och när? 

Danderyd den 19 oktober 2009 

 

Siv Sahlström (C) 

 

 



Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

Interpellation till produktionsstyrelsens 

ordförande angående reviderad budget 2009 

samt rätt till fritidshemsplats med mera. 

I kommunfullmäktiges debatt den 28 september i rubricerade ärende 

framhöll jag att ingen annan än kommunfullmäktige får fatta beslut om 

avgifter. Och att nämnden därför inte kunde ändra de av fullmäktige 

beslutade taxorna eller införa nya. 

Så här står det nämligen i kommunledningskontorets  PM  2009-08-25 ”Av 

detta mejl framgår att avgiftsfrihet gäller fram till den tidpunkt kommun-

fullmäktige fattar beslut om nya regler. Kommunledningskontoret uppfattar 

att den nya tillämpningen har skett i samråd mellan ledningen för 

utbildnings- och kulturkontoret och produktionskontoret.” Det mejl av den 

4 augusti man hänvisar till är en direkt riktad information från produktions-

kontoret till berörda familjer.   

Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarade att det inte var fråga 

om någon avgiftsfrihet. Det märkliga är då att han inte påpekat det 

allvarliga felet i PM:et utan låtit uppgifterna vidarebefordras till 

fullmäktige. Produktionsstyrelsens ordförande sade ingenting. 

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges 

tillstånd att till produktionsstyrelsens ordförande få ställa följande frågor: 

1. Vilka avgifter har tagits ut inom de områden som var berörda av 

kommunfullmäktiges beslut under tiden 8.6 till 28.9 2009? 

2. Avviker dessa avgifter från vad fullmäktige beslutat? I så fall hur?  

3. Har föräldrarna informerats på annat sätt än i det mejl som 

ledningsstaben hänvisar till? I så fall hur och när? 

Danderyd den 19 oktober 2009 

 

Siv Sahlström (C) 

 

 



 

 

 

 


