
 

 

Konferens med kommunstyrelsen 29-30 januari 2015 

 

Siv Sahlström (C) reserverar sig mot hanteringen 

av detta ärende 

 

Grunder för ovanstående reservation 

Bakgrund                                                                                            
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari delades ett papper 

ut med rubriken  

Inbjudan konferens - Kick off                                                        

Utredning överdäckning/tunnelförläggning E 18. 

Efter sammanträdet kontaktade jag Olle Reichenberg och frågade: 

Vem har beslutat detta? Han svarade: Det är kommunstyrelsens 

ordförande, det vill säga han själv. Min fråga, med stöd av vilken 

paragraf han fattat beslutet, kunde han inte besvara.  

Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid närmast 

följande sammanträde. Någon sådan anmälan fanns inte i 

handlingarna den 12.1. Inte heller finns i delegationsordningen någon 

punkt som ger ordföranden stöd att fatta ett sådant beslut.  

Någon delegation till kommunstyrelsens ordförande att besluta om en 

konferens, som torde kosta i storleksordningen 100 000 kronor 

föreligger inte. På min fråga vad det kommer att kosta svarade Olle 

Reichenberg att det visste han inte, men han visste vad sådant brukar 

kosta, någonstans mellan 1 500 - 2 000 kronor per person.  

Oriktigt hanterat – inga kostnadsberäkningar                                                    

Förutom arvode har de deltagande med undantag för 

kommunstyrelsens presidium rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst, vilket ska beslutas av den nämnd det berör, i detta fall 

kommunstyrelsen. Inte heller något sådant beslut hade fattats. 



Kommunstyrelsens ordförande har således beslutat att en konferens 

med övernattning ska anordnas utan att ha rätt att fatta ett sådant 

beslut, utan att ha sett en kostnadskalkyl för konferensen och utan 

beslut om att arvoden och ersättningar ska betalas ut. 

Jag begärde vid samtalet med Olle Reichenberg att få se en 

kostnadsberäkning men har till dags dato inte fått någon. För några 

dagar sedan dök ärendet upp på KSAU:s lista till dagens (26.1) 

sammanträde, dock utan någon bifogad handling. I går söndag 

eftermiddag kom det från kommundirektören nedanstående 

tjänsteutlåtande (kursiverat av mig). 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande   

Konferens med kommunstyrelsen 29 - 30 januari 2015 

Ärendet                                                                                                   
En konferens med kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kommer 

att genomföras den 29-30 januari 2015. Temat för konferensen är 

utredning om tunnelförläggning/överdäckning av E18. 

Kommunledningskontorets förslag till beslut                  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en konferens med 

övernattning genomförs den 29-30 januari för kommunstyrelsen. 

Deltagande ledamöter och ersättare har rätt till arvode. 

Slutsats                                                                                             
Först konstateras att en konferens kommer att genomföras den 29-30 

januari därefter föreslås KSAU besluta att en konferens med 

övernattning genomförs. Detta är inte acceptabelt.  

Jag har inga invändningar mot att vi har en konferens och genomgång 

av detta viktiga ärende men det kan man ha under en dag utan 

övernattning i grannkommunen. Rundresan i Stockholmsområdet 

kunde man med fördel förlagt något längre fram när vädret är mer 

gynnsamt för att studera olika stadsutvecklingsprojekt.  

Om denna fråga på sedvanligt sätt i demokratisk ordning och i 

enlighet med reglerna beslutats i KS hade det blivit mitt förslag. 

Dessutom hade jag då föreslagit att vi ska ordna en information för 

kommunfullmäktige, som är den församling som ska fatta beslut i 

detta stora ärende. Detta förslag framförde jag nu till 

kommunstyrelsens ordförande vid det samtal som ovan redovisats. 



Att kommunstyrelsens ordförande inte har reda på sig och anser att det 

faktum att frågan diskuterats i en styrgrupp, som helt saknar 

beslutsbefogenheter, berättigar honom att hantera ärendet efter eget 

gottfinnande och helt utanför de normala beslutsfunktionerna är 

oroande.  

Danderyd den 26 januari 2015 

 

Siv Sahlström                                                                     

Kommunstyrelsens andra vice ordförande                            

Oppositionsråd (C) 

 


