
Reservation 

 

 
Mörby Centrum - Lägesrapport och lokalutredning 

 
Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig mot 

kommunstyrelsens beslut till förmån för Siv Sahlström (C) yrkande: 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att leda arbetet 

med och bedömningen av vilka lokalbehov som är aktuella att 

utreda i Mörby Centrum.  

 

 

Grunder för yrkande och reservation 

 
Underlag för beslutet 
I tjänsteskrivelsen står: ”Kommunledningskontoret avser att tillsätta 

en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp för denna utredning samt 

att anlita konsultstöd i arbetet. Kontoret bedömer kostnaden för 

utredningen till ca 500 tkr och att kostnaden inryms inom ramen för 

beslutad investeringsbudget för Mörby centrum projektet”. 

. 

Beslutsförslaget lyder: ”Kommunstyrelsen beslutar godkänna 

lägesrapporten innefattat utredning av kommunens lokalbehov 

enligt tjänsteutlåtande KS 2011/0015 2015-03-05”. 

”Lägesrapporten” är den knappa A4 sida som under rubriken 

”Ärendet" står före beslutsförslaget. Kommunstyrelsen beslutade i 

enlighet med förslaget. 

 

Ledningen flyttas från styrgrupp till tjänstemän 
Kommunledningskontoret ger således kommunstyrelsen besked om 

vad de avser att göra, nämligen tillsätta en tjänstemannagrupp som 

ska utreda kommunens lokaler i Mörby Centrum. Till det vill de 

disponera en halv miljon kronor för konsulthjälp. 

Kommunstyrelsens majoritet godkänner ”lägesrapporten” och 

accepterar att ledningen för det fortsatta arbetet flyttas från den 

politiska styrgruppen (kommunstyrelsens arbetsutskott) man hittills 

haft för Mörby centrumfrågan till tjänstemännen. 

 



Det är inte en fråga för tjänstemännen att bestämma vad kommunen 

ska ha för verksamhet i centrumanläggningen. Det är en fråga för 

förtroendevalda att avgöra. I tjänsteskrivelsen konstateras till 

exempel att ”Behov finns även för lokal för kommunfullmäktige”. 

Det är fullmäktigeförsamlingen, de av folket valda ombuden, som 

ska ta ställning till om de vill flytta från sin traditionstyngda lokal i 

Djursholms slott till en ny lokal i Mörby Centrum. Tjänstemän ska 

inte påbörja någon utredning om detta innan fullmäktige bestämt 

om de vill ha en ny lokal. Innan vi vet det ska inga pengar läggas på 

en sådan utredning. 

 
En halv miljon kronor får disponeras utan underlag 
Kommunstyrelsens majoritet accepterar också, utan något som helst 

underlag, att den tjänstemannagrupp som 

”kommunledningskontoret avser att tillsätta” får disponera en halv 

miljon kronor för en konsultutredning. Det är pinsamt att behöva 

påpeka att vi hanterar skattepengar, det vill säga Danderydsbornas 

pengar. Majoritetens beslut innebär sammanfattningsvis: 

Tjänstemännen leder arbetet och har, utan att ha redovisat något 

som helst underlag, till sitt förfogande konsultresurser om en halv 

miljon kronor. Man baxnar.  

 
Vi arbetar i en politiskt styrd organisation 
Den nya majoriteten blåser nu upp till full strid om Mörby 

Centrum. De har flyttat hela ansvaret för den fortsatta utvecklingen 

av kommunens verksamhet i Mörby Centrum från styrgruppen till 

en tjänstemannagrupp. Vi arbetar i en politiskt styrd organisation 

inte i en tjänstemannastyrd vilket är obehagligt att behöva påpeka.   

 

Danderyd den 30 mars 2015 

 

 

Siv Sahlström 

Kommunstyrelsens andra vice ordförande 

Oppositionsråd 

 

 

 

 

 


