
 

Reservation angående ”Anvisande av medel för 

uppförande av tillfälliga bostäder för nyanlända invid 

Danderyds gymnasium”, fullmäktige den 6 mars 2017 
 

 

Siv Sahlström (C) yrkade återremiss med uppdrag att 

 

1. genomföra samrådsmöten med berörda skolor, närboende och 

idrottsföreningar. 

  

2. redovisa den säkerhetsanalys som kommunen gjort och vad 

kommunen avser att göra för att de som kommer till oss ska få 

möjlighet att på ett bra sätt integreras i vårt samhälle 

 

Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning avslå 

ovanstående yrkande. Danderydscenterns ledamöter 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Siv Sahlströms 

yrkande.  

 

Danderydscenterns ledamöter deltar inte i det avgörande 

beslutet med hänvisning till att ärendet inte är färdigberett 

för beslut.  

 

 

Grunder för yrkandet och reservation 
På kommunstyrelsens sammanträde den 13.2 2017 yrkade Siv 

Sahlström (C) återremiss, bland annat med uppdrag att göra en 

säkerhetsanalys. Yrkandet avslogs. Det har ändå lett till att en 

säkerhetsanalys gjorts. Den blev färdig fredagen den 3 mars det 

vill säga tre dagar före fullmäktige, då den också kom 

fullmäktige tillhanda genom att läggas ut i paddorna. Det är bra 

att en säkerhetsanalys nu gjorts. Det är ett baskrav.  

 

Det är också ett baskrav att säkerhetsanalysen ska redovisas för 

och diskuteras med berörda Danderydsbor, innan beslutet fattas. 

Det är även ett baskrav att kommunen redogör för hur eventuella 

säkerhetsproblem ska hanteras. Det är till sist också ett baskrav 

att det förs en dialog genom samrådsmöten med berörda skolor, 

närboende och idrottsföreningar. 

 



 

Många föräldrar med barn i framför allt de båda närliggande 

skolorna, men även i idrottsverksamheten och i ridskolan, är 

oroliga över att det ska uppföras tillfälliga bostäder i detta 

område. Mot bakgrund av vad som i dag händer i andra 

kommuner i vårt land är det inte en obefogad oro. Den måste tas 

på största allvar.  

 
Ärendet är inte färdigberett för beslut 
Det är inte rimligt att kommunstyrelsens ordförande först vid 

sittande bord informerar fullmäktige om, att man föreslagit ett 

annat läge för paviljongerna. Som vi uppfattade det i direkt 

anslutning till Ekeby gårds stall. Det betyder också, att den 

säkerhetsanalys som gjorts inte har kunnat beakta det nya läget. 

Ärendet är alltså, inte heller vad gäller placeringen, färdigberett 

när det kommer för avgörande till fullmäktige. 

 

Det är viktigt att förtroendevalda hanterar ärenden korrekt och 

med omdöme. Det gäller inte minst de ärenden som starkt berör 

många Danderydsbor. Det här ärendet är inte omdömesgillt 

hanterat.  

 

Primär uppgift att företräda Danderydsborna 
Förtroendevaldas primära uppgift är att företräda sina 

uppdragsgivare, i detta fall Danderydsborna. Förtroendevalda i 

kommunerna måste också följa de lagar och regler som 

statsmakten bestämmer. Sveriges riksdag har beslutat att alla 

kommuner i vårt land måste anordna mottagande för nyanlända. 

Tidigare har det varit frivilliga överenskommelser. Nu är det 

tvingande.  

 

Det betyder dock inte att förtroendevalda kan abdikera från sin 

primära uppgift att företräda sina uppdragsgivare. Kommunen 

har inte informerat och fört den dialog med Danderydsborna, 

som det krävs i ett så komplext ärende.  

 

Det torde i stället vara ett skolexempel på hur det går till när 

förtroendevalda förlorar kommunmedlemmars förtroende, det 

förtroende som är själva grunden för vårt demokratiska system. 

Tilliten raseras.  

 

 



Bakgrund 
Sveriges riksdag har i detta fall beslutat att sätta det kommunala 

självstyret ur spel och beslutat tvinga kommunerna, oavsett hur 

mycket mark de har till förfogande, att tillhandahålla 

flyktingbostäder.  

 

Danderyd är en av Sveriges mest tättbebyggda kommuner och 

har inte mycket mark till förfogande. Danderyd har inte heller 

något kommunalt bostadsbolag som kan tillhandahålla 

hyresbostäder. Det framhålls ofta att Danderyd är en "rik 

kommun". Ja, om man utgår från Danderydsbornas 

medelinkomst är vi det, men vi är inte rika på mark.  

 

Enligt vår uppfattning borde staten inventerat var i vårt land det 

finns tillgänglig mark och möjlighet att bygga. Därefter borde 

staten byggt och bekostat det stora mottagandet, som man är 

ansvarig för. Om man tar emot så många flyktingar på en gång, 

måste man också planera för hur de ska kunna tas emot på ett bra 

sätt. Det har försummats. 

 
Till sist 
Förtroendevalda tvingas ibland fatta beslut, som man inte gillar. 

Men man ska se till att man först sakligt redovisar ärendet, 

diskuterar och för dialog med berörda Danderydsbor. Och man 

måste också vara beredd att ompröva sitt ställningstagande. 

 
 

Siv Sahlström (C) 

Gruppledare, oppositionsråd 

 

 

 

 

 

 


