
 
 

Reservation mot kommunstyrelsens beslut den 18 maj 2020 

att avstyrka ett tilläggsyrkande angående ”Uppdrag att 

genomföra medborgardialog för området öster om Eneby 

Torg” 

 

 
Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C) och Patrik Nimmerstam (C) 

reserverade sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande. 

 

Siv Sahlström (C) yrkade följande tillägg till förslaget 

 

1. Området ska begränsas till Rödbetan 1 samt Snödroppen 8 och 

10-12. 

 

2. Innan medborgardialogen påbörjas ska det föreligga dels ett 

program för hur den ska genomföras dels en kostnadsberäkning. 

 

3. Arbetet med medborgardialogen ska ledas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

 

Grunder för yrkande och reservation 

 
1. Området ska begränsas till Rödbetan 1 samt Snödroppen 8 och 

10-12. Enligt det beslut som fattades den 21 maj 2012 (§ 86) 

 

Beslutsförslaget lyder ”Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret 

i uppdrag att genomföra en medborgardialog för området öster om 

Eneby Torg som underlag för fortsatt planering”.  

 

Det måste finnas en begränsning av området i enlighet med ovan.  

Fastighetsägare har efter detta beslut köpt in mer mark. 

 

 

2. Innan medborgardialogen påbörjas ska det föreligga dels ett 

program för hur den ska genomföras dels en kostnadsberäkning. 

 

Det är inte godtagbart att programmet för medborgardialogen bestäms 

av tjänstemännen och sköts av dem och fastighetsägarna. Programmet 

för dialogen ska beslutas av förtroendevalda.  



 

Den ska inte heller genomföras på löpande räkning. Det måste finnas en 

kostnadsberäkning och ram, som ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Och ett avtal med övriga fastighetsägare om fördelning av kostnaderna.  

 

 

3. Arbetet med medborgardialogen ska ledas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Det är inte tjänstemännen som ska leda arbetet med medborgardialogen. 

Det är förtroendevaldas uppgift.  

 
I tjänsteutlåtandet står ”Vissa ramar behöver emellertid 

kommunledningskontoret sätta för att projektet ska kunna genomföras 

och dessa är viktiga att identifiera och kommunicera i dialogens 

inledning för att deltagarna inte ska få förväntningar som inte kan 

infrias”, 

 
När det gäller formella och till exempel marktekniska frågor torde dessa 

vara väl identifierade mot bakgrund av att ett färdigt detaljplaneförslag 

förelåg 2017. I övrigt är det förtroendevalda som ska sätta ramarna. 

Förvaltningen ska genomföra sitt uppdrag inom de ramar som 

förtroendevalda bestämmer ska gälla för att projektet ska kunna 

genomföras.  

 
 

Siv Sahlström (C) 

Kommunstyrelsens andra vice ordförande 

Oppositionsråd 

 

 

 
 

 

 


