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 Kommunstyrelsen 
 

Finansdepartementet: Betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 
2012:30) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge yttrande enligt bilaga 1 
 
 
Ärendet 
Finansdepartementet har remitterat betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) 
till Uppsala kommun för yttrande senast den 10 september.  
 
Kommittén, som är parlamentariskt sammansatt, föreslår åtgärder inom 11 olika områden med 
det gemensamma syftet att förbättra den kommunala demokratin. Kommittén är enig.  
 
Förslaget 
Kommitténs sammanfattning och författningsförslag återges i bilaga 2 
 
De områden som tas upp är  
 

- Fullmäktiges ställning 
Här föreslås ändringar för de minsta kommunerna i det minimigränser som finns för hur 
många ledamöter ett fullmäktige måste ha. Vidare att begreppet fullmäktiges presidium 
framgår av kommunallagen. 
 

- Försöksverksamhet med majoritetsstyre 
Kommittén föreslår en lag om försöksverksamhet åren 2013 – 2022 innebärande att om 2/3 av 
fullmäktige så beslutar kan kommunstyrelsen tillsättas enbart ur den politiska majoriteten. 
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- Beslutsfattande på distans 

Kommittén föreslår att i fullmäktiges arbetsordning införs bestämmelser om när och på vilka 
villkor ledamöter och ersättare får delta på distans i möten med fullmäktige och nämnder. 
 

- Tjänstledighet för den som har förtroendeuppdrag och som arbetar i annat land 
Här framför kommittén att frågan bör utredas vidare, primärt mellan de nordiska länderna 
 

- Formerna för maktskiften i kommuner och landsting efter val 
Kommittén föreslår att mandattiden i fullmäktige räknas från den 15 oktober efter val istället 
för som nu 1 november. 
 

- Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda – kommunalråden 
Förslaget är att benämningarna kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd, eller annan 
benämning som fullmäktige bestämmer, ska införas i kommunallagen 
 

- Återkallande av uppdrag i nämnder och styrelser 
Här föreslås att fullmäktige ges möjlighet att utse ett nytt nämndpresidium om det parti 
ordföranden representerar har blivit en del av den politiska minoriteten i fullmäktige 
 

- Direktvalda geografiska nämnder 
Kommittén lägger inte förslag om direktvalda geografiska nämnder men föreslår att reglerna 
om proportionella val inte ska tillämpas på geografiska nämnder om fullmäktige med 2/3-dels 
majoritet beslutar att de ska tillsättas på annan grund än partipolitisk. 
 

- Kommunal samverkan 
Kommittén lägger inga förslag men konstaterar att samverkan mellan kommuner kommer att 
öka och att behov finns av fortsatt utredningsarbete. Särskilt tas problem i upphandlingssam-
manhang upp. 
 

- Kommunalt partistöd 
Kommittén föreslår att partistöd endast utbetalas till parti som har fastställd ledamot vid 
beslut om utbetalning, ett beslut som föreslås tas årligen. Vidare att partistöd ska utgå till 
juridiska personer. Partier som får partistöd ska årligen till fullmäktige ge en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet använts i enlighet med sitt syfte. Som grund för detta 
redovisas hur partier låter partistöd överlämnas till högre nivå i partiorganisationen. 
Kostnader för politiska sekreterare ska inte längre ses som en del av partistödet.  
 

- Kommuner och landsting i kris. 
Kommittén bedömer att staten i dagsläget kan bistå med rådgivning och vägledning varför 
lagstiftning ej krävs. Då förhållanden kan ändras och behov av krislagstiftning kan uppstå 
lämnas ett diskussionsförslag. 
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Beredning 
Kommunledningskontoret har i sin beredning av ärendet lämnat en information vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 juni samt överlagt med arbetsutskottet den 6 augusti 
 
Föredragning 
Kommittén har haft ett brett uppdrag att förstärka den kommunala demokratins funktionssätt 
och behandlar flera frågor vilka sinsemellan är mycket olika. I förslaget till yttrande tillstyrks 
förslagen överlag, med ett undantag. 
 
Flera förslag innebär en förstärkning av den kommunala självstyrelsen genom att kommunen 
ges frihet att pröva nya former. I förslaget till yttrande tillstyrks dessa även om ett par av 
förslagen inte är aktuella för Uppsala kommun, som ändring av antalet ledamöter i de mindre 
kommunerna eller regler för val av geografiska nämnder. Även om förslaget att kunna välja 
kommunstyrelse enbart ur majoriteten i fullmäktige inte diskuteras i Uppsala kommun är det 
positivt om lagen inte förhindrar detta.  
 
Förslagen att i kommunallagen ta med begreppen fullmäktiges presidium och kommunalråd 
innebär ett förtydligande och tillstyrks.  
 
Det kan noteras att kommitténs förslag att politiska sekreterarna inte ska räknas in i 
partistödet påverkar Uppsala kommun. Det aktuella regelverket, Parti 11 antaget av 
fullmäktige i juni 2010, innebär att partistödsreglernas krav på grundstöd hanteras i Uppsala 
kommun genom den resurs som avsätts för politiska sekreterare. Kommunledningskontoret 
ser dock inga svårigheter att, om kommitténs förslag blir lag, komplettera reglerna om 
partistöd med ett grundstöd. 
 
På en punkt föreslås kommunen avstyrka kommitténs förslag. Det gäller den föreslagna 
ordningen att partierna årligen ska redovisa användningen av det kommunala partistödet till 
fullmäktige som då har en möjlighet att besluta att partistöd inte ska utgå. Kommittén har inte 
tillfredställande motiverat sitt förslag och inte givit någon närmare vägledning för på vilka 
grunder kommunfullmäktige skulle kunna fatta ett så drastiskt beslut, riktat mot ett parti som 
har representation i fullmäktige.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
































































