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Protokollsanteckning 

 

Sverigedemokraterna stöder förslaget i sin helhet. Dock så vill undertecknande ledamot 

göra följande protokollsanteckning till följd av ärendets hantering. 

 

Det är av yttersta vikt att demokratin upprätthålls i alla lägen, även vid ansträngda tider. 

Vi har en Krisledningsnämnd som regelbundet informeras, men har inte aktiverats i den 

mening där densamma är beslutsmässig, tillika ansvarig för sina beslut.  

 

Många av de förslag till beslut som Kommunstyrelsen ställs inför idag är de facto redan 

verkställda sedan tidigare. Förslaget har genomförts av de människor som ingår i 

Krisledningsnämnden, inklusive Sverigedemokraternas representant. Denna grupp äger 

dock inte det mandatet utan att Krisledningsnämnden aktiveras fullt ut, vilket inte har 

skett. 

 

Med andra ord har ett förslag som kostar staden mångmiljonbelopp genomförts utan 

korrekt mandat och utan att någon politiker varken har eller bär ansvar. Då alla partierna 

stödjer förslaget kan man tycka att detta inte är en stor sak. Samtidigt har flertalet 

ledamöter i kommunstyrelsen inte fått ta del av samma information och inte fått rösta 

kring förslaget enligt demokratiska principer innan förslaget verkställdes. Trots detta är 

varje ledamot i Kommunstyrelsen ansvarig. Har fler beslut fattats av medlemmarna i 

Krisledningsnämnden?  

 

Undertecknad ledamot har ingen avvikande åsikt i sakfrågan men har en mycket 

avvikande åsikt kring beslutsgången. Antingen anser man att beslut inte kan avvakta 

Kommunstyrelsens sammanträde och då skall Krisledningsnämnden aktiveras fullt ut 

med tillhörande ansvar. Anser man att ärendet inte är i behov av snabbt beslut skall 

frågan verkställas först efter att Kommunstyrelsen har fattat ett formellt beslut. Ett 

mellanalternativ finns inte i lagens mening och är heller inte menat att finnas. 

 

Om inte ens Kommunstyrelsen kan tillse att de demokratiska principerna upprätthålls 

och beslutsgången är korrekt, vad är då chanserna att övriga nämnder sköts på ett 

korrekt sätt och inte låter sig styras av informella beslut? 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Kristian Silbvers (SD)  

Ledamot, Kommunstyrelsen  

 


