Lund 2020-03-25

till
Förvaltningsrätten i Malmö

Yttrande över Lunds kommuns yttrande om Hans-Olof Anderssons
överklagande av kommunfullmäktiges i Lund beslut den 19 december
2019, § 293 ”Koncernbildning i Lunds kommun” Mål nr 260-20
Inställning: Undertecknad vidhåller mitt yrkande i överklagandet.
Lunds kommun skriver i sitt yttrande att ”Frågan är i vad mån fullmäktige kan frångå
sin egen arbetsordning”. De citerar sedan SOU 1974:99, sid 249. Av citatet drar de
sedan slutsatsen ”att det i det enskilda fallet inte är självklart när fullmäktige kan frångå
sin egen arbetsordning. Det har lämnats åt domstolarna att avgöra.”
Läsaren förväntar sig sedan att kommunen ska framföra argument för varför
kommunen skulle kunna frångå sin egen arbetsordning i just detta fall. Men kommunen
gör inte det. Man anför bara, genom ett citat från kommunallagen, att ”fullmäktige får
hålla val utan föregående beredning”. Det är ju sant, men utgör inget argument för
varför fullmäktige skulle frångå sin egen arbetsordning.
Sedan skriver man ”Oavsett detta har ärendet, även i den del det avser val, faktiskt
beretts. Det har inte beretts av valberedningen, men det har liksom resten av ärendet
beretts av kommunstyrelsen”
Även detta försök till argumentation är lätt att vederlägga. Kommunstyrelsen kan inte
fungera som valberedning för valärenden i fullmäktige, av det enkla skälet att alla
partier i fullmäktige inte är garanterade rätt att yrka, eller ens sitta med i
kommunstyrelsen. Exempel på detta är att under innevarande valperiod har inte
Feministiskt initiativ någon ledamot i kommunstyrelsen, endast en ersättare.
Det är därför valberedningen har en annan sammansättning än kommunstyrelsen och
andra nämnder: den består av en ledamot och en ersättare från varje parti. Syftet med
denna sammansättning är just att alla partier ska kunna lägga yrkanden.
Kommunen skriver sedan att det ur ett ”handläggningsmässigt perspektiv” fanns goda
skäl att göra som man gjorde. Men det stämmer inte, det hade gått alldeles utmärkt att

be valberedningen ta fram förslag till fullmäktigemötet, men det gjorde man inte.
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