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Särskilt 
Yttrande över remiss En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 

Socialdemokraterna tillstyrker kommunens yttrande med nedanstående undantag och avger 
följande avvikande synpunkter på det förslag till remissvar som minoritetsstyret i 
kommunstyrelsen i Sala kommun har föreslagit på slutbetänkandet. 

Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation (kap 5) 
Vi avstyrker förslaget att ge fullmäktige möjlighet att besluta om 
att styrelsen ska få fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet. 
Om styrelsen tilldelas beslutanderätt över andra nämnders verksamhet går 
det inte att bortse från att maktfördelningen i organisationen rubbas och 
därmed berörs grundläggande demokratiska frågor. Vi anser att 
den demokratiska aspekten inte är analyserad och belyst på ett tillräckligt 
sätt av utredningen. 
Vi Socialdemokrater menar att styrelsens roll som verkställande nämnd bör kunna 
stärkas på mindre ingripande sätt, med till exempel modernare organisation 
och förbättrade arbetsordningar. Utredningens exempel på en situation när 
styrelsens utökade beslutanderätt ska kunna användas är vid tvister om 
olika överenskommelser i en beställar-utförarorganisation. Det gå r också att 
vända på resonemanget och ifrågasätta om en sådan organisation är 
ändamålsenlig om det egentligen är styrelsen som ensidigt ska bestämma 
vad som gäller i olika situationer. 

Försöksverksamhet med majoritetsstyre (5.8) 
Vi avstyrker förslaget att införa försöksverksamhet med 
majoritetsstyre. 
Vår bedömning är att det befintliga utredningsunderlaget inte är 
tillräckligt för att ställa sig bakom en så pass genomgripande 
kommunalrättslig förändring som den föreslagna. 

Förtroendevalda och anställda i en ny kommunallag (kap 8) 
Vi avstyrker förslaget att i kommunallagen reglera förhållandet 
mellan kommunen och de anställda. 
Det är viktigt att kommuner och landsting kan och får organisera sig utifrån 
de behov som finns i den region där de verkar. Vidare anser vi att 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare även fortsättningsvis ska 
regleras genom den arbetsrättsliga lagstiftningen. Allmänt kan sägas att 
grundtanken är att arbetstagare hos såväl privata som offentliga 
arbetsgivare i så stor utsträckning som möjligt ska omfattas av samma 
arbetsrättsliga lagstiftning. Det är även ett ingrepp i den kommunala 
självbestämmanderätten att fastställa att en kommun tvingas att utse en direktör. 



Direktörens roll och uppgifter (8.4.1) 
Vi avstyrker den del i förslaget som rör direktörens instruktion och 
hur ledningen av förvaltningen ska ske. Att det ska finnas en instruktion som 
klargör en eventuell direktörs eller kommunchefs uppdrag och uppgifter anser vi vara 
tillräckligt. Hur en förvaltning sedan leds är till stor del en personlighetsfråga 
och inget vi anser bör rymmas i en instruktion. 

Anmälningsskyldighet till nämnderna (8.6) 
Vi avstyrker förslaget att ta bort anmälningsskyldighet avseende 
olika typer av delegationsbeslut. Vi har svårt att se några direkta fördelar 
med det nu framlagda förslaget. 
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