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2017-11-15
Socialnämnden

Dnr Son 2017/340
Begäran om att kvarstå vid förtroendeuppdrag
Förslag till beslut

Förvaltningen överlämnar ärendet till socialnämnden med två alternativa förslag till
beslut.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att,
Alt 1: Anette Lindered medges att behålla sitt förtroendeuppdrag i Socialnämnden.
Alt 2: Anette Lindered medges inte att behålla sitt förtroendeuppdrag i
Socialnämnden.
Ärendet i korthet

Anette Lindered (S) har lämnat in en begäran om att kvarstå vid sina
förtroendeuppdrag i Järfälla kommun från att hon flyttar från kommunen i april 2018
till mandatperiodens slut. Uppdragen avser vice ordförande i Socialnämnden,
ordförande i Sociala utskottet, ledamot i Familjerättsnämnden och ersättare i
Kommunstyrelsen. Socialnämnden ska behandla begäran avseende de två
förstnämnda posterna, men endast platsen som ledamot i socialnämnden är föremål
för fullmäktiges prövning.
Som grund har Anette Lindered hänvisat till att fullmäktige har möjlighet att medge
detta genom kommunallagen 4 kap 8 §.
Förvaltningen tar inte ställning i frågan utan lämnar detta för politiskt avgörande med
flera olika svarsalternativ.
Handlingar

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-15
2. Begäran från Anette Lindered (S), 2017-10-06
3. Lagtext inkl. kommentar
Analys
Valbarhet

Enligt kommunallagen (KL) 4 kap 5 § är den som har rösträtt enligt 3, 4 §§ valbar till
fullmäktige. För kommunala val omfattar dessa bestämmelser personer som är
folkbokförda i kommunen, är över 18 år samt uppfyller vissa medborgarkriterier.
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Ledamöter och ersättare till nämnder mm får väljas bland de som vid detta val
uppfyller de villkor som uppställts i 3, 4 §§.
Uppdragets upphörande

Ett uppdrag som förtroendevald kan upphöra på några olika grunder, t.ex.
upphävande av val eller omval. Det upphör också om en förtroendevald upphör att
vara valbar, KL. 4 kap 8 §. Av samma bestämmelse framgår att en förtroendevald
som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden.
Av kommentaren till kommunallagen, s.277, framgår att om någon blir obehörig, t.ex
på grund av folkbokföring i annan kommun så är han eller hon skyldig att avgå så
snart obehörigheten har inträtt. En möjlighet ges till fullmäktige att besluta att en
förtroendevald som valts av fullmäktige, t.ex förtroendevalda i nämnder mm, får
stanna kvar på sina uppdrag under återstoden av mandattiden, trots att personen inte
längre är folkbokförd i kommunen. För detta förutsätts en begäran från den
förtroendevalde. I sitt beslut ska, enligt förarbetena, kommunfullmäktige ta hänsyn
till om den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till hemkommunen och om denne
har reella möjligheter att fullfölja sitt uppdrag.
Överväganden

Anette Lindered kommer att flytta till en ort i Strängnäs kommun. Resvägen tar med
bil ca.1,5 timme och med kollektivtrafik drygt 2 timmar. Uppdraget som ordförande i
Sociala utskottet kräver frekvent närvaro för undertecknande av beslut, ibland med
kort varsel. Sammanträdestider i övrigt beslutas för hela året och är därför
förutsebara. Detta bör vägas in när de reella möjligheterna för att fullfölja uppdragen
bedöms.
Barnkonsekvensanalys

Ärendet medför inga konsekvenser för barn.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Slutsatser

Förvaltningen avstår i detta ärende från att dra några slutsatser kring vilket beslut
som förordas. Val av ledamöter samt deras möjlighet att kvarsitta vid uppdrag i den
nu aktuella situationen får anses vara en fråga för rent politiskt ställningstagande med
beaktande av gällande lagstiftning, vilken presenterats i underlaget.
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Socialdirektör
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