Anteckning till protokollet, KS/2017:694
“1 kap. Statsskickets grunder
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal
självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.”
Den offentliga makten utövas under lagarna, så står det i Regeringsformen (en av
grundlagarna). Grunden i en demokrati på det sätt vi känner det är att alla myndigheter och
alla politiska beslut följer de lagar som riksdagen stiftat. Rättssäkert och förutsägbart.
Jag vill därför uppmärksamma er på brister i Barn- och Utbildningsnämndens
beslutsunderlag (det är mina understrykningar), som ligger till grund för KS beslut i ärendet.
En stor del av underlaget utgår från att en folkomröstning är beslutande och skulle påverka
huvudmannens förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag, ett uppdrag som nämnden beskriver
ingående. Som man skriver “Att låta allmänheten i folkomröstning avgöra skolans

organisation begränsar huvudmannens möjlighet att långsiktigt säkerställa kvaliteten i hela
skolorganisationen”. Detta är gravt missvisande och vilseleder ledamöterna!
Det är fullmäktige och nämnden som beslutar oavsett vad en folkomröstning resulterar i, vi
har en representativ demokrati. En folkomröstning, oavsett om det är fullmäktige som begärt
den eller ett Folkinitiativ som begärt den, är alltid rådgivande och ett underlag för beslut i
fullmäktige. Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet påverkas överhuvudtaget inte av
genomförandet av en folkomröstning. Vad kommunfullmäktige beslutar påverkar nämnden.
I underlaget till nämnden/KS står “Enligt förarbetena till kommunallagen är några av de

starkaste invändningarna att det medföra att debatten om enstaka projekt blir lösryckta ur ett
större sammanhang samt att den långsiktiga kommunala långtidsplaneringen försvåras”.
Detta är en referat till och kopia av text från propositionen som gav 1977 års kommunallag.
En sedan länge upphävd lag där riksdagen med viss tvekan gav fullmäktige rätt att
överhuvudtaget fråga medborgarna genom omröstning eller opinionsundersökning som en
del av ett ärende. Lagen om kommunal folkomröstning fanns inte och Folkinitiativ fanns inte i
kommunallagen (det kom 16 år senare). Att hänvisa till en gammal lagstiftning och inte till
gällande kommunallag, en lag där Regeringens uttalade intention med skrivningen i lagen
varit att folkinitiativ ska leda till folkomröstning, är som jag ser det ett avsteg från

grundläggande krav för vår demokrati. Den offentliga makten utövas under lagarna.
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