
  

 

 

 
 

 

 

 

  
   Socialdemokraterna 
   Region Blekinge 

Interpellation 
till Regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M)  

 

Angående Demokratiska processer 
 

Enligt min uppfattning hanteras grundläggande demokratiska principer slarvigt inom 

Region Blekinge. Det finns uppenbara brister i beredningsprocesserna inför viktiga 

beslut. Offentlighetsprincipen åsidosätts. Delegationsbeslut fattas av personer som 

inte har rätt att fatta dessa beslut. Delegationsbeslut återrapporteras inte.  

Gällande lagstiftning och regelverk hanteras godtyckligt.  

 

I en värld där demokratin inte är det självklara alternativet är det än viktigare att vi 

som demokratins företrädare, vårdar och värnar de spelregler som vi i demokratisk 

ordning beslutat om. Vi får aldrig ta för givet att det demokratiska tänkandet är så 

djupt förankrat att det inte går att rubba.  

 

Ytterst handlar många av de strikta beredningskraven och regler om delegation som 

finns i kommunallagen om att upprätthålla förtroendet för de beslut som fattas och 

tilliten till att de som fattar besluten inte gör detta godtyckligt. 

 

Beredningen av olika ärende ska syfta till att ge tillförlitliga och allsidigt belysta 

underlag inför beslut.  

 

Delegationsbeslut ska, till skillnad mot ren verkställighet, återrapporteras. Inte minst 

viktigt är detta om besluten kan bli föremål för laglighetsprövning. 

 

Bestämmelsen om att en nämnd får uppdra åt ordföranden att i brådskande ärende 

ensam fatta beslut, motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med snabba 

beslut. Bristande förmåga till att planera ärendeberedningsprocessen i tid och 

omfattning kan inte anses vara ett skäl till att utnyttja denna undantagsregel. 

 

Exempelvis visar det nyligen tagna ordförandebeslutet om engångsersättning samt 

förstärkt löneökningsutrymme med hänvisning till pandemins konsekvenser, på 

uppenbara brister i Regionens beredningsprocess. Ordförandebeslutet togs dagen 

innan ett sen tidigare utlyst sammanträde med Regionstyrelsens arbetsutskott. Därtill 

hade Krisledningsnämnden sammankallats till möte i anslutning till Arbetsutskottet.  
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I kommunallagen anges inte någon begränsning av möjligheterna att delegera 

brådskande ärenden. Däremot kan givetvis varje nämnd precisera och begränsa 

denna möjlighet till vissa typer av ärenden om man så önskar. Det vore olyckligt om 

detta behöver ske p g a att möjligheten i dag missbrukas. 

 

 

Mot bakgrund av detta är mina frågor till Lennarth Förberg: 

 

Avser Regionstyrelsens ordförande ta några initiativ för att förbättra regionens 

hantering av beredningsprocesser och hantering av delegationsbeslut, och när 

anser du i så fall att en förbättrad hantering ska vara på plats?  

 

Hur ser du som Regionstyrelsens ordförande på kommunallagens undantag 

som möjliggör att en ordförande i brådskande ärende ensam kan fatta beslut, 

och vilka begränsningar menar du ska finnas för att delegera brådskande 

ärenden? 
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