Utlåtande 2017:134 Rl (Dnr 106-143/2017)

Inrättande av en särskild utredningstjänst inom
Stockholms stad
Motion (2017:2) av Per Ossmer (SD)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2017:2) av Per Ossmer (SD) om att inrätta en särskild
utredningstjänst inom Stockholms stad anses besvarad med hänvisning till
vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Per Ossmer (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
inrätta en särskild utredningstjänst som bland annat kan bistå ledamöter i
kommunfullmäktige och tjänstemän vid partiernas gruppkanslier.
Utredningstjänsten skulle enligt motionen exempelvis kunna hjälpa till att ta
fram sifferunderlag för att underbygga en motion eller genomföra särskilda
utredningar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att ärenden till kommunfullmäktige belyses
professionellt innan beslut fattas genom det beredningstvång som finns.
Kontoret menar också att alla politiska partier i Stockholms stad som är

representerade i kommunfullmäktige har rotlar eller partikanslier med politiska
tjänstemän som kan bistå med utredningsstöd.
Mina synpunkter
Stadsledningskontoret redovisar i sitt svar hur det kommunala
beredningstvånget gör att alla förslag från fullmäktiges ledamöter får en
professionell beredning utifrån den sakkunskap som finns i förvaltningar.
Större utredningar kan initieras inom ett verksamhetsområde av
kommunstyrelsen eller berörd nämnd. I samband med budgetarbetet svarar
stadsledningskontoret på frågor rörande finansborgarrådets förslag.
Det finns betydande faktaunderlag i de redovisningar nämnder och styrelser
regelbundet presenterar som uppföljning av verksamheten. Därtill finns i en
historiskt unik mängd offentlig statistik tillgänglig via öppna databaser. Även
staden publicerar löpande statistik över de egna verksamheterna som kan tjäna
som underlag för politiska förslag.
Skulle detta inte vara tillräckligt har de olika partierna ett kanslistöd som är
avsett bland annat för att kunna ta fram kunskapsunderlag. Att därför inrätta en
separat utredningstjänst framstår som slöseri med skattebetalarnas resurser.
Bilaga
Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2017:2) av Per Ossmer (SD) om att inrätta en särskild
utredningstjänst inom Stockholms stad anses besvarad med hänvisning till
vad som sägs i utlåtandet.
Stockholm den 17 maj 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning
Ärendet
Per Ossmer (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
inrätta en särskild utredningstjänst som bland annat kan bistå ledamöter i
kommunfullmäktige och tjänstemän vid partiernas gruppkanslier.
Utredningstjänsten skulle enligt motionen exempelvis kunna hjälpa till att ta
fram sifferunderlag för att underbygga en motion eller genomföra särskilda
utredningar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Inledningsvis kan konstateras att det i dagsläget inte verkar finnas en särskild
utredningstjänst eller liknande funktion i någon annan av Sveriges kommuner. I
Stockholms stad har det tidigare funnits en funktion som kallades
kommunfullmäktiges utredningstjänst. Den övergick till att bli en informationstjänst
som sköttes av den tidigare bibliotekarien. Informationstjänstens uppgift var enbart
att ta fram viss kortfattad fakta till den som frågade. I stadsledningskontorets
senaste instruktion finns inte bibliotekstjänsten kvar och därmed har
informationstjänsten också avvecklats. De utredningar som stadsledningskontoret
idag utför, sker enbart på uppdrag efter beslut i kommunstyrelsen.
Den kommunala verksamheten är såsom motionären påpekar omfattande och
mycket differentierad. För att skapa en utredningstjänst som kan svara mot alla
dessa frågeställningar krävs en rad olika kompetenser. Riksdagens utredningstjänst
som i motionen framhålls som en förebild, sysselsätter cirka 35 utredare med olika
utbildningsbakgrund, bland annat jurister, nationalekonomer, statsvetare och
ingenjörer.
För att säkerställa att ärenden som behandlas i fullmäktige är allsidigt belysta
finns i stället ett beredningstvång enligt Kommunallagen. Alla ärenden som väckts i
fullmäktige ska enligt 5:33 § beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av
fullmäktige. Beredningstvånget innebär, förutom beredningen av kommunstyrelsen,
att ett ärende också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet
berör.
Genom beredningstvånget försöker man garantera att fullmäktigeledamöterna
ska ha tillräcklig kunskap om den fråga som ärendet gäller samt om alternativa

lösningsmodeller och följderna av beslutet. Alla motioner belyses därigenom
professionellt innan beslut fattas. Detta skiljer sig från riksdagens hantering där
inget beredningstvång för motioner föreligger. Därför krävs större insatser före en
motion i riksdagen jämfört i kommunfullmäktige, vilket kan motivera Riksdagens
utredningstjänst.
Därutöver har alla politiska partier i Stockholms stad som är representerade i
kommunfullmäktige, rotlar eller partikanslier med politiska tjänstemän som kan
bistå med utredningsstöd. Den politiska organisationen finansieras genom ett
kommunalt partistöd som både består av ett grundstöd och av ett mandatbundet
stöd. Partiernas budgetmedel kan användas fritt inom kommunallagens ram.
Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att det mot bakgrund av det
kommunala beredningstvånget och det kommunala partistödet inte kan anses vara
motiverat att lägga ytterligare resurser på utredningsstöd till de förtroendevalda.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motionen om att inrätta en särskild utredningstjänst
inom Stockholms stad anses vara besvarad med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

