
Hellre demokrati än titelsjuka. 

Det beslut i Val och förtroendemannanämnden som ligger till grund för Reidar Carlssons 

ledare 2015-11-02 om ”titelsjuka” togs inte enhälligt. Både vänsterpartiet och ROOP 

reserverade sig mot beslutet.  

Kommunfullmäktige fattade i december förra året beslut att:  

”tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över ersättningsbestämmelserna”(§197). 

Val- och förtroendemannanämnden diskuterade vid sammanträdet i mars i år att tillsätta en 

parlamentarisk grupp med en representant från varje parti för att utreda 

ersättningsbestämmelserna. Vid nämndens sammanträde i maj berättade dock nämndens 

ordförande att hon har besvärats av att politiker har ringt till henne, så på hennes initiativ 

verkställdes inte fullmäktigebeslutet utan ärendet sköts över till tjänstemännen. Vänsterpartiet 

yrkade bordläggning med en protokollsanteckning som ännu vid dags dato (2015-11-03) 

saknas i protokollet på kommunens hemsida, men finns på Vänsterpartiet Norrtäljes.  

Vid ett sammanträde i början av hösten 2015 redovisades tjänstemännens arbete med de nya 

ersättningsbestämmelserna där de såväl muntligt som skriftligt framhöll att deras arbete 

endast fokuserade på de språkliga delarna av texten. I diskussionen kring detta var 

Vänsterpartiets hållning tydlig: ”Tjänstemannaförslaget är det av språklagen krävda 

klarspråksarbete som myndigheter åläggs och ska inte på något sätt att förväxlas med en 

parlamentarisk utredning.”  

När nämnden sammanträdde 2015-10-27 hade fullmäktiges beslut om tillsättande av den 

parlamentariska utredningen fortfarande inte genomförts. Och då majoriteten i nämnden inte 

ville att en utredning skulle se över bestämmelserna reserverade vi oss.  

Med tjänstemannaförslaget som nämndledamöterna fick med kallelsen, finns också ett 

yttrande från moderaterna som går ut på att Olle Jansson (s) bör gå under benämningen 

kommunalråd. Tjänstemännen ansåg dock att detta var olämpligt att ta med i sitt förslag, och i 

deras förslag fanns inget som kunde ligga till grund för den tolkning om titlar som Louise 

Branting hänvisade till i NT den 30 oktober. I tjänstemannaförslaget nämndes inte heller den 

lagparagraf Reidar Carlsson diskuterade i sin ledare 2015-11-02. 

Det första dokument i vilket de nya titlarna dök upp var ett internmail daterat den 26e oktober 

2015. Mailet hänvisade till en diskussion mellan Olle Jansson och moderaterna. Det var detta 

mail som låg till grund för nämndbeslutet med de formuleringar som Reidar Carlsson 

benämnde som ”titelsjuka”. Vänsterpartiet yrkade avslag och reserverade sig alltså mot 

hanteringen i Val- och förtroendemannanämnden. 

Vi i Vänsterpartiet har sedan tidigt varit klara med vår politiska intention: Vi vill se en 

jämnare resursfördelning för att säkerställa att även små partier har de resurser som krävs för 

att upprätthålla demokratin och företräda sina väljare. Vi vill därtill se en förändring av hur 

grundbeloppen räknas ut för att minska kostnadsökningarna. Vi är säkra på att väljarna, hellre 

än ”titelsjuka" vill ha en stärkning av demokratin och ekonomiskt ansvarstagande. 
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