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Barn- och ungdomsnämnden 

Motion, väckt av Kristin Lilieqvist (MP), om ökad transparens i kommu
nens organ 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att som svar på motion om ökad transparens i kommunens organ t i l l kommunstyrelsen avge 

upprättat förslag t i l l yttrande innebärande att nämnden föreslår att motionen ska avslås. 

Sammanfattning 
I motion väckt av Kristin Lilieqvist (MP), föreslås att samtliga nämnder (inklusive kommun
styrelsen) som utgångspunkt ska ha öppna sammaträden, förutom när personalärenden, myn
dighetsutövning mot enskild eller frågor med sekretess berörs. Nämnder som vil l ha slutna 
sammanträden kan särskilt besluta om detta. Kommunstyrelsen sammanträden ska dessutom 
sändas på webb-TV. Nämnden håller med motionären om att det är viktigt att medborgarna 
får information om vad som händer i de politiska organen samt att kunna höra av sig t i l l poli
tiker med åsikter. Det kan dock ske på andra sätt än genom öppna sammanträden. Nämnd
handlingar läggs ut på kommunens hemsida 1 vecka före nämndsammanträdet. Det ger med
borgarna god möjlighet att i förväg ta del av vad nämnden kommer att behandla på nästkom
mande sammanträde samt möjlighet att ta kontakt med nämndens ledamöter och diskutera 
ärenden. Protokoll inklusive reservationer läggs också ut på kommunens hemsida. En fast
ställd plan för medborgardialoger med föreningar och organisationer finns. Medborgardialo-
ger och informationsmöten har dessutom arrangerats i särskilt viktiga frågor. Beredskap fmns 
att svara upp mot initiativ om dialog från medborgare. Av nämnden utsedda "kontaktpoliti
ker" träffar föreningar och organisationer. Genom "Synpunkts- och klagomålshantering" har 
medborgare möjlighet att skriftligen höra av sig t i l l nämnden med frågor, synpunkter och kla
gomål. Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden att den väl uppfyller motionärens syften 
med transparens i kommunens organ och föreslår att motionen ska avslås. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har hemställt om yttrande över motion väckt av Kristin Lilieqvist (MP), 
daterad 19 maj 2012, om ökad transparens i kommunens organ. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) som ut
gångspunkt ska ha öppna sammaträden, förutom när personalärenden, myndighetsutövning 
mot enskild eller frågor med sekretess berörs. Nämnder som vi l l ha slutna sammanträden kan 
särskilt besluta om detta, att kommunstyrelsen alltid ska ha öppna möten, förutom personalä
renden, myndighetsutövning mot enskild eller frågor med sekretess berörs, att kommunstyrel
sen sammanträden sänds på webb-TV. 
Förslag t i l l yttrande har upprättats (bilaga). 
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Ärendet 
Motionären skriver att många viktiga politiska arenor i kommunen är stängda för medborgar
nas insyn och föreslår att nämndmöten ska vara öppna. Syftet är, enligt motionären, att, med
borgarna ska kunna göra så informerade val som möjligt, kunna höra av sig ti l l sina politika 
företrädare med åsikter samt kunna ta del av den politiska debatten. 

Redan i dag är det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. Motionären anser att 
alla nämndsammansträden ska vara öppna utom de som rör personal- eller sekretessärenden 
och att de nämnder som "vi l l utestänga medborgarnas insyn" ska behöva ta beslut om detta. 
Motionären anser att det borde krävas starka argument för att inte ha öppna möten när de inte 
rör personal- eller sekretessärenden. 

Kommunstyrelsen är extra viktig för insyn, anser motionären, och föreslå att, på grund av 
utrymmesskäl att mötena även sända på webb-TV. 

Synpunkter och påpekanden 
Nämnden föreslås endast yttra sig över de förslag som rör nämnden. 

Barn- och ungdomsnämnden lägger sedan ut nämndhandlingar 1 vecka före sammanträdet. 
Härigenom ges medborgarna möjlighet att i förväg ta del av vad som ska avhandlas samt möj
lighet att ta kontakt med nämndens ledamöter. Protokollen med reservationer läggs också ut 
på nätet. Eftersom även reservationerna läggs ut blir även oppositionens åsikter tydliga. 

Nämnden har tidigare beslutat att ej ha öppna sammanträden. 

Många frågor, som nämnden under årens lopp behandlat har rönt ett sort medborgarintresse. 
Det skulle av utrymmesskäl vara svårt att ha öppna möten. Nämnden har vid flera tillfällen 
arrangerat medborgardialoger och informationsmöten i särskilt intressanta frågor. Nämndle
damöter deltager även i regelbundna medborgardialoger med föreningar och organisationer. 
Nämnden har utsedda "kontaktpolitiker", som möter föreningar och organisationer. 

Genom "Synpunkts- och klagomålshantering" har medborgare möjlighet att skriftligen höra 
av sig med frågor, synpunkter och klagomål. 

Nämnden föreslås anse att den väl uppfyller motionens intentioner och besluta att med 
ovanstående argument föreslå att motionen ska avslås. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Samtliga nämnder och styrelser 

Remiss: Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad transparens i kommunens organ 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit till registrator, kommunledningskontoret, senast:! oktober 

Remissinstanserna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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Motion till kommunfullmäktige 

Motion om ökad transparens i kommunens 

För att kunna göra så informerade val som möjligt och kunna höra av sig till sina politiska 
företrädare med åsikter är det viktigt att medborgarna har full information om vad som händer i 
de politiska organen. I Sverige gör offentiighetsprincipen att vi har långt gångna möjligheter att 
informera oss om beslut och den debatt och underlag som ligger bakom — men det betyder inte 
att allt är perfekt. Det finns fortfarande mycket som kan bli bättre och fler områden som kan 
omfattas av transparensen. I Uppsala kommun är det fortfarande många viktiga politiska arenor 
som är stängda för medborgarnas insyn, nämligen de flesta av våra nämnder och inte minst vår 
kommunstyrelse. Protokoll och underlag är offentligt — men vad som sägs i debatten och vilka 
som är aktiva går inte att få reda på. 

Nämnder kan idag välja att ha öppna sammanträden om de vill. Många nämnder har dock låtit 
bli att ta sådana beslut. Det rimliga vore att utgångspunkten är att alla möten ät öppna, och att 
det är de nämnder som vill utestänga medborgarnas insyn som borde behöva ta beslut om detta. 
Öppenheten borde vara default — och det borde krävas mycket starka argument för att ha slutna 
möten när det inte rör personäienden eller andra sekretessbelagda ärenden. 

Kommunstyrelsen är extra viktig för insyn eftersom många för kommunen övergripande frågor 
som inte kommer upp till fullmäktige beslutas där. Det är också i Kommunstyrelsen som ärenden 
förbereds och det är många gånger där "den riktiga diskussionen" förekommer. Med tanke på 
Kommunstyrelsens betydelse så borde dessa möten förutom att vara öppna för allmänheten 
också sändas på webb-TV för att det ska bli extra enkelt för medborgarna att ta del av vad som 
fölsiggår i detta organ. Eftersom KS-lokalen är så liten är webb-TV dessutom sannolikt det enda 
rimliga sättet att i dagsläget möjliggöra allmänhetens insyn. 

Transparens och vetskapen om att medborgare faktiskt kan se vad man gör och säger leder 
sannolikt till bättre beslut — både de som fattas av politikerna i nämnderna och de som väljarna 
fattar på valdagen. 

Ink. 2012 -05» 2 h 

Dianenr -K c 

organ 

Jagyrkar. 

att kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) som 
utgångspunkt ska ha öppna sammanträden, förutom när personalärenden, myndighetsutövning 
mot enskild eller frågor med sekretess berörs. Nämnder som vill ha slutna sammanträden kan 
särskilt besluta om detta. 

att kommunstyrelsen alltid ska ha öppna möten, förutom vid personalärenden, 
myndighetsutövning mot enskild eller frågor med sekretess berörs. 

att kommunstyrelsens sammanträden sänds på webb-TV. 

Uppsala den 19 maj 2012 

Kristin Lilieqvist (MP) 
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FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Motion, väckt av Kristin Lilieqvist (MP), om ökad transparens i kommu
nens organ, ert dnr KSN-2012-0769 

Kommunstyrelsen har hemställt om barn- och ungdomsnämndens yttrande över rubricerad 
motion. Med anledning härav vil l nämnden framföra följande: 

Nämnden håller med motionären om att det är viktigt att medborgarna får information om vad 
som händer i de politiska organen samt att kunna höra av sig t i l l politiker med åsikter. Nämn
den anser dock att det kan ske på andra sätt än genom öppna sammanträden. 

Sedan augusti 2011 läggs barn- och ungdomsnämndens nämndhandlingar ut på kommunens 
hemsida 1 vecka före nämndsammanträdet. Detta ger medborgarna god möjlighet att i förväg 
ta del av vad nämnden kommer att behandla på nästkommande sammanträde samt möjlighet, 
för de som önskar, att ta kontakt med nämndens ledamöter och diskutera ärenden. 

Protokollen läggs också ut på kommunens hemsida. Eftersom även reservationerna läggs ut 
blir även oppositionens åsikter tydliga. 

Nämnden har även en i förväg fastställd plan för medborgardialoger, som nämnden beslutat 
om för kommande år eller halvår. Syftet med nämndens medborgardialoger, som riktar sig till 
ungdomar, är att dialogerna "ska bidra t i l l att öka ungas delaktighet och inflytande i samhället 
samt belysa ungas uppväxtvillkor och ta tillvara ungas engagemang, synpunkter och initiativ 
t i l l nämnden". 

Til l hösten 2012 har nämnden i samverkan med berörda organisationer beslutat att ha tre 
medborgardialoger - Mötesplatsen - arrangerade av Barnombudsmannen i Uppsala, tre med
borgardialoger - Dialogforum - med unga med funktionsnedsättning arrangera av Föreningen 
Fyrisgården, dialoger med Uppsalas Elevråd samt dialoger - Romska barn i skolan - i sam
verkan med romska föreningar. Nämnden genomför under namnet Hur är läget dessutom ett 
antal klassbesök i ett urval grundskolor för att få elevers synpunkter på skolarbetet och på i 
Uppsala kommun aktuella ungdomsfrågor. 

Flera frågor, som nämnden under årens lopp behandlat, har rönt ett stort medborgarintresse. 
Det skulle ibland av utrymmesskäl vara svårt att ha öppna möten. Nämnden har därför vid 
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flera tillfällen arrangerat medborgardialoger och informationsmöten i för många medborgare 
särskilt viktiga frågor. 

Nämnden har även beredskap att svara upp mot initiativ från medborgare, som önskar ha dia
log med nämnden. Så har skett vid några tillfällen. Olika grupper av medborgare, formella 
och informella, är viktiga i nämndens omvärldsbevakning avseende lokala nuläges- och be
hovsbeskrivningar. 

Nämnden har dessutom utsedda "kontaktpolitiker", som träffar flera föreningar och organisat
ioner på möten och i sammanhang som föreningarna och organisationerna initierar. Dessa är, 
förutom ovanstående föreningar, Uppsala Föreningsråd, Handikappföreningarnas samarbets
organ, Föreningen Ungdomens Hus samt Folkhälsorådet respektive Trafiksäkerhetsrådet i 
Uppsala kommun. 

Genom "Synpunkts- och klagomålshantering" har medborgare möjlighet att skriftligen höra 
av sig t i l l nämnden med frågor, synpunkter och klagomål. De medborgare som hör av sig får 
också svar på sina synpunkter/klagomål. 

Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden att den väl uppfyller motionärens syften med 
transparens i kommunens organ och föreslår att motionen ska avslås. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss 
Ordförande 

Kerstin Sundqvist 
Sekreterare 


