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Nr 74. Motion av Kristin Lilieqvist 
(MP) om ökad transparens i 
kommunens organ 
KSN-2012-0769 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig till förmån för bifall till motio-
nen. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till att-satserna 2 och 3 i mo-
tionen, samt att samtliga nämnder (inklusive 
kommunstyrelsen) skall ha öppna samman-
träden förutom när personalärenden, myn-
dighetsutövning mot enskild eller frågor om 
sekretess berörs. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Kristin Lilieqvist (MP) yrkar i motion, väckt 
vid sammanträde den 28 maj 2012, att full-
mäktige ska besluta att samtliga nämnder som 
utgångspunkt ska ha öppna sammanträden med 
undantag för personalärenden, myndighetsut-
övning mot enskild eller ärenden med sek-

retess. Nämnder som vill ha slutna samman-
träden ska särskilt besluta om detta. Vidare yr-
kas att kommunstyrelsen alltid ska ha öppna 
sammanträden som sänds på webb-TV. 
 
Motionen återges som ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till 16 nämnder. 
 
Äldrenämnden har två öppna sammanträden 
per år. Nämnden avstyrker motionen för egen 
del och vill behålla dagens ordning där varje 
nämnd tar ställning. Nämnden ser en kompli-
kation vad gäller hantering av sekretess och att 
omfattande analyser behövs för att veta vilka 
ärenden som ska undantas från öppnas sam-
manträden. Vidare noteras att öppna samman-
träden inte leder till bättre dialog då allmän-
heten är en passiv lyssnare vid nämndsam-
manträden. Ärendets bilaga 2. 
 
Nämnden för hälsa och omsorg har två öppna 
sammanträden per år. Nämnden anför att 
offentlighet i största möjliga utsträckning bör 
råda i nämnderna och är positiv till att öppen-
het är huvudregel men understryker att nämn-
den måste själv besluta om öppna samman-
träden. För nämndens del är i stort all myndig-
hetsutövning mot enskild förlagd i individ- och 
arbetsutskott. Reservation har framlagts av (V) 
resp (MP). Ärendets bilaga 3. 
 
Socialnämnden för barn och unga redovisar 
nämndens arbete med dialoger i olika former 
och anser att nämnden väl uppfyller motionens 
intentioner. Nämnden avser att under 2013 
pröva möjligheten att hålla öppet sammanträde 
vid något tillfälle. Nämnder avvisar förslaget 
att fullmäktige ska besluta att alla nämndmöten 
ska vara öppna. Dagens regler som ger nämn-
derna möjlighet att besluta ger tillräckliga möj-
ligheter och lägger ansvaret där det hör hem-
ma, på respektive nämnd utifrån sina förut-
sättningar. Ärendets bilaga 4 
 
Kulturnämnden anser inte att ändring behövs 
av nuvarande regelverk som ger möjlighet till 
öppna sammanträden och föreslår att motionen 
avslås i sin helhet. Reservation av (S), (MP) 
och (V). Ärendets bilaga 5. 



 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
sedan 2008 valt att ha öppna sammanträden 
förutom vid sekretess. Konsensus råder om 
mötesformen. Nämnden föreslår dock att mo-
tionen avslås då det är varje nämnd som ska ta 
beslutet. Reservation (MP) och (V). Ärendets 
bilaga 6. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att 
motionen avslås och anför att nämnden väl 
uppfyller motionens intentioner. Nämnden 
publicerar nämndhandlingar på kommunens 
hemsida före sammanträdet där också pro-
tokoll är tillgängliga. Nämnden har en plan för 
medborgardialoger och har arrangerat särskilda 
dialoger i för många medborgare särskilt vik-
tiga frågor. Nämnden har även beredskap att 
svara på initiativ från medborgare om särskild 
dialog. Reservation (S) och (MP). Ärendets 
bilaga 7. 
 
Plan- och byggnadsnämnden har inte tagit be-
slut om öppna sammanträden. Nämnden be-
handlar till stora delar myndighetsutövning och 
har i dagsläget andra mötesforum för medbor-
gardialog. Ärendets bilaga 8. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har inte tagit 
beslut om öppna sammanträden och avvaktar 
fullmäktiges beslut. Nämnden anser att trans-
parens med medborgarna är viktigt men har 
idag andra mötesforum för medborgardialog. 
Ärendets bilaga 9. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden kommer under 
hösten ta beslut om att nämndens samman-
träden ska vara öppna. Ärendets bilaga 10. 
 
Fastighetsägarnämnden har inte tagit beslut om 
öppna nämndsammanträden. Nämnden vill ut-
veckla mötesforum med medborgarna och pla-
nerar att lägga sammanträden i någon av kom-
munens verksamhetslokaler för att ytterligare 
bjuda in till dialog. Ärendets bilaga 11. 
 
Namngivningsnämnden har tagit beslut om att 
nämndens sammanträden är öppna. Ärendets 
bilaga 12. 
 
 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlar i 
stor utsträckning frågor om myndighetsut-
övning. Dessa ärenden hanteras slutet. I övrigt 
är nämndens sammanträden öppna sedan 1996. 
Ärendets bilaga 13. 
 
Räddningsnämnden konstaterar att de öppna 
sammanträden nämnden haft inte varit särskilt 
välbesökta och att ett ordinarie sammanträde är 
en formell tillställning där mycket av diskus-
sioner på gruppmöten inte kommer fram. 
Nämnden prioriterar medborgardialog före 
öppna sammanträden. Ärendets bilaga 14. 
 
Styrelsen för Vård och Bildning har valt att 
inte ha öppna sammanträden då nämnden pro-
ducerar tjänster i konkurrens med andra produ-
center. Enligt styrmodellen är det uppdrags-
nämnderna som har ansvar för medborgar-
dialogen. Vård & Bildning har för sin del kon-
tinuerlig dialog med kunderna, en väl funge-
rande synpunktshantering och egna sidor för 
marknadsföring och information till brukare 
och Uppsalabor. Ärendets bilaga 15. 
 
Styrelsen för teknik och service anför att de 
inte avser att hålla öppna sammanträden då de 
är en produktionsnämnd där kontakt med med-
borgaren sker genom andra former än den po-
litiska dialogen. Ansvaret för medborgardialog 
åvilar uppdragsnämnderna. Ärendets bilaga 
16. 
 
Valnämnden avstår från yttrande. Nämnden 
anser sig inte beröras som lokal myndighet. 
Ärendets bilaga 17. 
 
Föredragning 
Formerna för en nämnds sammanträde anges i 
Kommunallagen 6 kap § 19a: ”En nämnds 
sammanträde skall hållas inom stängda dörrar. 
Nämnden får dock besluta att dess samman-
träden skall vara offentliga om fullmäktige har 
medgett det. En nämnds sammanträden ska 
dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden 
1. Som avser myndighetsutövning, eller 
2. I vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen” 



 
Vid kommunallagsrevisionen år 1994 infördes 
principen om stängda dörrar i Kommunallagen 
samtidigt som möjligheten till öppna samman-
träden infördes. I propositionen (1993/94:188) 
underströks att det är viktigt att medborgarna 
ges ökad insyn i och information om den 
kommunala verksamheten. Samtidigt framför-
des att ”En grundläggande kommunalrättslig 
princip är att en nämnd själv får avgöra vem 
som ska ha närvaro- och yttranderätt i nämn-
den” (sid 56) 
 
I kommunens reglemente för styrelsen och 
nämnderna finns ett generellt medgivande för 
nämnderna att ta ställning till öppna sam-
manträden. Som framgår av remissvaren an-
vänder flera nämnder möjligheten till öppna 
sammanträden. Ett par nämnder har infört som 
generell ordning att sammanträdena ska vara 
öppna. Trenden är att antalet öppna samman-
träden ökar. 
 
Kommunen arbetar på flera olika sätt att 
utveckla medborgardialogen och möjligheterna 
till insyn för medborgarna. Nya tekniska möj-
ligheter öppnas och tillvaratas. Det är viktigt 
då kommunen bygger på att vara medbor-
garnas gemensamma organ som finansieras av 
skatter och styrs genom allmänna val, dels 
indirekt genom riksdagen och lagstiftningen, 
dels direkt genom kommunfullmäktige. 
Kommunens kommunikationspolicy framhål-
ler att kommunens kommunikation ska präglas 
av öppenhet 
 
Motionen framhåller att nämnderna är politiska 
arenor. Nämndernas arbete har dock även en 
annan aspekt. Nämnderna utgör kommunens 
beslutsorgan inom sina ansvarsområden och 
kommunstyrelsen är det övergripande led-
ningsorganet. Arbetet i dessa organ kan till en 
viss del sägas vara diskussion där olika politisk 
ståndpunkter möts med de professionella syn-
punkter som den för nämnden ansvariga kon-
toret eller förvaltningen har att framföra. I 
grunden handlar nämndarbetet om att finna 
bästa möjliga lösningar på ibland svåra frågor. 
Det handlar om ledarskap där politiker och 
tjänstemän tillsammans utvecklar kommunen.  
 

 
Där bör finnas möjlighet till en dialog där de 
deltagande ska kunna pröva och ändra stånd-
punkter. Det finns en risk vid generell öppen-
het att viktiga överläggningar istället förs i 
förberedande organ med färre antal ledamöter. 
 
Slutsatsen är att det även framgent ska vara 
nämnderna som beslutar om de ska ha öppna 
sammanträden. Kommunens inriktning mot 
öppenhet är fastlagd i kommunikationspolicyn 
och som nämnts är allt fler sammanträden 
öppna. 
 
Beträffande frågan om öppna sammanträden 
för kommunstyrelsen anser styrelsen att möj-
ligheten att kunna genomföra överläggningar i 
viktiga ledningsfrågor utan att i varje ärende 
överväga om det ska ske inför allmänheten bör 
kvarstå. Sedan ett par år meddelar kommun-
styrelsen de fattade besluten under pågående 
sammanträde och styrelsens handlingar finns 
tillgängliga på kommunens hemsida före sam-
manträdet. 
 
Avslutningsvis ska understrykas vikten av att 
kommunen på olika sätt arbetar med en öppen 
kommunikation och tillvaratar nya möjligheter 
som skapas för att förbättra arbetet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuell i detta ärende 
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