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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-08

§ 101

Motion av Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) om att införa
närvarorätt
KSN-2019-1202
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå motionen.

Särskilt yttrande
Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Vänsterpartiet delar Feministiskt initiativs ambition att göra politiken mer tillgänglig för fler genom
att öppna upp sammanträden också för personer utanför den valda församlingen att få närvara vid
sammanträdena i en nämnd. Dock föreslår Fi att politiker som inte är valda till aktuell nämnd ska få
delta i överläggningar och att få sin mening antecknad i protokoll även i de fall de inte av kraft genom
allmänna val vunnit tillräckligt stöd för att ha tillträde till dessa verktyg. Vi tycker inte att politiker
som inte vunnit sådant gehör genom val per automatik ska ges tillgång till de verktygen. Dock vill vi
att såväl politiker som allmänhet ska ha rätt att närvara i alla nämndsammanträden vid alla punkter
som inte är sekretessbelagda eller av känslig sort. Detta föreslår Vänsterpartiet i egen motion och
ställer sig därför bakom avslagsyrkandet på Fi:s motion.
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Sverigedemokraterna vill att man ska kunna ha mer insyn i den verksamhet kommunen bedriver via
nämnder och styrelser. Det är därför bra att låta kommunens invånare att närvara vid sammanträden,
men formandet av mötena ska vara ett ansvar för de formellt invalda genom yrkanden och yttranden. I
fall av sekretess kan givetvis inte öppna nämndsammanträden ske, men dessa delar kan förläggas till
början eller slutet av möten som innefattar båda delarna.
Sammanfattning
Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda FI) har i motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 6
april 2019 föreslagit närvarorätt införs för ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige till
sammanträdena för kommunstyrelsen samt nämnderna i enlighet med kommunallagen 4 kap 28 §.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2019.
Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 135.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-02

§ 135

Motion av Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) om att införa
närvarorätt
KSN-2019-1202
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Sammanfattning
Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda FI) har i motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 6
april 2019 föreslagit närvarorätt införs för ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige till
sammanträdena för kommunstyrelsen samt nämnderna i enlighet med kommunallagen 4 kap 28 §.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Wall Gustaf
Anderson Tomas

2019-04-12

KSN-2019-1202

Kommunfullmäktige

Motion av Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) om att
införa närvarorätt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda FI) har i motion väckt vid fullmäktiges
sammanträde den 6 april 2019 föreslagit närvarorätt införs för ledamöter eller ersättare i
kommunfullmäktige till sammanträdena för kommunstyrelsen samt nämnderna i enlighet med
kommunallagen 4 kap 28 §.
Motionen biläggs.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Föredragning
Bestämmelsen om närvarorätt enligt 4 kap. 28 § kommunallagen (KL) reglerar möjligheten
för förtroendevalda att närvara i en nämnd de inte är ledamot av eller ersättare i.
Bestämmelsen är avsedd att tillgodose de förtroendevaldas intresse av information.
Av förarbetena till kommunallagen framgår att fullmäktige kan reglera närvarorätten i ett
reglemente eller genom ett särskilt beslut för ett enskilt fall. I reglementet för
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun som beslutats av
kommunfullmäktige regleras närvarorätten. Av 10 § reglementet framgår att:
”Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid
kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får
därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen
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denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Härutöver får kommunstyrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med kommunstyrelsen/nämnden
för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan
medges denna rätt. Om kommunstyrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats
delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.”
Kommunfullmäktige saknar utöver vad som följer av 4 kap. 28 § KL möjlighet att införa en
generell närvarorätt för förtroendevalda som inte är ledamot av eller ersättare i en viss nämnd.
Motionen kan därmed inte bifallas.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Motion: Inför närvarorätt
Enligt kommunallagen 4 kap 28 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är
ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningar men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalda ska ha
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Att inte ha närvarorätt innebär för partier, som inte av egen kraft eller genom samverkan har en
plats i kommunstyrelsen eller samtliga nämnder, ett informationsunderläge som gör att
deltagandet under kommunfullmäktige sker på andra villkor än för de partier som har en plats i
kommunstyrelsen och nämnderna.
Möjligheterna till insyn stärker inte bara den demokratiska förankringen utan möjliggör även att
alla partier har jämlika förutsättningar inför arbetet i kommunfullmäktige. Detta innebär att det
offentliga samtalet under kommunfullmäktiges sammanträden kommer att bygga på mer jämlikt
fördelad information vilket förbättrar samtalsklimatet och skapar en bättre grund för tydligare och
öppnare diskussioner.
Vi yrkar därför
- Att införa närvarorätt för ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige till
sammanträdena för kommunstyrelsen samt nämnderna i enlighet med kommunallagen 4
kap 28 §.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)

