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Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI)
om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap
23 §
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson, båda (FI) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015, föreslagit kommunfullmäktige besluta att införa
insynsplatser enligt kommunallagen 4 kapitlet § 23 ”om närvarorätt för förtroendevalda”.
I motionen framförs att parti som erhåller plats i kommunfullmäktige, men som inte av egen
kraft eller i samarbete med annat eller andra partier erhåller plats för ledamot eller ersättare i
styrelser, nämnder och beredningar, ska vara berättigade till insynsplats. Varje parti som
berättigas insynsplats ska även ha rätt att utse en ordinarie ledamot samt en ersättare för
denne, gällande under hela den mandattid som gäller för respektive organ.
Motionen bilägges.
Föredragning
Uppsala kommun har 16 nämnder, inklusive två produktionsstyrelser och två med andra
kommuner gemensamma nämnder, och 19 bolag som kommunen äger till 100 procent. Dessa
har styrelser med mellan 1 och 15 ledamöter. Hur många organ som därutöver är inrättade för
att på olika sätt bereda frågor finns det inte någon överblick över. Många av dessa är tidsbegränsade. De flesta nämnder och styrelser har ett arbetsutskott.
Kommunfullmäktige har för närvarande nio partier. Att fatta ett generellt beslut på det sätt
som föreslås i motionen, att varje parti i kommunfullmäktige ska ha rätt till plats för två
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förtroendevalda, innebär att ingen styrelse, nämnd eller beredning skulle kunna ha färre än 18
förtroendevalda – varav vissa adjungerade - vilket inte vore rimligt.
Det antal ledamöter och ersättare som varje organ har är fastställt efter överväganden där
önskemålet om bred representativitet vägts mot varje organs behov av att kunna arbeta
effektivt med sin uppgift.
Fördelningen av platserna mellan partierna sker normalt enligt den ordning som lagen om
proportionella val ger. Undantag från detta finns. Som exempel nämnas att i kommunfullmäktiges valberedning ingår alla partier i kommunfullmäktige. I arbetsgruppen för
ersättningsfrågor till förtroendevalda ingår alla partier i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har sju partier var sin ledamot. I dessa organ har ett
mindre antal förtroendevalda, men samtidigt en bredare politisk representation än en vanlig
fördelning, bedömts vara positivt för arbetet.
I sammanhanget ska noteras att flera nämnder i kommunen utnyttjar möjligheten att hålla
öppna sammanträden där allmänheten kan närvara.
Som motionärernas framhåller är det möjligt att skapa insynsplatser med förtroendevalda utan
beslutsrätt. Varje organs storlek och lämpliga sammansättning måste dock bedömas för sig.
Motionens förslag skulle innebära en avsevärd utökning av antalet förtroendevalda. Frågan
om insynsplatser i vissa organ har inte diskuterats i Uppsala men kan diskuteras i när nya
politiska organ tillsätts.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Feministiskt initiativ

Motion om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23 §

Enligt kommunlagen 4 kap 23 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är
ledamot eller ersättare i en viss nämnd eller styrelse skall få närvara vid sammanträden och
delta i överläggningarna men inte i besluten.
Vi i feministiskt initiativ anser att närvarorätt för samtliga partier är ett viktigt verktyg att stärka
den demokratiska förankringen av ett förtroendemannaorgan. De ledande koncepten ska vara
transparens, insyn och inklusion för samtliga folkvalda församlingars organisering.
Möjligheterna till insyn stärker inte bara den demokratiska förankringen utan möjliggör 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 i Feministiskt initiativ anser att parti som erhåller plats i kommunfullmäktige, men som inte
av egen kraft eller i samarbete med annat eller andra partier erhåller plats för ledamot eller
ersättare i styrelser, nämnder och beredningar, ska vara berättigade till insynsplats. Varje
parti som berättigas insynsplats ska även ha rätt att utse en ordinarie ledamot samt en
ersättare för denne, gällande under hela den mandattid som gäller för respektive organ.

Vi yrkar att
- Kommunfullmäktige beslutar att införa insynsplatser; närvarorätt som gäller nämnder och
styrelser enligt kommunallagen 4 kap 23 § "Om närvarorätt för förtroendevalda".
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