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Svar på motion från Bo Danielsson (V) om närvarorätt för politiska
sekreterare
Ärendebeskrivning
Bo Danielsson (V) har lämnat en motion om att de politiska sekreterarna ska
medges rätt att närvara vid nämndernas och utskottens sammanträden för att
öka den demokratiska insynen framförallt för de små partierna.
Enligt kommunallagen 6 kap. 19 § ska en nämnds sammanträden hållas inom
stängda dörrar. Detta stämmer med dels den kommunalrättsliga principen att
nämnderna själva bestämmer vilka åhörare man vill ha, dels med en av
grundstenarna i offentlighetsprincipen som innebär att varje myndighet
självständigt och med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen som grund avgör gränserna för allmänhetens tillgång till det
material som man förfogar över.
Nämnden får besluta att sammanträdena ska vara offentliga om fullmäktige
medgett det. En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en
annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller
landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med
nämnden för att lämna upplysningar. Om nämnden har beslutat det får den som
kallats till ett sammanträde delta i överläggningarna men inte i besluten. Enligt
mål RÅ 2003 ref 35 anses en politisk sekreterare som anställd i kommunen i den
betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i
nämnd.
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Enligt regionstyrelsens och nämndernas reglementen får styrelsens eller
nämndernas ordförande kalla förtroendevalda, tjänstemän och särskilt
sakkunniga som avses i 6 kap 19 § för att lämna upplysningar. De kallade har
endast yttranderätt som direkt avser upplysningarna. Samma sak gäller i
utskotten.
Regionfullmäktige har i arbetsordningen medgett att nämnderna får besluta om
offentliga sammanträden. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har
beslutat att delar av sammanträdena kan vara offentliga. Därutöver har
landstingsstyrelsen (2012-09-28 § 200) tagit beslut om att de politiska
sekreterarna får vara närvarande även under beslutsdelen vid styrelsens
sammanträden.
De politiska sekreterarna har idag närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträden
och regionala utvecklingsnämndens öppna sammanträden. I övriga nämnder och i
utskotten är det upp till ordförande eller nämnd/utskott att fatta beslut om de
politiska sekreterarna ska få närvarorätt.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.
I tjänsten
Ingela Jönsson
Tf Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till
Bo Danielsson (V)
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