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§6

Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022 (18/KS 0188)
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till beslut om arvoderade
insynsplatser i de största nämndernas arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Enligt
direktiv avser det insynsplats för parti som tagit plats i nämnd i egen kraft och som ej ingår i
koalition med partier som har plats i arbetsutskott. Insynsplatsen ska ge närvaro- och
yttranderätt och erbjudas ledamot eller ersättare i aktuell nämnd. Tystnadsplikt, sekretess- och
jävsregler ska gälla i samma omfattning som för ledamöterna i utskottet.
Förvaltningen har upprättat förslag till lydelse av beslut för sådan närvarorätt.
Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda medger rätt till arvoden etc. till
förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Paragrafhänvisningarna i 2 § behöver dock rättas.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet vid sammanträde den 10 december 2018, § 173.
Ärendet återremitterades med minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen med följande
motivering: "Centern och Liberalerna måste få betänketid. Förhoppningen är att ärendet inte
återkommer."
Kommunstyrelsen har åter behandlat ärendet den 18 december 2018, § 297, med samma
beslutsförslag som tidigare.

Yrkanden
Kenneth Söderman (L), Johnny Karlberg (SD) och Jan Arvidsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Peter Karlberg (V) yrkar, med instämmande från Kerstin Lundberg (V), Elias Georges (S) och
Elias Hallén (MP), att kommunfullmäktige i stället ska besluta följande punkt 1:
"Alla partier som har representanter i de aktuella nämnderna men inte plats i arbetsutskott får
turas om att sitta på insynsplats i arbetsutskott. Varje parti utser sin representant som får
ersättas enligt ordningen för nämnden vid behov. Ordningen läggs upp som ett rullande
schema för de berörda partierna.
Alla kallelser, handlingar och protokoll gällande arbetsutskott tillgängliggörs för alla
ledamöter i respektive nämnd via paddorna.
Efter varje arbetsutskottssammanträde ansvarar ordföranden för att vara tillgänglig för frågor
utifrån sammanträdet för samtliga ledamöter, samt vara behjälplig med vilken/vilka
tjänstepersoner som kan bistå i olika ärenden."

Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med fullmäktiges godkännande proposition på
kommunstyrelsens förslag kontra Peter Karlbergs yrkande och finner att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.

Votering
Följande voteringsproposition godkänns: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej för
bifall till Peter Karlbergs yrkande.
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56 av 57 ledamöter/tjänstgörande ersättare är närvarande. Vid omröstningen avges 32 jaröster och 23 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta (bilaga). Kommunfullmäktige
bifaller alltså kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Reservation mot beslutet anmäls av Anne-Lie Liljedahl (S) för socialdemokraternas
ledamöter, av Peter Karlberg (V) för vänsterpartiets ledamöter och av Christian Pettersson
(MP) för miljöpartiets ledamöter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden får
för mandatperioden 2019-2022 inrätta en insynsplats i ett utskott (arbetsutskott eller
motsvarande). Insynsplatsen får endast innehas av en namngiven ledamot eller ersättare i
nämnden, representerande parti som inte har ledamot i utskottet eller ingår i koalition eller
valtekniskt samarbete med parti som har ledamot i utskottet. Insynsplatsen ger närvarorätt och
yttranderätt, dock inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller
sekretessbelagda ärenden. Innehavare av insynsplats omfattas av samma tystnadsplikt,
sekretess och jävsregler som ledamot.
2 Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2 § rättas till följande text:
”Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning i enlighet med vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 §och 1215 §§….”.

Beslut
1 Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden får
för mandatperioden 2019-2022 inrätta en insynsplats i ett utskott (arbetsutskott eller
motsvarande). Insynsplatsen får endast innehas av en namngiven ledamot eller ersättare i
nämnden, representerande parti som inte har ledamot i utskottet eller ingår i koalition eller
valtekniskt samarbete med parti som har ledamot i utskottet. Insynsplatsen ger närvarorätt och
yttranderätt, dock inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller
sekretessbelagda ärenden. Innehavare av insynsplats omfattas av samma tystnadsplikt,
sekretess och jävsregler som ledamot.
2 Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2 § rättas till följande text:
”Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning i enlighet med vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 §och 1215 §§….”.

Expedieras till
Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden,
löneenheten, GLF Adm.
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Beslutsunderlag





§297 KS Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022
§173 KF Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022
Tjänsteskrivelse insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022
Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
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Voteringslista: §6
Ärende: Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022, 18/KS 0188

Voteringslist(or)

Insynsplatser voteringslista
Ledamot

Ja

Nils-Ingvar Graan (KD), ordförande
Åke Svensson (M), vice ordförande
Ingvar Ståhl (S), 2:e vice ordförande
Kåre Friberg (M), ledamot
Erik Backman (M), ledamot
Hanna Almérus (M), ledamot
Caroline Uneus (M), ledamot
Hans Tevell (M), ledamot
Mark Henriksson (M), ledamot
Annelie Almerus (M), ledamot
Philip Assarsson (M), ledamot
Daniel Starkengren (M), ledamot
Felix Widlöf (M), ledamot
Ulla Ordell (M), ledamot
Erik Forslund (KD), ledamot
Gunilla Melander (M), ledamot
Ewa Wellenstam (M), ledamot
Lena Berglert (C), ledamot
Sten Westberg (C), ledamot
Jan Arvidsson (C), ledamot
Kenneth Söderman (L), ledamot
Kjell Fransson (L), ledamot
Cari Rylander (L), ledamot
Per Johansson (L), ledamot
Thomas Jedler (SD), ledamot
Marie Hultberg (SD), ledamot
Marcus Lejonqvist (SD), ledamot
Johnny Karlberg (SD), ledamot
Jan Andersson (SD), ledamot
Johan Johansson (SD), ledamot
Kalle Schönke (SD), ledamot
Adam Persson (SD), ledamot
Elias Georges (S), ledamot
Camilla Egberth (S), ledamot
Roland Tergeland (S), ledamot
Anne-Lie Liljedahl (S), ledamot
Helen Isacsson (S), ledamot

Nej

Avstår
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Nicklas Rudberg (S), ledamot
Lena Westerlund (S), ledamot
Arvid Sjögedahl (S), ledamot
Martin Grändås (S), ledamot
Sören Orrstenius (S), ledamot
Marianne Walter (S), ledamot
Sead Mulahusic (S), ledamot
Emelie Stadling (S), ledamot
Kerstin Lundberg (V), ledamot
Joakim Höglund (V), ledamot
Carola Dieker (V), ledamot
Peter Karlberg (V), ledamot
Christian Pettersson (MP), ledamot
Elias Hallén (MP), ledamot
Bengt-Åke Karlsson (C), ersättare
Lars-Johan Sunnerberg (KD), ersättare
Sissi Roth (S), ersättare
Pär Alexandersson (S), ersättare
Ann Stamfält (S), ersättare
Resultat
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