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Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa 
insynsplats i kommunens utskott 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Micael Foghagens (SD) motion om att 
införa insynsplatser i kommunens utskott. 

Bakgrund 
Micael Foghagen (SD) skriver i en motion från den 11 februari 2019 att 
Kalmar genom åren har omorganiserat sin politiska organisation i strävan att 
bli mer effektiv när det gäller kostnader, resurser och samordning. Samtidigt 
har utskotten blivit fler och där inte alla folkvalda partier i fullmäktige är 
representerade. Utskottssammanträdena protokollförs givetvis men som regel 
består dessa av att överläggning har skett, ärendet har föredragits av NN och 
beslut X fattats. 
 
Foghagen belyser att närvarande som fått ta del av föredragningen och varit 
delaktig i överläggningen och lyssnat på argumentationerna har en mycket 
bredare kunskap i ärenden än de som inte har varit det. Kommunallagen 
(2017:725) reglerar inte insynsplatser i utskott men sakkunniga jurister, både i 
Kalmar kommun och på SKL menar det är upp till politiken och att det ytterst 
är fullmäktige som äger frågan.  
 
I motionen konstateras att Kalmar kommun har en bra politisk organisation 
men den kan bli bättre. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att 
samtliga partier i fullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats i 
kommunens utskott ska ha rätt till en oarvoderad insynsplats i dessa. 

Yttrande 
Som konstateras i motionen regleras inte insynsplatser i utskott i 
kommunallagen, men om och hur sådan insyn ska ske är upp till varje kommun 
att besluta i så fall. Information till övriga partier sker regelbundet genom olika 
forum och informationskanaler, exempelvis genom möten mellan 
kommundirektör och opposition varje månad då aktuella ärenden gås igenom. 
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Vid sidan av detta hålls särskilda dragningar för oppositionen vid handläggning 
av större ärenden.  
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om organisation inför nuvarande 
mandatperiod avslogs yrkanden om att införa insynsplatser. Då 
kommunfullmäktige redan prövat frågan ser vi inte några omständigheter som 
föranleder en annan bedömning. 
 
 
 
 
Oliver Wykman Jeanette Johannssen 
Kanslisekreterare Kommunjurist 
 
 
 
Bilaga 
Motion 
 



Motion om insynsplats i kommunens utskott.

Kalmar har genom åren omorganiserat sin politiska organisation i  strävan att bli mer 
effektiv  när det gäller kostnader, resurser och samordning. Så långt allt väl men i 
kölvattnet har utskotten blivit fler och där är inte alla folkvalda partier i fullmäktige 
representerade. Dessa utskottssammanträden protokollförs givetvis men som regel består 
dessa av att överläggning har skett, ärendet har föredragits av NN och beslut X fattats.

Var och en förstår att närvarande som fått ta del av föredragning och varit delaktig i 
överläggning och lyssnat på argumentationerna har en mycket bredare kunskap i ärenden 
än de som inte har varit det.

Dessbättre finns det en mycket enkel lösning på problemet med snedfördelad kunskap 
nämligen införa närvarorätt/insynsplats. Kommunallagen ( 2017:725) som behandlar 
närvarorätt i 4 kap. 28§ reglerar inte insynsplats i utskott men sakkunniga jurister, både i 
Kalmar kommun och på SKL menar att det är helt upp till politiken och ytterst fullmäktige 
som äger frågan. Om den politiska viljan finns så går det utmärkt att införa. 

Majoriteten skriver i sin avsiktsförklaring i senaste Verksamhet med budget 2019 under 
Demokrati och kommunal verksamhet  ”I Kalmar utövas ett öppet och inkluderande 
politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och delaktighet....tillsammans 
arbetar vi för att göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag.”

Kalmar har en bra demokratisk politisk organisation men den kan bli bättre. Låt oss därför 
ta ovanstående avsiktsförklaring på orden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 

Att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige som inte har 
ordinarie eller ersättarplats i kommunens utskott  skall ha rätt till en 
oarvoderad insynsplats i dessa.

Micael Foghagen Vice Gruppledare
Sverigedemokraterna Kalmar

Kalmar 11 februari 2019
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