Yttrande
2013-03-22

Diarienummer

13US/0057
JO:s ärenden
6356-2012, 6488-2012

Justitieombudsmannen

Utredning och yttrande över JO:s-remiss
Utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun har anmodats att inkomma med utredning och
yttrande över vad Mattias Ravander och Mikael Ahlsén har framfört om att åhörare
förbjudits att filma, spela in och rapportera direkt på Internet/Facebook under
utbildningsstyrelsens sammanträde den 18 oktober 2012 (JO:s ärenden dnr 6356-2012
och 6488-2012).
Kommunens styrdokument ”Gemensamma bestämmelser för nämnder och styrelser i
Värmdö kommun” anger att samtliga nämnder och styrelser rekommenderas att hålla
sina sammanträden öppna för allmänheten. I linje med detta var utbildningsstyrelsens
sammanträde den 18 oktober öppet för åhörare.
Sammanträdet samlade ett förhållandevis stort antal åhörare, 40-60 personer.
Sammanträdet leddes av utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg.
Ordförande inledde mötet med att uttrycka uppskattning över det stora antal åhörare som
sammanträdet samlat. Ordförande informerade samtidigt om vissa ordningsregler,
däribland att upptagning av bild och ljud under beslutsöverläggningarna avseende
ärende om förändrad skolorganisation inte var tillåtet. Det motiv som anfördes var att
syftet med sammanträdet kunde äventyras, nämligen ledamöternas möjlighet att på
sakliga grunder och fria från yttre påverkan under sammanträdet fatta beslut å
medborgarnas vägnar. Ordförande meddelade sin uppfattning att med hänsyn till omsorg
om beslutsprocessen var alternativet att underställa utbildningsstyrelsen frågan om att
helt utesluta åhörare från sammantädet, vilket bedömdes som ett sämre alternativ ur
öppenhetssynpunkt.
Mot bakgrund av tidigare händelser under hösten 2012 understöddes ordförandes
beskrivning av enskilda ledamöter som muntligt delgav att upptagning av bild och ljud
för livesändning till en bredare publik skulle ha en hämmande effekt på möjligheten att
under det aktuella sammanrädet utöva uppdraget som förtroendevald. Andra ledamöter
ifrågasatte den aktuella ordningsregeln.
Ordföranden meddelade inte något förbud mot att rapportera om det pågående mötet på
Internet/Facebook. Något beslut om att förbjuda upptagning av ljud och bild fattades
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inte vid sammanträdet den 18 oktober 2012, varken av ordföranden eller
utbildningsstyrelsen (protokoll bifogas).
Det förslag som ledamöterna hade att ta ställning till rörde en förändrad skolorganisation
för Värmdö kommun. Förslaget hade under hösten 2012 lett till intensiv debatt präglad
av starka känslor inom lokalsamhället. Enskilda ledamöter i utbildningsstyrelsen har
vittnat om upplevelser av obehag och personlig utsatthet till följd av den intensiva debatt
som förslaget förde med sig.
Utbildningsstyrelsen anför att ordföranden inte har handlat felaktigt eller olämpligt. Det
åligger en ordförande att fastställa ordningsregler för sammanträden för att upprätthålla
möjligheten till demokratiskt beslutsfattande. Ordförandens agerande för att kunna
genomföra mötet fyller kravet på saklighet och opartiskhet då åtgärden inte påverkades
av ovidkommande skäl och ingen enskild person blev diskriminerad. Då önskemål om
ordningsreglerna ifrågasattes av ledmöter i styrelsen hade ett möjligt alternativt
agerande varit att underställa frågan utbildningsstyrelsen för avgörande. Genom
ordförandes ordningsregler kunde mötet genomföras.
Utbildningsstyrelsen och Värmdö kommuns övriga nämnder och styrelser eftersträvar
öppenhet och dialog med medborgarna. Offentliga sammanträden och olika former av
medborgardialoger är viktiga inslag i detta.
Utbildningsstyrelsen utgår inte från att upptagning av bild och ljud generellt försvårar
beslutsöverläggningar under dess sammanträden. I detta fall innebar dock ordningsregler
för sammanträdet att enskilda åhörares intresse av upptagning av bild och ljud för
livesändning fick ge vika för intresset av en omsorgsfull beslutsöverläggning.
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