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Utbildningsstyrelsen

Utredning och yttrande över JO-anmälan
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns.
Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen
Sammanfattning
Utbildningsstyrelsen har anmodats att inkomma med med utredning och yttrande över
vad klaganden i en JO-anälan har framfört om att åhörare förbjudits att filma, spela in
och rapportera direkt på Internet/Facebook under ett sammanträde den 18 oktober 2012.
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.
Något beslut om att förbjuda upptagning av ljud och bild fattades inte vid sammanträdet,
varken av ordföranden eller utbildningsstyrelsen.
Bakgrund
Utbildningsstyrelsen har av JO anmodats att inkomma med med utredning och yttrande
över klagomål som avser uppfattningen att åhörare förbjudits att filma, spela in och
rapportera direkt på Internet/Facebook under Utbildningsstyrelsens sammanträde den 18
oktober 2012.
Ärendebeskrivning
Det klagomål som yttrandet avser rör Utbildningsstyrelsens sammanträde den 18
oktober 2012. De klagande framför att styrelsens ordförande förbjudit åhörare att filma,
spela in och rapporera direkt från mötet på Internet/Facebook.
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Utbildningsstyrelsens förslag framgår av yttrandet.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande har inga ekonomiska konskevenser.
Konsekvenser för miljön

Förslaget till yttrande har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget till yttrande har inga konsekenser för medborgarna. Det ställningstagande som
JO gör delvis på grundval av föreslaget yttrande kommer att ha konsekvenser för
medborgarna genom att det sannolikt påverkar vilka ordningsregler som ordföranden
väljer att fastställa vid motsvande situationer i framtiden.
Bedömning
Utbildnignsstyrelsen föreslås anföra 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.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kanslienheten.
Handlingar i ärendet
Nr
Handling
1
Utredning och yttrande över JO-remiss
2
JO-remiss (JO:s ärenden dnr 6356-2012 och 64882012)
3
Protokoll Utbildningsstyrelsen 18 oktober 2012
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