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§ 41
Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag (KS 2021.029)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2021-01-18 en motion om att fullmäktige ska besluta att inför 
beslut i kommunens nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige där beslut föregåtts av 
förhandling enligt 11-14 §§ i medbestämmandelagen (MBL) ska skriftliga 
förhandlingsprotokoll från dessa förhandlingar ingå i de förtroendevalda politikernas 
beslutsunderlag.
Då kommunens förtroendevalda beslutar i egenskap i arbetsgivare anser motionären att 
möjlighet att kontrollera att förhandling ägt rum är angeläget. Det skapar även möjlighet att 
beakta arbetstagares och arbetstagarorganisationernas synpunkter inför beslut.
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget kan implementeras. Viss bearbetning av 
underlagen krävs dock för att inte bryta mot GDPR vid webbpublicering. I vissa fall kan det 
även medföra extrautskick av handlingar.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag
 Motion (S) om förbättrat beslutsunderlag vid beslut som föregås av förhandling med 

arbetstagarorganisationer
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om förbättrat 
beslutsunderlag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna väckte 2021-01-18 en motion om att fullmäktige ska besluta att 
inför beslut i kommunens nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige där beslut 
föregåtts av förhandling enligt 11-14 §§ i medbestämmandelagen (MBL) ska skriftliga 
förhandlingsprotokoll från dessa förhandlingar ingå i de förtroendevalda politikernas 
beslutsunderlag. 
Då kommunens förtroendevalda beslutar i egenskap i arbetsgivare anser motionären 
att möjlighet att kontrollera att förhandling ägt rum är angeläget. Det skapar även 
möjlighet att beakta arbetstagares och arbetstagarorganisationernas synpunkter inför 
beslut. 
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget kan implementeras. Viss 
bearbetning av underlagen krävs dock för att inte bryta mot GDPR vid 
webbpublicering. I vissa fall kan det även medföra extrautskick av handlingar.

Ärendehanteringen
Sammanträdesplaneringen omfattar ärendeberedning/kvalitetssäkring av ärenden 
följt av ordförandeberedning där ordförande tar ställning till vilka ärenden som ska 
utgöra dagordningen. Därefter sker information/förhandling med fackliga 
organisationer utifrån innehållet i de ärenden som ska tas upp för beslut. 

Fackliga företrädare delges muntlig information om vilka ärenden som kommer 
behandlas på kommande sammanträde. I samband med detta förhandlas även de 
ärenden som utgör förhandlingspunkter enligt §11. I vissa fall sker förhandling 
senare; exempelvis om ett förslag till beslut inte finns innan arbetsutskottet 
sammanträtt. 

Medskick av protokollsbilagor ställer krav på snabb justering från de fackliga 
förtroendevalda. Osignerade protokoll som godkänts via mejl av de fackliga skulle 
eventuellt kunna användas. Tidslinjen skulle även kunna medföra extrautskick, då 
utskick till kommunstyrelsens arbetsutskott exempelvis sker innan sammanträdet 
med de fackliga ägt rum. 
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Bedömning
Från att ett ärende färdigställts tar beslutsgången ca två månader innan beslut kan 
fattas i fullmäktige. Efter justering av beslut tar det tre veckor innan beslutet vunnit 
laga kraft och kan verkställas. Motionärens önskemål om tillgång till protokollen i 
handlingarna bedöms kunna tillgodoses utan att processen förlängs, förutsatt att 
extrautskick ibland kan godtas. 

I MBL-protokollen framgår av nödvändighet vem som representerar vilken 
organisation och ställningstagande/åsikter. Vid publicering av personuppgifter 
behöver dock GDPR tillämpas. Efter dialog med jurist på Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har kommunstyrelsens kansli konstaterat att personuppgifterna i 
MBL-protokollen behöver maskeras vid en eventuell webbpublicering. Juristen ifråga 
bedömer att personuppgifterna inte är att betrakta som offentliggjorda, på det sätt 
som en förtroendevalds politiska uppdrag exempelvis är offentliggjorda, samt att det 
inte finns ett uppenbart allmänintresse att namn på fackliga företrädare publiceras. 

Ett möjligt alternativ till publicering av protokollsutdrag i varje enskilt ärende kan 
vara att MBL-protokollet synliggörs i anmälningslistan till kommunstyrelse och resp. 
nämnd. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten

HR

Dataskyddsombud



 

 

 

 

Kommunfullmäktige i Vallentuna 2021-01-18 

 

Motion 

Förbättrat beslutsunderlag vid beslut som föregås av förhandling med 

arbetstagarorganisationer 

I 11 - 14 §§ medbestämmandelagen (MBL) anges den förhandlingsskyldighet som ger 

arbetstagarorganisationer rätt till medinflytande i frågor en arbetsgivare beslutar om. 

Förhandling ska ske i så pass god tid så att arbetstagarorganisationerna har en reell 

möjlighet att påverka beslutsfattandet. Förhandlingarna måste inte sluta i enighet och 

arbetsgivaren har en rätt att genomföra sitt framlagda förslag till beslut efter genomförd 

förhandling. Själva förhandlingen är dock arbetstagarnas möjlighet till inflytande i frågor 

som påverkar dem.  

De protokoll som skrivs i samband med förhandlingar enligt MBL blir i förlängningen 

dokumenterade inlagor i hur arbetstagare och arbetstagarorganisationer ser på ett beslut. 

Inte sällan innehåller dessa protokoll alternativa lösningar utifrån arbetstagarnas perspektiv.  

I många beslut som föregås av en förhandlingsskyldighet enligt MBL fattas det slutgiltiga 

beslutet i Vallentuna kommun av förtroendevalda politiker i kommunens nämnder, i 

kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. I de beslutsunderlag som ges förtroendevalda 

politiker innan beslut ingår dock mycket sällan de förhandlingsprotokoll som skrivs i 

samband med förhandlingar enligt MBL.  

Då kommunens förtroendevalda politiker beslutar i egenskap av arbetsgivare ligger det en 

risk i att detta saknas i beslutsunderlaget. Detta bl.a. utifrån möjligheten att kontrollera att 

regelrätt förhandling faktiskt ägt rum men framförallt utifrån de förtroendevalda politikernas 

möjlighet att beakta arbetstagarnas och arbetstagarorganisationernas synpunkter inför 

beslut. Något som både är lagens intention samt en viktig komponent för att kunna fatta ett 

välgrundat beslut i rollen som arbetsgivare. 

Vi Socialdemokraterna i Vallentuna föreslår därför att fullmäktige beslutar 

- Att inför beslut i kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, 

där beslut föregåtts av förhandling enligt 11 – 14 §§ medbestämmandelagen, ska 

skriftliga förhandlingsprotokoll från dessa förhandlingar ingå i de förtroendevalda 

politikernas beslutsunderlag. 

-  

För den Socialdemokratiska gruppen 

 

 

David Thell 
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