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§ 111
Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges direktsändningar (KS 
2021.201)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
– Utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
direktsändningar.
– Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändningar ansvarar själv för de 
yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige direktsänder sina sammanträden via webben och måste därför utse en 
ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren ansvarar för sändningens innehåll och ska kunna 
påverka sändningen. I kommunfullmäktige är det ordföranden som leder sammanträdet och 
ansvarar för ordningen. Det är därför passande att ordföranden utses till ansvarig utgivare. Vid 
eventuellt förfall för ordföranden behöver åtminstone en ställföreträdare ha utsetts av 
utgivaren. Det är den ansvarige utgivaren som själv utser ställföreträdare enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen. Det är lämpligt att kommunfullmäktiges ordförande utser de båda 
vice ordförandena i kommunfullmäktige till ställföreträdande utgivare. Deras uppdrag som 
ansvarig utgivare infaller då i de fall som de leder sammanträdet.

Under ett direktsänt sammanträde är det svårt för ordförande att råda över vad som yttras. 
Kommunfullmäktige bör därför besluta att var och en som deltar i direktsändningar från 
kommunfullmäktige själv får ansvara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som denne begår.

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
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-18, Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 

direktsändningar
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Tjänsteskrivelse

Beslut om ansvarig utgivare för 
kommunfullmäktiges direktsändningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
– Utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för 
kommunfullmäktiges direktsändningar.
– Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändningar ansvarar själv för de 
yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige direktsänder sina sammanträden via webben och måste därför 
utse en ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren ansvarar för sändningens innehåll 
och ska kunna påverka sändningen. I kommunfullmäktige är det ordföranden som 
leder sammanträdet och ansvarar för ordningen. Det är därför passande att 
ordföranden utses till ansvarig utgivare. Vid eventuellt förfall för ordföranden 
behöver åtminstone en ställföreträdare ha utsetts av utgivaren. Det är den ansvarige 
utgivaren som själv utser ställföreträdare enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det är 
lämpligt att kommunfullmäktiges ordförande utser de båda vice ordförandena i 
kommunfullmäktige till ställföreträdande utgivare. Deras uppdrag som ansvarig 
utgivare infaller då i de fall som de leder sammanträdet. 

Under ett direktsänt sammanträde är det svårt för ordförande att råda över vad som 
yttras. Kommunfullmäktige bör därför besluta att var och en som deltar i 
direktsändningar från kommunfullmäktige själv får ansvara för de eventuella 
yttrandefrihetsbrott som denne begår.

Bakgrund
Yttrandefrihetsgrundlagens (1991:1469) (YGL) bestämmelser kräver att den som 
sänder till allmänheten via radio, tv eller annan form av ljud-, bild- eller 
textöverföring med hjälp av elektromagnetiska vågor utser en person som ansvarar 
för sändningens innehåll. Utgivaren utses av den som bedriver 
sändningsverksamheten, i detta fall Vallentuna kommun genom dess högsta 
beslutande organ, kommunfullmäktige. 

Utgivaren ska vara svensk medborgare, myndig och ha sin hemvist här i riket. Vidare 
får inte den som är i konkurs eller har förvaltare utses till utgivare. Utgivaren ska ha 
befogenhet att utöva tillsyn över framställningens offentliggörande och bestämma 
över dess innehåll så att inget får införas mot dennes vilja. I kommunfullmäktige är 
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det ordföranden som leder sammanträdet och ansvarar för ordningen. Det är därför 
lämpligt att ordföranden utses till ansvarig utgivare. Kommunfullmäktiges 
ordförande har som ansvarig utgivare därmed mandat att avbryta en sändning eller 
besluta att sändningen inte ska ske.

Det följer dock av sakens natur att ordföranden inte på förhand kan kontrollera vad 
en ledamot kommer att yttra i talarstolen. I 1 kap. 16 § YGL finns det ett betydelsefullt 
undantag. Undantaget innebär framförallt att i direktsändningar från så kallade 
dagshändelser är ansvarig utgivares ansvar begränsat, det är istället den som yttrar 
något som själv bär risken för att straffas för det. Sändningar från 
kommunfullmäktige har i flera beslut från Justitiekanslern (JK) ansetts vara 
dagshändelser. Kommunfullmäktige bör därför besluta att var och en som deltar i 
direktsändningar från kommunfullmäktige själv får ansvara för de eventuella 
yttrandefrihetsbrott som denne begår.

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

Mikael Carlgren Jesper Westberg
Kanslichef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten

Myndigheten för press, radio och tv
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