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BO HOLMBERG 

Propositionens hu\'udsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att det införs en permanent lagstiftning som ger 

kommunernas och landstingskommunernas anställda en rätt att närvara vid 

sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Med närvarorätten följer 

yttranderätt. 

Den föreslagna närvaroriitten gäller vid en nämnds behandling av ärenden 

som rör förhållandet mellan kommunen eller landstingskommunen som 

arbetsgivare och deras anstiillda. Myndighetsutövning mot enskild och frågor 

där ett utpräglat partsförhållande r~ider omfattas emellertid inte av 

närvarorättcn. Högst tre personalföreträdare och ersättare för dem får finnas 

i varje nämnd. De utses av de lokala arbetstagarorganisationerna. 

Reglerna om närvaroriitt föreslås hli sammanförda med dem om parts

sammansatta organ till ett nytt kapitel i kommunallagen (1977: 179). Vissa 

följdändringar förcsliis också i annan lagstiftning. Lagändringarna avses 

träda i kraft den 1 januari 1986. 

I R1ksdagC11 J98./i85. I sam/. ,\'r :!00 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i kommunallagen (1977:179) 

Härigenom föreskrivs i fri1ga om kommunallagen ( 1977: 179) 
dels att 3 kap. 13 a och 13 b §§ skall upphöra att gälla. 
dels att 7 kap. 6 § skall ha nedan angivna lyddsc. 
dels att i lagen skall införas ett nytt kapitel. :; a kap., av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lrdclsc 

3 a kap. 

Mcdhcstämmandcformer för de an
ställda. 

I § 

F11llm1lktigc inriitwr partsswnman
sa//a organ. 

Partssamnumsa//a organ kan. om 
inte annat följer av lag eller annan 
förf allning. ha till uppgifr arr inom 
st_vrelsens eller andra nämnders 1•erk
samhl'fsområde11 s1•ara för hered
ning. förrnlrning och 1•erkstiillighet i 
ärenden som rör förhällander mellan 
kommunen eller landsringskommu
nen som arbersgivare och dess arhers
tagare. 

Till sådana organ får ime överläm
nas arr m·göra frägor som avser den 
kommunala eller landstingskom11111-
nala verksamherens mål, inrikrning. 
omfatming eller kvalirer eller frågor 
som m·ses i 3 §första sryckcr förrnlr
ningslagen I /97 / :290) med undanrag 
a1· tlrcnden om ansriillning. ledighet, 
1·ikariar och förslagsbdöning. 

E11 parrssamman.rntt organ besrår 
m· förerriidarc för kommunen ella 
landsringsko1111111111cn och m· fiircrrii
darc för arhersragama. 

Ko1111n1111cns eller lllndsringsko111-
1111111rns fiircrrädllre 1·iilis m· f11//111iik
rige ella 111" srvrclscn eller a111um 
nämnd som .fi1llmilkrige l//scr. 

Arhcrstagamas j"iiretriidare urses 
ai• den eller de lokala arhcr.1111garor
ga11i.rnrionl'r i fi.irlul//1111de rill 1·ilk11 
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Nuvarande lydelse 

3 

Föreslagen lydelse 

kommunen eller landstingskommu
nen är hunden a1' kollektivavtal om 
sådam organ. 

3 § 

Fullmäktige fastställer reglementen 
för partssammanrnlla organ. I regle
mentet anges organens uppgifter, 
sammansällning. manda1tid och 
\'erksamhet~former. 

Bestämmelserna i 3 kap. 9 § andra 
stycket och {() § tredje stycket tilläm
pas också på ett partssamman.rntt 
organ. Detsamma gäller i fråga om 
hestiimmelserrw i 3 kap. JO § andra 
stycket 0111 förande av protokoll. 
protokolls innehåll, justering <Il' pro
wkoll, tillkännagil'llndc om jusrcring 
och reservation. 

Styrelsen eller en annan nämnd 
inom vars 1'erksamhetsområde ett 
partssammansatt organ har tillsatts 
får återkalla uppdrag som har Ö\'er
lämnats till organet, om synnerliga 
skäl föreligger till det. 

4§ 

Företrädare för de anställda hos 
kommunen eller landstingskommu
nen (personalföreträdare) får, i den 
omfattning som anges i 5-7 §§. när
vara vid sammanträden med andra 
nämnder än styrelsen. 

5 § 

l'ersonalförcträdare har rätt att 
närvara l'id en nämnds behandling m• 
ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen eller /andstingskomm11-
ne11 som arbetsgivare och dess arbets
tagare. Om nämnden i särskilt fall 
medger det, får personalföreträdare 
närvara vid behandlingen m· andra 
iirenden. 

Närvarorätt f öreliggcr illle vid 
handläggning m· ärenden som avses i 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 ~ f örstu s/yckcr fiirrnlrningslagen 
( J 971 :290) med undantag m· ärenden 
om anställning, ledigher, 1·ikaria1 och 
förslagsheliining samr ärenden enligr 
andra srycker 2 samm(I paragraf 

Närvaroriill föreligger inre heller 
l'id handläggning m· frclgor som rör 

I. förhandling(lr med en arbe/sta
garorganisarion, 

2. uppsägningar m· kollek1h·m·
t(I/, 

3. arbe1skonflik1cr, 
4. räusrl'ister mellan kommunen 

eller landsringskommuncn och 01 
arhetsragarorganisation. 

Personalföreträdare har riill art 
delta i nämndens överläggningar men 
inte i besluten. 

En nämnd är skyldig all, med 
iak11aga11de a1· bestämmelserna i sek
retess/agen (19RO: 100), lämna perso
nal[ öreträdarna de upplysningar som 
behövs för deras 1·erksa111het. 

8 § 

Personalföreträdare utses särskilt 
för varje nämnd b/(lnd de anställda 
hos kommunen eller lc111d.1·1ing1·kom
m11nen. i försla hand bland dem som 
är ans!ällda inom nämndens 1·erk
samhersomräde. 

Högs/ rre personalförerrädare och 
en ersiitlare för em·ar m· dem får 
finnas i l'IJrje nämnd. 

Personaljörelriidarna wses m· den 
eller de lokala arhersragarorganisa
rioner i förhållande rill rilka kommu
nen eller landstingskomm11nen iir 
bunden m· kollek1ii•111·111l. 

10 § 

Vad i denna lag eller annan förfalt
ning föreskrii·s om jiii· för ledamot 
eller någon 1111na11 som har all hand-



Prop. 1984/85:200 

Nul't1rande lwlelse 

5 

Föreslagen lydelse 

lägga iirende i nämnd skall också 
gälla för personalföreträdare i 11ämn
den. 

Dock skall jäv enligt 4 ~ första 
stycket 5 förvaltnings/agen (1971: 
290) inte anses föreligga enbart på 
grund av all en personalföreträdare 
är förtroendeman eller funktionär 
hos rn arhetstagarorganisatio11 som 
har intresse all bevaka i ärendet eller 
r1ä grund lll' all han eller hon i en 
sådan egenskap på organisationens 
vägnar har deltagit i en såda11 för
handling i iirendet som ägt rum enligt 
lagen (1976:580) om medbestäm
mande i arbetslire/. 

11 § 

Kallelser av personalföreträdare 
till sammanträden sker i samma ord
ning som gäller för kallelser av leda
möter i näm11den. Ersiillare kallas 
endast då de skall tjänstgöra som 
ledamöter. 

7 kap. 
6 § 

Om beslut av fullmäktige har blivit upphävt genom avgörande som har 
vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts. skall fullmäktige 
föranstalta om rättelse av verkstiilligheten i den mån det är möjligt. 

Första stycket tillämpas på mot
svarande sätt i fråga om beslut av 
styrelsen eller annan nämnd eller av 
revisorerna. 

Första stycket tillämpas på mot
svarande sätt i fråga om beslut av 
styrelsen eller annan nämnd eller 
partssammansatl organ eller av revi
sorerna. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986, då lagen ( 1972:271) om 
närvarorätt vid sammanträde med kommunal eller landstingskommunal 
nämnd skall upphöra att gälla. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985:000) 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 14 §och 3 kap. 5 § kommunalförbundsla
gen (1985:000) skall ha nedan angivna lydelse. 

Lydelse enligt prop. 1984185:216 Föreslagen lydelse 

2 kap. 
14 § 

Om inte annat är särskilt föreskri
vet, gäller bestämmelserna i 3 kap. 
1-16 §§kommunallagen ( 1977: 179) i 
tillämpliga delar i fraga om kommu
nalförbunds styrelse och övriga 
nämnder. partssammansatta organ 
m.m. 

Om inte annat är särskilt föreskri
vet, gäller bestämmelserna i 3 kap. 
1-16 §§ och i 3 a kap. kommunalla
gen (1977: 179) i tillämpliga delar i 
fråga om kommunalförbunds styrel
se och övriga nämnder. partssam
mansatta organ m.m. 

3 kap. 
5 § 

Bestämmelserna i 2 kap. 27 §. 
3 kap. 3 och 4 §§. 7-11 §§. 13 a, 
13 b och 16 §§ kommunallagen 
(1977:179) skall i tillämpliga delar 
gälla i fråga om förbundsdirektio
nen. Härifrån skall dock följande 
avvikelser gälla. 

Bestämmelserna i 2 kap. 27 §, 
3 kap. 3 och 4 §§, 7-11 §§ och 16 § 
samt 3 a kap. 1-3 §§ kommunalla
gen (1977:179) skall i tillämpliga 
delar gälla i fråga om förbundsdirek
tionen. Härifrån skall dock följande 
avvikelser gälla. 

I fråga om tillkännagivande om justering av förhundsdirektionens 
protokoll gäller föreskrifterna i 2 kap. 13 § denna lag. 

Sammanträde för fastställande av budget skall vara offentligt. Därvid skall 
bestämmelserna i 2 kap. 10 § första-tredje styckena och 28 § andra stycket 
kommunallagen gälla i tillämpliga delar. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelege
rade 

Härigenom föreskrivs att 17 och 23 §§ lagen ( 1979:412) om kommunala 
indelningsdelegerade skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'(Jrande lydelse Föreslagen lydelse 

17§ 
Bestämmelserna i 3 kap. 4 §. 5 § 

tredje stycket. 7 § första stycket, 8 
och 9 §§. 10 § andra stycket och 11 § 
kommunallagen ( 1977: 179) 0111 
kommunstyrelsen tilliimpas pa mot
svarande sätt i fdga om arhetsut
skottet och kummittc. S~idana till
kännagivanden som avses i 3 kap. 
10 § andra stycket nämnda lag skall 
ske på anslagstavla i varje kommun 
som har valt delegerade. 

Bestiimmelscrna i 3 kap. 4 §. 5 § 
tredje stycket. 7 § första stycket, 8 
och 9 §§, 10 § andra stycket och 11 § 
samt i 3 a kap. kommunallagen 
(1977:179) tilliimpas på motsvarande 
siitt i fri1ga om arbetsutskottet och 
ko111mittecr. Sädana tillkännagivan
den som avses i 3 kap. 10 § andra 
stycket nämnda lag skall ske på 
anslagstavlan i varjt: kommun som 
har valt delegerade. 

Arbetsutskottet och kommitte för kalla en delegerad eller suppleant för en 
delegerad, en ledamot av en kommitte eller en tjänsteman hos en kommun 
som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett 
sammanträde. Den som har kallats fär, om utskottet eller kommitten 
beslutar det, delta i överläggningarna men ej i besluten. 

Arbetsutskottets och kommittes protokoll och övriga handlingar skall 
vårdas och förtecknas. 

23 §I 
Beträffande besvär över beslut av Bl!!räffande besvär över beslut av 

delegerade, arbetsutskottet, kom
mitteer eller partssammansatta organ 
gäller i tillämpliga delar 7 kap. 1 §. 
2 §första stycket och 4 *kommunal
lagen (1977:179). Besvärfår anföras 
av varje kommun som har valt dele
gerade och av den som är medlem av 
en sådan kommun. 

delegerade. arbetsutskottet eller en 
kommitte gäller i tillämpliga delar 7 
kap. 1 §. 2 § första stycket och 4 § 
kommunallagen (1977:179). Besvär 
får anföras av varje kommun som 
har valt delegerade och av den som 
är medlem av en sådan kommun. 

Beträffande besvär över kammarrättens beslut tillämpas 7 kap. 5 § 
kommunallagen. Besvär över ett heslut. varigenom kammarrätten har 
bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får 
anföras även av en kommun som har valt delegerade och den som är medlem 
av en sådan kommun. 

Bestämmelserna i 7 kap. 6 § kom
munallagen om rättelse av verkstäl
lighet tillämpas heträffande heslut 
av delegerade, arbetsutskottet eller 
en kommitte. 

Bestämmelserna i 7 kap. 6 §kom
munallagen om rättelse av verkstäl
lighet tillämpas hcträffande beslut 
av delegerade, arbetsutskottet, 
komnzitteer eller partssammansatta 
organ. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 

I Senaste lydelse 1980:279. 
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CIVILDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgeringssammanträde 

1985-05-30 

Närvarande: statsrådet Lundkvist. ordförande. och statsråden Fcldt, Sigurd

sen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallen. Peterson, Andersson. Boström, 

Bodström. Göransson. Dahl. R. Carlsson. Holmherg, Hellström, Thunborg, 

Wickbom 

Föredragande: statsrådet Holmbcrg 

Proposition om närvarorätt för personalföreträdare kommunala 
nämnder 

l Inledning 

Enligt lagen (1972:271) om närvarorätt vid sammanträde med kommunal 

eller landstingskommunal nämnd för företrädare för de anställda närvara vid 

nämndsammanträden och delta i överläggningarna men ej i besluten. 

Nämndens beslut om att tillämpa närvarorätten förutsätter regeringens 

medgivande. Medgivandena är tidsbegränsade och gäller f.n. till utgången av 

år 1985. En omfattande försöksverksamhet med närvarorätt har ägt rum på 

grund av denna lagstiftning. 

Utredningen om den kommunala demokratin lämnade i betänkandet 

(SOU 1977:39) Företagsdemokrati i kommuner och landstingskommuner 

förslag till en permanent lagstiftning om närvarorätt. Enligt förslaget skulle 

närvarorätten baseras pii överenskommelser i kollektivavtal. Utredningens 

förslag ledde. vad gäller närvarorätten, inte till någon lagstiftningsåtgärd. 

Den 31augusti1978 bemyndigade regeringen chefen för kommundepar

tementet att tillkalla en kommitte 1 för fortsatt utredning av frågan om 

medbestämmande för de anställda i kommuner och landstingskommuner 

m.m. (medbestämmandekommitten). Kommitten. som ombildades genom 

beslut den 5 oktober 1978 och den 7 juni 1979. avlämnade i september 1982 

I Ledamöter vid betänkandets avlämnande: F.d. regeringsrådet Olov Hegrelius. 
ordförande, chcfsrådmannen Svante Boman, universitetslektorn Agne Gustafsson. 
direktören Lars Ahlvarsson, direktören Birger Bäckström. ombudsmannen Rolf Lind. 
ombudsmannen Judith Rosengren. avdelningschefen Sven Arnströrn och förbunds
ordföranden Kent Christen5son. 
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betiinkandet (SOLi 1982:56) Kommunal förvaltning och mcdbestiimmande

riitt. Betiinkanclet har remissbehandlats. 

I betiinkandet behandlar k11mmitten i enlighet med sina direktiv L'tl flertal 

olika meclbestiimmanddormer för kummunam:tiillda. Förutom niirvarnriit

ten tar kommitten bl.a. upp fri1gan om facklig veto- och självbestiimmande

riitt samt fdgan om partssammansatta organ (PSO) m.m. inom speL·ialreg

leracle omriidcn. I denna pwpositinn behandlas endast kummittcns förslag 

om närvarnriitten i kommuner och landstingskommuncr. 

Till protokollet i dc:tta iirende bör frigas dels en sammanfattning av 

betänkandet snm hilaga 1 och de forslag till iindringar i knmmunallagcn 

( 1977: 179) och viss annan kommunal lagstiftning som liiggs fram i betiinkan

det som bilaga:!. En förteckning i"iver remissinstanserna uch en samman

stiillning av deras yttranden biir fogas till protokollet i ;irend.:t som 

bilaga 3. 

2 Allmän motivering 

2.1 Allmänna utgångspunkter 

Sedan början av 1970-talet har det p~:l det kommunala omddet utförts ett 

siirskilt utrednings- och lagstiftningsarbete i syfte att vidga möjligheterna att 

införa medbestiimmanderiitt. Riksdagen antog v{1ren lY72 en lag ( lY72:27l) 

om närvaroriitt vid sammantriide med kommunal eller landstingskommunal 

niimnd. Därigenom fick regeringen befogenhet att medge kommunala eller 

landstingskommunala niimnder att besluta om närvaroriitt för förc:triidare 

för de anställda vid nämnckrs sammanträden. Drygt 200 niimnder har fatt 

sädana medgivanden. FiirsöksY.:rks;1mheten med ni"irvaroriitt har blivit 

förem[il för en relativt omfattande uppföljning och utvärdering. Jag kommer 

att redovisa erfarenheterna av försöksverksamheten niirmare i det följande 

(avsnitt 2.2). 

I tilWggsdirektiv i april 197'2 fick utredningen om den kommunala 

demokratin bl.a. i uppdrag att belysa hur en vidgad närvaroriitt skulle kunna 

förenas med den politiska demokratin. Kommitten föreslLig i betiinkandt:t 

(SOU 1977::19) Företagsdcmokrati i kommuner och landstingskommuner 

dels en permanent lag om niirvarnriitt. dl'ls s{1dana iinclringar i lagstiftningen 

som skulle möjliggöra inrättandet av partssammansatta organ (PSO). Endast 

förslaget om PSO resulterade i lagstiftning. f'r.o.m. den l juli 1979 ;ir det 

möjligt att införa PSO i kommuner. landstingskommuner och kommunal

förbund. Reglerna finns i 3 kap. 13 a och 13 b ** kommunallagt:n ( 1977: 179). 

Hittills har PSO inr:ittats i mycket begriinsacl omfattning. 

Lagen ( 1976:580) om mt:dbestiimmande i arbetslivet ( MBL. iindrad s.:nast 

1983:238) skall i princip tilliirnpas ~iv.:n för de offentligt anstiillda. I lagens 

förarbeten har dock framhållits att en demokratis.:ring a\" arbetslivet inte för 

leda till att den politiska demokratin tr;ids för niir. I 32 * lv!BL rekommen-
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deras parter, som triiffar kollektivavtal 0111 löner o.d .. att 1JCks[1 criitla avtal 

om medbcstiimmanderiitt flir arbetstagare. ! lagen siigs inte nt1got om vilket 

innehåll sådana avtal skall ha. Ett centralt medbesWrnmandeavtal pa det 

kommunala omnidct kom till stimd hösten 1980. fram till dess var parterna 

hänvisade till lagen och förarbetena vid uttolkningen av detaljer i MBL. 

Detta har medfört att ett flertal tvistt'r har dragits inför arbetsdomstolen, som 

kommit att spela en framtriidande roll i rättsutvecklingen. 

Det kommunal:1 mcdbestiimmandeavtalct (MBA-KL) träffad.:s mellan 

Landstingsförhundct och Svenska kommunförbundet :'1 ena sidan samt 

Svenska kommunalarbetarcförhundet, Kommunalt.iänstemannakartellen 

(KTK) och SACO/SR-K samt till de nämnda huvudorganisationerna 

anslutna riksorganisationerna a den andra sidan. MBA-KL är ett ramavtal 

som är tiinkt att följas av lokala avtal i varje kommun eller landstingskom

mun. De lokala avtalen skall förutom de centralt avtalade delarna av 

MBA-KL innehålla de delar av bilagorna som man lokalt kommer överens 

om. Bilagorna (A-G) beskriver skilda medbcstämmandeomradcn. MBA

KL upptar medbestiimmandeformerna information. förhandling och 

behandling i s.k. medbestämmandegrupp. Hösten 1984 hade lokala medbe

stämmandeavtal slutits i ett trettiotal kommuner och ett tiotal landstings

kommuner. 

Av vad jag nu har anfört framgår att det finns nlika former för fackligt 

inflytande: förhandlingar, närvarorätt och PSO. De tre olika inflytandesy

stemen har olika funktioner. För de rena partsförhällandena finns fnrlzmzd

lingssystemet med samverkansförhandlingar enligt MBL (främst 11-12 och 

19 §§),det centrala MBA-KL och lokala medbestiimmandeavtal. Niirvaro

rätten äger rum på det omrt1de där den politiska demokratin utövas i form av 

beslut som fattas av de förtroendevalda. Närvarorätten syftar till att skapa 

förutsättningar för ett informationsutbyte mellan de förtroendevalda och 

personalrepresentanterna till gagn för häda parter. De förtroendevalda och 

personalrepresentanterna möts här inte som partsrepresentanter i första 

hand. ?SO-systemet är en blandform av de två nämnda. I lär är partsförhål

landena lika klart uttalade som i fallet med förhandlingar. Beslutsfunktionen 

grundar sig emellertid på ett överförande av vissa typer av beslut som annars 

skulle fattas av arbetsgivaren ensam. 

Under senare tid har i olika sammanhang frågor om medbestämmandet 

inom den offentliga sektorn uppmärksammats. Nya arbetsrättskommitten 

(A 1976:02) har i sitt slutbetänkande (SOU 1982:60) MBL i utveckling 

lämnat en översiktlig redogörelse för vissa riittsliga frageställningar med 

anknytning till tillämpningen av MBL inom den offentliga sektorn. Frågan 

har ocksä uppmärksammats i riksdagen \AU 1981/82:10. rskr. 113). 

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen (skr. 1982/83: 176) lämnat en 

redogörelse för sin syn p<I frågan om gränsdragningen mellan de kommun

anställdas förhandlingsrätt och den politiska demokratin. 

Enligt min mening måste man siitta in mcdbestämmandekommittens 
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förslag i detta större sammanhang som rör utvecklingen över huvud taget av 

ml·dbcstämmandeformerna p~1 det kommunala området. Kommitten lämnar 

förslag till flera olika former av personalinflytande, nämligen närvarorätt. 

facklig vetorätt och facklig sjiilvbestiimmanderätt samt PSO inom special

reglerade områden. Förslaget har fått ett blandat mottagande vid rcmissbe

handlingcn. Från flera håll har invändningar rests mot en så omfattande 

reform samtidigt som det pågär ett arbete med att utveckla de nuvarande 

medbestämmandeformerna. Jag instämmer i denna kritik. Bland kommit

tens förslag intar emellertid det om närvarorätt en särställning genom den 

försöksverksamhet som har pägätt under en dryg tioårsperiod. Det finns 

starka skäl att överväga en pcrmanentning a\' försökslagen. Med hänvisning 

till vad jag nyss har sagt om den påg:'lende utvecklingen av nuvarande 

medbestämmandeformer är jag diircmot inte beredd att överväga några helt 

nya inflytandeformcr. Jag tar därför inte upp kommittens förslag rörande 

facklig vetorätt och facklig självbestämmanderätt eller PSO inom special

reglerade områden. 
Kommittens förslag om närvarorätt omfattar såviil kommuner och 

landstingskommuner som kyrkliga kommuner. De borgerliga och de 

kyrkliga kommunerna har, även om en likformighet har eftersträvats, delvis 

utvecklats efter skilda linjer. Skillnader föreligger bl.a. i fråga om 

kommunernas storlek och antalet arbetstagare i dessa. Andra olikheter är 

sammansättningen av styrelserna och det särskilda inslag som det prästerliga 

ämbetet utgör. På det kyrkokommunala området finns dessutom en ojämn 

struktur i organisatoriskt hänseende. F.n. pågår genom 1982 ärs kyrkokom

mittc (Kn 1982:05) ett utredningsarbete som rör svenska kyrkans struktur på 

lokalplanet. Kommittens förslag kan komma att påverka kompetensfördel

ningen mellan pastoraten och församlingarna. Mot denna bakgrund anser jag 

att man bör avvakta med att införa permanent lagstiftning om niirvarorätt pit 

det kyrkokommunala området. Jag lämnar alltså i denna proposition inte 

något förslag till lagstiftning pa detta område. 

Det svenska samhället har under 1900-talet genomgått en omfattande 

demokratisering. I det första steget gällde strävandena den politiska 

demokratin. vilket ledde fram till allmän och lika rösträtt. I dag ligger den 

svenska politiska demokratin fast. Samtidigt finns det en allmänt utbredd 

önskan att på olika sätt förstärka och fördjupa demokratin, inte minst på det 

lokala planet. Inom flera kommuner pågt1r för närvarande ett omfattande 

reformarbete med denna inriktning. Med hjälp av bl.a. lokala organ av olika 

slag kan initiativ, inflytande och ansvar för verksamheten läggas närmare 

medborgarna. Även folkrörelsernas, det övriga föreningslivets och brukar

nas roll i den lokala demokratin har en given plats i det pågaende 

förnyelsearbetet. 

Under det senaste årtiondet har också arbetslivet genomgått en demokra

tiseringsprocess. Det främsta uttrycket för denna strävan är MBL. Vissa 

anställda har tillförsäkrats styrelserepresentation. Vid sidan härav har en 
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omfattande fl'irsiiksverksamhet med niirvarori1tt för person;drcpn:~entantcr 

i1gt rum i kommunala niimnder. 

la!,! anser att tiden nu i\r mogen att p<i det kommunala omr~1dct införa en 

pnmanent lagstiftning om niirvarorätt för personalfiiretr:idare. Denna 

lagstiftning innebiir att regeringens tillständ inte behöver inhämtas i varje 

enskilt fall. 

Enligt min mening finns det t:tt flertal viisentliga motiv fiir en sadan 

ordning. Jag anser att de anstiillda i kommunal verksamhet biir fä insyn i och 

inflytande Ö\"l'r den verksamhet som myndigheterna bedriver. Med en 

fördjupad arbetsplabdL·nwkrati nitr man niimligen b!tde ökad tillfredsstäl

lelse i arbetet fiir den enskilde och ett biittre arbetsresultat. Niirvaroriitten iir 

i detta hiinseende ett viktigt komplement till andra former av inflytande. I 

den kommunala verksamheten iir det ocksi1 viktigt att de förtroendevalda har 

direkta knntaktcr med representanter för de anstiillda s[1 att de kan ta del av 

deras svnpunkter utan mdlanhiinder. Jag vill här erinra om att de 

fi:irtrocnde\·alda i de flesta fall inte medverkar vid MBL-forhandlingar. Med 

niir\"arori1tt för de anställda i nämndernas sammantriiden får de förtroende

valda en viirdcfull, direkt kontakt med personalens representanter. Även 

frän myndigheternas synpunkt iir det ett viisentligt intresse att lilla de 

anstiillcla genom sina kunskaper och erfarenheter hiclra till biittre beslut och 

en biittre verksamhet. 

Utgimgspunkterna för det förslag som jag hiir kommer att lägga fram iir 

följande. 

Mot bakgrund av den debatt som sedan länge p~tgiitt om arbetsplatsde

mokratins förenlighet med den politiska demokratin vill jag starkt under

stryka behovet av en klar griinsdragning mellan de beslut som är öppna för 

fackligt inflytande och de som helt förbehf1llcs de politiska organen. Detta 

behov motiverar ett antal begränsningar i omfattningen av niirvarorätten 

som jag kommer att niirmare redovisa i det följande. 

Utvecklingen av mcdbcstiimmandet iir ett viktigt led i arbetet med att 

förnya den offentliga sektorn. I kommunerna och landstingskommunerna 

pt1g~1r en omfattande decentralisering av beslut och verkställighet. I linje med 

denna utveckling fi"tr de anstiillda i sin yrkesroll ett iikat personligt ansvar för 

verksamhetens planering och genomförande. Ocks<I brukarna av den 

kommunala servicen för ett iikat inflytande pa verksamheterna. 

Det ar enligt min mening av stor vikt att formerna för medbestämmandet 

stiimmer överens med de krav som den p[1gi1ende utvecklingsproeessen 

stiiller. l\frd hiinsyn till behovet a\· personalinflytande i elen praktiska 

arbebsituationen iir MBL-systemet enligt min bedömning inte helt tillfreds

stiillande. fr{m denna synpunkt för> förhandlingarna i m:mga fall pil en för 

hög nivå. Som jag tidigare anfört kan man betrakta en genercll närvarorätt i 

de kllll1mtmala niimnderna !-Om ett viktigt kompleml'nt till det nuvarande 

medbestiimmandesystemet. 

Det förslag som jag hiir liigger fram innebär sammanfattningsvis följande. 
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Jag foresliir att en permanent lagstiftning inf(ir-. som gcr kunununern;i-. Pch 

landstingskommunernas anst:illda en r;'itt att n:in·ara \·id sammantr:iden med 

niimnderna med undantag ;I\ styrelsL'n. Niir\'aroriitten omfattar endast 

niirvaro- och yttramler:itt. N:irvarnr:itten iir tiil[llen endast i fr:1gor som berör 

fi:irhi1ilandet mellan kommunen eller landstingskommunen som arhetsgi\'are 

och deras anstiillda. Myndighdsutiivning mot enskild omfattas inte av 

n:irvaroriitten. Fr<'1gor som giilkr kommunens eller landstingsk11111munens 

roll som förhandlingspart omfattas inte heller. t.ex. fi.irhancllingar med en 

arbetstagarorganisation eller upps:igningar ;n· kollektivavtal. Hi.i).!St tre 

pnsonalförctr:idare och ersiittare for dem far finnas i varje n:imnd. De ul'.es 

av de lokala arbetstagarorganisatinnerna. 

2.2 Permanent lagstiftning om närrnrorätt 

Mitt förslag: En permanent lagstiftning införs snm gn företriidare for de 

anställda hos kommuner och landstingsknmmunn riitt att niin ara vid 

niimndsammantr:1den. 
l_____ ___ _ 

Kommittens förslag: Kommitten anser att iivcrviigande sbl talar för att 

till~ita niirvaroriitt fiir personalföretriidare i de kommunala n:imnclerna 

(betiinkamkt s. 97-llJ.:l). 

Rcmissinstanscrna: En majciritet av de 6(1 remissinstanser som har liimnat 

synpunkter p<"1 förslaget om n:irvaroriitt har en positi\' instiillning. dl tjugotal 

iir negativa och c:tt knappt tilital ~ir tveksamma eller l:irnnar andra 

synpunter. 

Bland positiva instanser finns frm landstingskommuner och 17 kommunL·r. 

av vilka tlertalct har erfarenhet a\· försök med pL'rsonalrl'presentanter i 

niimndcrna. samt Swnska kommunförbundet l>Ch de fackliga organisatio

nerna LO, TCO och SACCXSR. De flesta a\· de-,.sa instanSL'r tillstyrker 

kommittens förslag med viss rescr\'ation for detaljfri1gor. I nagra fall 

ifragasiitts kommittens förslag om att kollcktiva\·tal skall vara grumkn for 

n:in·aror:itten. I ytterligare n;'igra fall iir man t\·eksam till riittL'n för 

pL'rsnnalfhrctriidare att göra protokollsanteckningar. 

Bland remissinstanserna med en negativ instiillning finns Land'1 ingsfiir

bundet och 1_; kommun.:·r. vara\' n:1gra med nLnenhl'll'r a\· fi,rsiik rnl'd 

niin·arl1riitt. I-Ur i1r t\·;·1 tvper av ;1rgurnent nwt förslaget framtri1dande. Dl'ls 

anfors farh;-ignr för den representatiq denwkratin. Deb anfiirs att de 

befintliga inthtanddnrmerna \.IHL. och \1RA :ir tillriickli.ga l'lkr att det 

krii\·s liingre erfarenhet a\· dl'ssa innan man infrir nya former. 

Sammanfattning :3\' skiilcn for mitt förslag: Tiden :ir nu mogen att infiira en 

pL'rmanent lagstiftning om niin·aroriitt i kommuner och landstingsknmmun

er. ~·litt st:illningstagande skl'r nwt b<tkp·und a\· ;1rlxbli\'l'h ;illmitnna 
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demokratisering och de positiva erfarenheterna av försöken med närvarorätt 

i kommuner och landstingskommuner som har ägt rum under en dryg 

tioilrsperiod. Praktiska erfarenheter av detta slag kombinerade med 

principiella iiverviiganden leder till slutsatsen att närvaroriitten är viil 

förenlig med den politiska demokratins principl:'r, förutsatt att begränsningar 

sker vad gäller de nämnder och typen av frågor som omfattas av 

niirvarorättcn samt pcrsonalrepresenternas befogenheter. 

Skälen för milt förslag: Sedan början av 1970-talet pågår en debatt om 

huruvida det går att förena arbetsplatsdemokratin och den politiska 

demokratin i knmmunerna. Friin vissa hiill har framförts farhågor för att de 

reformer som har genomförts för att öka de anstiilldas inflytande kan utgöra 

ett hot mot den politiska demokratin. Andra har genmiilt att något hot inte 

existerar, utan att den företagsdcmokratiska utvecklingen tvärtom stiirkcr 

den politiska demokratin. 

En utgångspunkt för kritikerna har varit att det inom den offentliga 

sektorn är nödvändigt att anpassa de anställdas inflytande till den politiska 

demokratin. Regeringsformen och knmmunallagen ger begriinsningar i 

möjligheterna till inflytande för personalen. Att ge ett alltför Iängtgåenck 

inflytande åt de anställda skulle ge clc:m ett slags dubbel rösträtt. De skulle 

inte: endast som andra kommuninvförnre kunna pi1verka p(1litikens utform

ning genom de allmiinna valen utan ocksi1 gc:nom medhestämmandesyste

met. 

Jag har bade förståelse och respekt för synpunkter av detta slag. Jag iir 

också övertygad om att kritiken grundas på en uppriktig omsorg om den 

politiska demokratin. Även jag anser att det är ytterst viktigt att all 

nödvändig hänsyn tas till den politiska demokratin. om närvaroriitten införs 

som ett generellt instrument i medbestämmandet p[1 det kommunala 

omraclet. 

De eventuella riskerna för att den politiska demokratin träds för när måste 

enligt min mening bedömas mot bakgrund av den konkreta omfattningen av 

närvaroriitten. I det följande kommer jag därför mera i detalj att redovisa 

min syn på behovet av begränsningar i niirvaroriitten med hänsyn till hl.a. de 

krav elen politiska demokratin stiiller. 

!\fot bakgrund av dessa inskränkningar vore det fel att hiivda att ek 

anställdas medbestämmande skulle innebiira ett slags dubbel rösträtt eller pii 

annat siitt vara otillbörligt i förhiillande till kommunmedlemmarna i 

övrigt. 

I debatten har ocksi1 framförts att det finns ett behov av en gränsdragning 

md\an den politiska demokratin och arbetsplatsdemokratin. Vad som h:ir 

åsyftas iir närmast att staten skulle sl~1 fast vilka sakfr:\1!0r som skulle vara 

undantagna från fackligt inflvtande inom ramen för de befintliga inflytandc

formcrna. Jag anser för min del att en griinsdragning a\ detta slag iir 

omotiverad. bl.a. rnc:d hiinsyn till den begriinsning sc>m redan finns fiir 
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MBL:s tillampningsområde. fag vill erinra om att riksdagen har tillbakavisat 

framstlillningar i motioner med detta innehiill. Regeringen har i en skrivelse 

till riksdagen ( skr. 1982/83: 176) kommit fram till att n<°'1gon utredning om 

gränsdragningen mellan de kommunanställda, flirhandlingsrlitt och den 

politiska demokratin t.v. inti: hiir göras. I det lircnclet anför regeringen hl.a. 

att åtskilliga av de prnhlem som man hittills har upph:vt i det politiska arbetet 

hos kommuner och landsting ht:lt slikert är ti!Umpningsproblem som kan och 

biir lösas avtalsviigcn eller direkt i tilliimpningen. Parterna har ett 

gemensamt intresse av att finna former for utövandet av de anställdas 

medbestämmandcriitt som giir arbetstagarinflytandet effektivt och menings

fullt utan att triida den politiska demokratin för när. Riksdagen har godtagit 

regeringens uppfattning (AU 1983/84::'\, rskr. 24). 

Den försöks\·erksamhet med niirvaroriitt som sedan lir 1972 har bedrivits i 

vissa kommuner och lamistingskommunt'I' har blivit förem{tl för en relativt 

omfattande uppföljning och utviirdcring. Av en rappurt 1 framgt1r att 

omdömena rr;rn sav:il de förtroendevalda som personalrepn:sentanterna vad 

gäller niirvaroriittens inverkan p{i företagsdemokratin. den politiska demo

kratin och elen kommunala administrationen är övervägande positiva. De 

förtroendevalda ans[1g bl.a. att man haft den största nyttan av när\'aroriitten i 

de typiska personalfrägorna. Personalrepresentanterna var mest ni>jda med 

de förbättrade möjligheterna till insyn i verksamheten. Över 91.l procent \'ille 

utvidga niirvaroriitten. Mindre fö1 en tiondel av de förtrocndeYalcla och n~igra 

fö procent av personalrepresentanterna hade upplevt n<'1gon konflikt med 

den pnlitiska demokratin. 

I en rapport 1981 från statsvetenskapliga institutionen vid Lunds univer

sitet: redovisas bl.a. de sammam·iigda erfarenheterna av niirvaroriitten bland 

tjiinstem:in. politiska förtroendevalda och fackliga företriiclare i kommuner

na. En klar majoritet inom samtliga kategorier anser att de positiYa 

erfarenheterna överviiger. Även i bedömningen av de fackliga reprL'Scntan

tcrnas förmaga att bidra med information och erfarenheter till niimnden är 

bilden enst:immigt positiv. En mycket liten del av de svarande säger sig ha 

upplevt någon konflikt mellan niirvarorätten och den politiska demokratin. 

De fackliga företrädarna framhtdler ins~·nsmiijlighetcr, ökad kontakt och 

förstäelse samt möjligheten att framföra synpunkter som de mest positiva 

erfarenheterna. Informationsutbyte samt ökad kontakt och först;'telse 

betonas mest a\· tjiinstemiin och förtroendevalda. 

Enligt en rapport fr~111 arbctsli1 scentrum' visar den sammanvägda bedöm

ningen av erfarenheterna att alla parter har en ö\·erv:igande positiv 

inställning till niirvaroriitten inom landstingskommunerna. 

Flera av de remissinstanser som har yttrat sig över mcdhest:immamkknm-

I ( Ds Kn 1'>77:'i l hirsi.>ksYt:rksamht:l med 11iin·aror;1t1 l'J/Y-7h 
'Lundell. B .. Hcrgstrlim. T.: MHL utan avtal 
-' Srickr. l'vl.: l'vlBL vid landstingens n;11nmln och fi,n·al111i11g;1r 



Prop. 1984/85:200 16 

mitt.:ns betiinkamk har redovisa\ egna erfarenheter a\' törsiik med 

niirvaroriitt. I dt> allra tksla fall anger de att erfarenheterna iir positi,·a. De 

ökade mi.ijli!,!heter till informationsutbyte som niir\'arnriitten ger och ett 

diirigenom breddat och forhiittrat be-,lutsundcrlag iir \'anliga exempel pi.1 

positi\'a erfarenheter i rcmissvarL'n. 

Skiilen till alt nu film !ram förslag om L'.n permanent lagstiftning vad giiller 

niir\'aroriitten iir folj<tnde. Med hiinsyn till den allmiinna demokratisering av 

arhc!'>li\'et som har iig:t rum och den fiirsöksvcrhamhet som har skett i cl\ 

fkrtal knmmuner (JCh de flesta landstingskommuncr ~edan början a\' 

11J71J-talct framstar det som naturligt att steget nu tas mot en mera fa-,t formell 

ordning for niin.,1wriittL:11' utiivandc. Den debatt s"'m har förts i fr~1gan om 

niirv<m1rättcns förenlighL't ml'd den politiska demokratin har klarlagt ek 

risker som principiell\ kan förknippas med en allmiin permanent niirYarnrätt. 

De praktiska erfan.:nheterna visar doek med all i.ifökdrd tydlighet att 

farh:\iwrna har \'arit betydligt iiverdrivna. f\'lot denna bakgrund kan man 

enligt min mening t\'t:kliisl ueklarcra att niirvarnriitten är \'iil förenlig med 

principerna för den politiska demokra1in. En förutsiiltning för att niirvaro

riillen skall fungera tillfredsställande frim demokratisynpunkt iir dock att den 

omgiirdas av vissa formella restriktioner vad giiller framför allt personalre

presentanternas befogenheter och typen av frilg.nr. som kan bli föremiil för 

medbestiimmande inom niirvarorättens ram. 

Den niir\'aroriitl som jag föresl{ir inskriinkcr sig till en riitt alt niirvara vid 

samman1riidct och atl yttra sig. Diirl'mt>t blir det inte möjligt för personal

representanterna att stiilla förslag. delta i besluten eller att anteckna sin 

mening till protokolle\. Jag för<::Sliir ocksa en begriinsning a\' niirvaroriittens 

umfattning niir det giilkr typen a\· fri1gor diir niirvaroriitt är till~iten. Enligt 

mitt förslag skall närvaroriitt endast bli tilliiten vid behandling av si1dana 

fragor som riir fiirhiillandL'l mellan arbetsgivare oeh arbetstagare. Denna 

griinsdragning sammanfaller med tilliimpningsomri\det for \·!BL. Arenden 

som avser myndighetsutii\'11ing mot enskild omfattas. med vissa undantag. 

inte a\· niirvarnriitten. liksom fr<igor i vilka dl't föreligger eu utpriiglat 

partsförhi11landc mellan kommunen i des~ roll som arhebgivare och dess 

arhe1stagare. :"far\'aroriitt kan enligt mitt förslag inte utö\'as i styrelsen 

(kommunstyrt'lsen resp. för\'altningsutskottet) och inle heller i utskott eller 

avdelning <I\' en niimnd. Med dessa inskriinkningar iir niirvarnrätten enligt 

min mening \'iil fi.irl'nlig med den politiska demokratin-, principer. 

2.3 l'iärYarorättcns rättsliga grund 

Mitt förslag: hiretriidare för de ;111stiillda hos kommuner och landstings

k(l!llll1Uner far en Llgfast ri\t\ att niir\·ara ,·id en niimncb samm;111trii

clen. 
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Kommittens förslag: Genom en bestämmelse i KL ges kommunfullmäktige 

resp. landstinget befogenhet att besluta om att personalföreträdare får 

niirvara vid nämndsammantriidcn. Frågan huruvida möjligheten till närva

roriitt skall utnyttjas färenligt förslaget tas upp i kollektivavtalsförhandlingar 

(heUinkandet s. 109-113). 

Remissinstanscrna: Några remissifötanser är kritiska till att kollektivavtal 

skall föregä beslut om närvaroriitt. Bl.a. ansernågra landstingskommuner att 

kollektivavtalslösnin!,!en inte ger ett tillräckligt skydd för den politiska 

demokratin. De förordar i stiillet att beslutanderätten ensidigt skall ligga hos 

fullmiiktige resp. landstinget. TCO delar i och för sig kommittens uppfatt

nin)! att kollektivavtal bör förega he~lut om närvarorätt. TCO förordar dock 

en lösning som innebär att arbetsgivaren inte kan avvisa fackliga initiativ till 

niirvaroriitt. 

Skälen för mitt förslag: Enligt nu giillande kommunalrättsliga regler 

föreligger hinder mnt att personalrepresentanter är niirvarande vid kommu

nala nämnders sammanträden. För att möjliggöra att en permanent 

lagstiftning om niirvaroriitt införs, enligt vad jag tidigare har förordat (avsnitt 

2.2), måste hindren undanröjas. Därvidlag står olika lösningar till huds. 

Kommitten har stannat för en lösning som innebär att beslut om 

närvaroriitt får fattas av de beslutande kommunala församlingarna. Det 

förutsiitts i förslaget att besluten föregås av kollektivavtal om närvarorätten. 

Sildana kollektivavtal kan endast omfatta ärenden som faller inom MBL:s 

tilbmpningsomräde. Vad giiller iirenden som faller utanför tilliimpningsom

räclct för MBL innehär förslaget att beslutanderätten ensidigt ligger hos 

kommunfullmiiktiµe resp. landstinget. 

För egen del iir jag inte beredd att godta denna del av kommittens förslag. 

Enligt min meninµ bör utgångspunkten för vilken modell som bör väljas tas i 

ett principiellt resonemang om huruvida närvarorätt för personalföreträdare 

i kommunala nämnder kan förenas med den politiska demokratin. Jag har i 

det förcg{\cndc (avsnitt 2.2) utvecklat min syn på detta. Jag redovisade därvid 

den uppfattningen att en sådan närvarorätt - under vissa förutsättningar - inte 

kan anses triida den politiska demokratin för när. Om man accepterar detta 

grundläggande synsätt, skulle det vara principiellt felaktigt att överlåta på 

enskilda kommuner och landstingskommuner att fatta beslut om huruvida 

niirvarorätt skall införas. Det rimliga är i stället att bestiimmelsen far en 

generell verkan pi\ så sätt att det direkt stadgas att personalföreträdare får 

riitt att niirvara vid niimndsammantriiden. En fördel med detta är att man kan 

undvika lokala stridigheter om huruvida man skall ha närvarorätt eller inte. 

För de fackliga organisationerna bör förslaget var jämförbart med kommit

tens kollcktivavtalsmodell. med den skillnaden att de i något mindre 

utstriickning for möjlighet att påverka innehållet i närvaroriittcn. För 

k1:>mmunernas och landstingskommuncrnas del kan det vara en fördel att 

niirvaroriittcn anges direkt i lag. 

2 Riksdagen !98-/!1:!5. i sam/. Nr 200 
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Mitt förslag innebiir att det för ankomma på de fackliga organisationerna 

att ta stiillning till om de vill utnyttja den möjlighet till niirvaroriitt som lagen 

ger dem. Jag förutsätter att parterna - t.ex. i medbestiimmandcavtal -

kommer överens om den närmare utformningen av närvarorätten inom de 

griinscr som lagen siitter upp. 

Till skydd för den politiska demokratin är det alltså nödvändigt att i lag 

lägga fast vissa griinser för niirvaroriitten. Det giHler siirskilt frågorna om 

niirvarnrättens l1mfattning i fråga om ärendegrupper och om personalföre

trädarnas befogenheter. Fragorna är av så grundläggande betydelse att det i 
lag bör Lisas fast vad som bör gälla i dessa hänseenden. 

2.4 '.'länarorättens omfattning 

2.4./ Nämnder 

,-----

Mitt förslag: N;irvarorätt skall kunna föreligga i alla nämnder som har 

förvaltnings- eller verkställighetsuppgifter. Ett undantag görs dock för 

kommunstyrelsen resp. förvaltningsutskottet. 
---· ··-------·· 

Kommittens förslag: Avviker frän mitt förslag pi\ s{1 sätt att något undantag 

inte görs för kommunstyrelsen resp. förvaltningsutskottet (hetänkandet s. 

113-116). 

Remissinstanscrna: Niigra remissinstanser ifrågasätter om närvaroriitt skall 

kunna föreligga vid sammanträde med kommunens per~onalorgan med 

hänsyn till att detta organ hehandlar frågor av till största del partskaraktär. 

Flera instanser kritiserar förslaget om att utskott eller avdelningar av niimnd 

undantas friin niirvaroriitt. N<'igra av dem hänvisar till att sådan närvarorätt 

förekommer redan i dag inom försöksvcrksamhetens ram och att det hela 

fungerar bra. Flera kommuner framhåller att personalfrägorna ofta hand

liiggs inom kommunstyrelsens personalutskott och att det är just dessa 

frtigor. som personalrepresentanterna har mest intresse av att hcvaka. Från 

fackligt håll framhalls att största möjliga lokala frihet bör rf1da i fråga om 

niirvarorättens omfattning. Enligt dessa remissinstanser är det av värde för 

de lokala parterna att själva kunna avgöra om de t.ex. vill arbeta med 

närvarNätt i niimnd eller utskott. 

Bakgrunden till mitt förslag: Enligt nuvarande lagstiftning har kommunerna 

en inte obetydlig frihet att själva hestiimma om sin organisation. För 

landstingsknmmunernas del är denna frihet ännu större. Niimndorganisatio

nen regleras i KL och i viss spcciallagstiftning. 

Själva KL kriiver inte att kommunen inriittar nt1gra fler n;imnder iin 

kommunstyrelsen. Fullmiiktige for i övrigt, med de begränsningar som kan 

finnas i speciallagarna, inrätta de nämnder som fullmäktige sjalv an5er 



Prop. 1984/85:200 19 

hehövliga. Nilgra exempel pii si1dana nämnder är fritidsnämnd. kultur

n:imnd. personal- och organisationsn:imnd samt hesv:irsniimnd. 

De niimndcr som skall finnas enligt speciallagstiftning iir antingen 

obligatoriska eller fakultativa. 01.: specialreglerade obligatoriska niimnderna 

iir hyggnadsn:imndcn, miljö- och hiilsoskyddsniimnden. st.:olstyrelsen. soci

alniimnden och valniimnckn. Fullmäktige iir enligt särskilda författningar 

skyldig att inriitta ckss::i niimnder. För de specialreglerade fakultativa 

n:imnderna erbjuder speciallagarna alternativ. Fullmiiktige för antingen 

tillsiitta en siirskild nämnd. t.ex. arhetslöshetsnämncl eller brandstyrelse. 

eller uppdra :lt en annan nämnd att vara s:lclan nämnd. Andra exempel pa 

si1dana niimnder iir hereclskapsniimncl, civilförsvarsniimncl. familjebidrags

niimncl och kristitbniimnd. Dessa niimnder iir alltsa fakultativa i elen 

meningen att kommunerna inte behöver inriitta en siirskild nämnd för 

uppgiften. medan uppgiften som s{1dan i allmiinhet iir obligatorisk. för 

kommunen. 

Liksom i fr{1ga om kommunerna regleras landstingskommunernas nämnd

organisation a\' KL och viss speciallagstiftning. Landstingskommunernas 

specialreglerade niimnder är till antalet färre än kommunernas och är alla 

utom folkhögskolestyrelserna fakultativa. Emellertid iir de specialreglerade 

fakultativa niimndernas uppgifter liksom hos kommunerna obligatoriska och 

mi1ste - om det inte inriittas en siirskild nämnd - läggas p~i förvaltningsut

skottct eller n[1gon annan nämnd. 

Förutom nämnder kan en kommun eller landstingskommun tillsätta 

beredningar. At en hcrL•dning lämnas oftast ett tillfälligt uppdrag. Om ett 

uppdrag är förenat med förvaltning eller verkstiillighetsåtgiirder föreligger 

en niimnd i kommunalriittslig mening. Som exempel kan nämnas s.k. 

sjukvtirdsdelcgationer i vissa landstingskommuner. 

Om fullmiiktige så beslutat för styrelsen eller annan nämnd uppdra ät en 

~iirskild avdelning inom niimnden att p{1 nämndens vägnar besluta i en viss 

grupp a\· ärenden. Siidan delegering bör enligt uttalanden i prop. 1975/76: 187 

(s. 206) förekomma friimst i rutiniirenclen. Beslut som har fattats med stöd av 

ett dclegeringsuppdrag skall anmiilas till resp. styrelse eller niimnd. Det bör 

ocksi\ niimnas att kommunerna med stöd av lagen ( 1979:408) om vissa lokala 

organ i kommunerna för tillsätta lokala organ med uppgift att handha 

för\'altnings- och verkstiillighetsuppgifter. 

Skälen för mitt förslag: Den r1.:dogörclsc som jag nu har Himnat visar att det 

finns stora variationer i den kommunala nämndorganisationcns upphyggnad. 

Med hänsyn härtill är det i princip inte iindami\lsenligt att i lag begriinsa 

niirvaroriitten till vissa niimnder. 

I friiga om styrelsen - dvs. kommunstyrelsen i kommunerna och 

för\'altningsutskottct i landstingsk.ommunerna - giiller dock siirskilda förhill

landcn snm enligt min mening har a\'görande betydelse för bedömningen av 

fri1gan om niirvaroriitt hör tilbtas. 
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Styrelsen har funktioner som i vissa avseenden sträcker sig över alla 

kommunens verksamhctsgrenar. Några av styrelsens viktigaste uppgifter är 

att samordna och leda elen totala verksamheten. att ha inseende över övriga 

niimnders verksamhet, att verkställa fullmäktiges heslut om inte verkställig

heten har uppdragits åt annan samt att ansvara för kommunens ekonomi. 

Man hrukar siiga att styrelsen skall fungera som en kommuns eller 

landstingskommuns regering. 

Styrelsens ledande ställning markeras också av att styrelsen enligt 2 kap. 

16 s andra stycket KL är sista bcredningsinstans i alla bereclningspliktiga 

fullmäktigciircnden. Styrelsen har till uppgift att hehandla iirendena friin 

allmiint kommunala synpunkter. framför allt med hiinsyn till kommunens 

ekonomi. och att diirvid i1stadkomma en liimplig av\·ägning mellan olika 

intressen. 

Styrelsen kan också "som första instans" handlägga vissa iirendegrupper. 

Det gäller hl.a. uppgifter som ankommer p<I s.k. specialreglerade fakultativa 

niimnder. t.ex. arhetslöshetsnämnd, brandstyrelse och civilförsvarsnämnd. 

Om inte särskild sitdan nämnd eller styrelse har tillsatts eller fullmiiktige 

uppdragit åt annan nämnd att fullgöra uppgifterna, skall styrelsen göra detta. 

Dessutom kan styrelsen fullgöra andra nämnduppgifter i vissa fall, t.ex. 

betriiffande personal- och organisationsfd\gor. 

Styrelsen har alltså uppgifter som markant skiljer sig från övriga nämnders 

uppgifter. Den intar en ledande ställning och har det övergripande politiska 

ansvaret för verksamheten. Detta kommer i praktiken till uttryck genom att 

styrelsen iir ckt slutliga beredningsorganet inför ärendens avgörande hos 

fullmäktige. ~1ed hänsyn till styrelsens roll som centralt politiskt organ bör 

enligt min mening en närvarorätt för personalrepresentanter inte tillåtas vid 

styrelsens sammanträden. H:irigenom kan man stärka skyddet för den 

politiska demokratin. Det naturliga är i stället att möjligheterna till 

närvaroriitt utnyttjas i ett tidigare skede, nämligen när ärenden förbereds av 

andra kommunala nämnder. Jag är medveten om att det blir vissa problem i 

de fall som styrelsen fullgör specialreglerade uppgifter i stället för att en 

särskild nämnd giir det. Pi1 det landstingskommunala omradet är förvalt

ningsutskottet t.ex. inte sällan ocksa hälso- och sjukvårdsnämnd. I det fallet 

finns det emellertid ofta nämnder på lokal nivå, t.cx. direktioner och 

primiirviirdsn:imnder. diir niirvarorätt kan förekomma. 1 andra fall för det 

ankomma pt1 kommunerna och landstingskommunerna sjiilva att finna 

lämpliga former for att tillgodose det behov av information och erfarenhets

uthyte som n:irvarorätten är avsedd att ge de anställda. 

Bortsett frim styrelsen bör en närvarorätt tilliitas i alla typer av kommunala 

organ som har förvaltnings- och verkställighetsuppgifter och s[ilunda utgör 

en nämnd i kommunalrättslig mening. 

En särskild fr[1ga är om iiven utskott eller avdelning inom en niimnd skall 

omfattas av niirvaroriitten. Med hänsyn främst till beskaffenheten hos de 

tircnden som oftast handliiggs hos sådana organ finns det inte något direkt 
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behov av att där införa personalrepresentation. I de fall df1 utskottet eller 

avdelningen endast har till uppgift att bereda ärenden har personalrepresen

tanterna möjlighet att ta del i den följande handläggningen i nämnden och 

därvid föra fram sina synpunkter. Om beslutander;itt delegeras till utskottet 

dlcr avddningen finns tillfälle för personalrepresentanterna att argumentera 

för sina åsikter i samband med nämndt:ns handliiggning av delegationsfrå

gan. Det torde också finnas möjligheter att lämna synpunkter i samband med 

att beslut som har fattats med stöd av delegationen anmäls i nämnden. På 

grund härav anser jag att utskott eller avdelningar inom en nämnd inte bör 

omfattas av närvarorätten. 

2.4.2 Ärendegrupper 

Mi~ förslag:. Persor~alf~re~rädare får rät~ att n;irva;~--~~~-be.handli~;-:-1 
;irenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstingskommu- : 

nen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Undantag görs för ärenden 

som gäller myndighetsutövning mot enskild, dock inte för ärenden om 

anställning, ledighet. vikariat eller förslagsbelöning. Undantag görs också 

för vissa frågor som gäller kommunens roll som förhandlingspart. 

En nämnd kan för särskilda fall medge att personalföreträdare får 

närvara även i andra ärenden än sådana som rör förhållandet 

arbetsgivare-arbetstagare. 

Kommittens förslag: Avviker från mitt förslag pa så sätt att någon 

begränsning inte görs till ärenden som rör förhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare (betänkandets. 116-123). 

Rcmissinstanscrna: Flera remissinstanser berör frågan om vilka typer av 

ärenden som personalföreträdarna skall få närvara vid. Svenska kommun

förbundet betonar att det primära syftet med närvarorätt är att ge insyn i 

fragor som innefattas i begreppet ''förhållandet arbetsgivare-arbetstagare''. 

Det kan enligt förbundet diskuteras om inte detta förhållande bör framgå 

redan av lagtexten. Remissinstanserna ansluter sig överlag till uppfattningen 

att niirvarorättcn i princip inte bör omfatta ärenden som rör myndighetsut

övning mot enskilda. Nagon anser att undantaget även bör omfatta sådan 

myndighctsutövning som sker genom s. k. norm beslut. 

Skälen för mitt förslag: En grundläggande fråga vid bedömningen om 

niirvaroriitt för personalföreträdare i kommunala nämnder skall införas är 

om det g<lr att åstadkomma ett tillräckligt skydd för den politiska 

demokratin. Åtskilliga remissinstanser har rent allmänt uttryckt farhågor för 

att närvarorätten kommer att inkräkta på den politiska demokratins omrilde. 

Som jag har framhållit tidigare (avsnitt 2.2) är jag dock övertygad om att en 
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närvarorätt med vissa begriinsningar gär att förena med principerna för den 

politiska demokratin. Jag är emellertid tveksam till om kommittens förslag 

om niirvawriittens utformning innebiir en rimlig avvägning mellan företags

demokratiska svnpunkter och de krav som den politiska demokratin reser. 

Det bör sMunda övervägas om inte niirvaroriittens omfattning vad giiller 

ärendetyper bör begriinsas något ytterligare. 

Kommitten redovisar som sin grundinställning att niirvarnrättcn i princip 

hör omfatta alla de olika typer av ärenden som förekommer hos kommunala 

niimnder. ~ommitten föreslår dock några undantag. För det första gör 

kommitten undantag för ärenden som gäller myndighetsutövning mot 

enskilda, dock inte för iirenden om anstiillning. ledighet. vikariat eller 

förslagsbelöning. Ett undantag föresli1s vidare för friigor som rör förhandling 

med arbetstagarorganisation. uppsägning av kollektivavtal. arbetskonflikt 

eller rättstvist mellan kommunen eller landstingskommuncn och arbetsta

garorganisation. Remissinstanserna har i stort sett lämnat kommittens 

förslag utan erinran. Även jag kan ansluta mig till förslagen. Jag kan si1ledes 

inte finna något biirande motiv för att representanter för de anställda skall fä 
närvara vid behandlingen av de ärendegrupper som jag nyss har angivit. 

Tvärtom finns det i ärenden om myndighetsutövning mot enskilda. vilka ofta 

rör enskildas personliga elkr ekonomiska förhållanden, ett starkt intresse av 

att hålla ärendebehandlingen inom en så snäv personkrets som möjligt. I 

fråga om den närmare avgränsningen av vad som skall hänföras till ärenden 

om myndighetsutövning anser jag i likhet med kommitten att det kan vara 

lämpligt att ansluta till förvaltningslagens (1971:290) definitioner. Jag avser 

att återkomma till denna fraga i specialmotiveringen. 

För att stärka skyddet för den politiska demokratin bör man införa 

ytterligare inskränkningar med avseende på vilka typer av ärenden som 

personalföreträdarna skall fä närvara vid. Det finns därvid skäl att överväga 

om en gräns hör sättas vid ärenden som rör förhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. 

I 1 * MBL stadgas att lagen äger tillämpning på förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Även reglerna om partssammansatta organ 

(PSO) tar i grunden sikte på sådana frågor. Från samordningssynpunkt kan 

det därför vara av värde att anknyta till denna gräns även när det gäller frågan 

om närvarorätt. 

Ett vanligt argument hos dem som är negativa till närvarorätten är att 

denna innebär att de kommunanställda för en särställning i förhållande till 

andra grupper av medborgare när det gäller inflytandet på kommunala 

angelägenheter. Styrkan i sädana argument minskar dock om närvarorätten 

begränsas till ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller 

landstingskommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Att de 

anställda i kommunerna och landstingskommuncrna kan sägas fä ett större 

inflytande än kommunmedlemmarna i allmänhet i sadana ärenden torde 

många säkerligen kunna acceptera. 
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Det finns allbi1 starka skiil för att närvarorätten bcgr~insas till ärenden som 

rör förhållandet arbetsgivare-arbetstagare. Det torde dock inte vara möjligt 

att utforma en bestiimmelse sii att ckn exakt anger alla de ärendegrupper sPm 

niirvarorätten kan omfatta. Det blir diirför nödvändigt med en allmänt hållen 

beskrivning av närvaroriittens omfattning även om det kan leda till vissa 

avgränsningsproblem i den praktiska tillämpningen. 

En avgränsning av närvaroriitten enligt vad jag nu har förordat medför att 

det vid ett nämndsammanträdc kan förekomma biide ärenden som omfattas 

av närvarorätten och sådana ärenden i vilka närvarorätt inte föreligger. I 

likhet med vad som är vanligt på det statliga omrädet kan föredragningslis

torna till sådana sammantriiden förses med markeringar av vilka iirendcn 

som skall vara föremiil för närvarorätten. Det kan också vara lämpligt att 

behandla de ärenden som omfattas av niirvaroriitten i ett sammanhang. I.ex. i 

inledningen av ett sammanträde. 

Som jag redan har antytt kan man 1nte utesluta att oenighet kan 

uppkomma om huruvida närvaroriitt skall tillåtas i enskilda fall. I vilken 

utsträckning sadana meningsmotsättningar kan förväntas uppkomma är i 

stor utsträckning beroende av hur man löser vissa praktiska problem kring 

nämndsammanträdcna. Ett sätt att lösa problemen kan vara att i gränsfallen 

få till stand formlösa och informella samrad mellan arbetsgivaren och de 

fackliga representanterna inför uppriittandet av föredragningslistor till 

nämndsammanträden. Jag vill emellertid kraftigt understryka att ett sådant 

samråd givetvis inte får ersätta eller anses som förhandlingar enligt MBL. 

Sådana förhandlingar kan dock komma till bruk om parterna har träffat ett 

avtal om närvarorättens närmare innebörd enligt vad jag tidigare har anfört 

(avsnitt 2.3). 

En ytterligare åtgärd för att underlätta tillämpningen är att tillskapa en 

ventil på så sätt att nämnden i särskilda fall får besluta att personalföreträ

dare får närvara även i andra fall än sadana som uppenbarligen omfattas av 

grundregcln. Nämnden skulle alltså med enkel majoritet kunna medge 

närvarorätt i tveksamma fall. Självfallet måste den grundläggande begräns

ningen i fråga om myndighetsutövningsärenden alltjämt gälla. Jag vill också 

poängtera att det inte kan bli fråga om en generell utvidgning till särskilda 

grupper av ärenden utan endast en bedömning i varje enskilt fall. Jag föreslår 

en regel med den innebörd som jag nu har beskrivit. Om dessa åtgärder 

vidtas är det min förhoppning att tillämpningsprohlcmen blir obetydliga. 

Skulle det likväl uppkomma behov av rättslig prövning vad gäller närvaro

rättcns tillämpning står, beroende på situationen, rättsreglcrna om kommu

nalbesvär och arbetstvister i sista hand till buds. 
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2.5 Personalföreträdarna 

2.5.I Befogenheter 

[ Mitt för~lag; -~e~so-:a;fö;~t-rädar~a får rätt att dt:lta en nämnds ! 

! överläggningar men inte i besluten. 

Kommittens förslag: Övercnsstiimmer med mitt förslag med dm skillnadt~n 
att personalföretriidarna enligt kommitteförslaget har rätt att få sin mening 

antecknad i nämndens protokoll (betänkandet s. 131-133 ). 

Rcmissinstanserna: Ett tiotal rcmissinstanser avstyrker eller är tveksamma 

till förslaget att pcrsonalföretriidarna skall fä rätt att få sin mening ankcknad 

till protokollet. Hit hiir flera kommuner och Svenska kommunförhundet. LO 

anser att personalföreträdarna även bör få förslagsrätt. 

Skälen för mitt förslag: Som jag har framhållit flera ganger tidigare är det 

nödvändigt att noggrant överväga vilka begränsningar som behöver göras i 

fråga om närvarorättens utformning till skydd för den politiska demokratin. 

En viktig fråga i det sammanhanget är utan tvekan vilka befogenheh:r som 

bör tillföras personalföreträdarna. Den givna utgångspunkten är därvid 

enligt min mening att närvarorätten måste hållas skild fran den beslutande

rätt som enligt demokratiska styrelseprinciper tillkommer de förtroendeval

da. Rätten att framställa förslag med anhängighetsverkan är utan tvekan 

nära sammanbunden med beslutanderätten. Det kan därför enligt min 

mening inte komma i fråga att utrusta personalföreträdarna med förslags

rätt. 

Även frågan om rätt att anteckna sin mening till protokollet hänger pä sitt 

sätt samman med beslutanderätten. I motiven till 1977 års kommunallag 

(prop. 1975176: 187) framhöll föredraganden att en rätt att anteckna sin 

mening till protokollet i princip bör tillkomma endast den som har rätt att 

delta i beslutet. På grund härav fråntogs bl.a. föredragande tjänstemän sin 

tidigare rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Enligt min 

mening bör en sådan rätt inte heller tillkomma personalföreträdarna. 

varigenom klart kan markeras att niirvarorätten är skild från beslutanderät

ten. 
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2.5.2 Amal och 1illsiitt11i11g 

·---1 
Mitt förslag: Högst tre personalföreträdare och ersLittare för dem f;·ir · 

finnas i varje niimnd. De skall utses siirskilt för varje nämnd hland de 

anstiillda hos kommunen eller landstingskommunen. i första hand bland 

dem som är anstiillda inom nämndens verksamhetsområde. Det skall 

ankomma pii den eller de lokala arbetstagarorganisationer i förhiillande 

till vilka kommunen eller landstingskommunen iir bunden av kollektiv-

avtal att utse pers1)nalföretriidare. 
I 

·---- - ·---- ... I 

Kommittens förslag: Överensstiimmer med mitt förslag (betänkandet s. 

128-130). 

Rcmissinstanscrna: Endast n{1gra fä remissinstanser hehandlar denna fri1ga. 

LO anser i likhet med kommitten att knllektivavtalsbundna lokala organi

sationer bör utse personalföretriidarna. Enligt LO skulle det vara av visst 

värde att ha en regel om mandatförddningen mellan d..: fackliga organisa

tionerna. TCO delar uppfattningen att personalföretriidarna i första hand 

bör utses bland de anställda inom vederbörande niimnds verksamhetsomra

de. TCO anser att det biir ankomma på de fackliga organisationerna att 

bedöma om man bör gi1 utanför denna krets. Svenska kommunförbundet och 

några kommuner anser det vara nödvändigt att personalföretriidarna är 

anställda hos kommunen med hänsyn till syftet med närvarorätten. 

Skälen för mitt förslag: Det torde råda enighet om att personalföreträdare 

och suppleanter för dem skall utses utan medverkan fri'm arbetsgivarens sida. 

Mot bakgrund hiirav skulle man i och för sig kunna överväga att 

överhuvudtaget inte lagreglera fragan om hur personalföretriidarna skall 

utses och om deras valbarhet. Siidant som sättet för att utse dem samt 

mandattid och mandatfördelning är närmast friigor för de fackliga organisa

tionerna. Några regler i dessa hiinseenden behövs därför inte enligt min 

uppfattning. Diiremot anser jag i likhet med kommitten att det i syfte att 

åstadkomma en viss stadga i tillfönpningen kan vara viirddullt med regler om 

vem som skall utse personalföreträdarna och om från vilken krets de skall 

hiimtas. Eftersom det torde vara av avsevärd betydelse för niimndernas 

arbete att inte alltför mimga personalföretriidare är närvarande vid 

sammanträdena. är det också av värde med en regel som begriinsar antalet 

personalföreträdare i varje nämnd. Jag noterar att de fackliga organisatio

nerna vid remissbehandlingen av kommittens förslag inte har haft nagra 

invändningar mot lagförslaget i de delar jag nu har berört. Jag föreslår cHirför 

att det genomförs. 
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2.6 Jävsbcstämmelscr 

~
i~;-försl:~:-~::~~som; kommu~<~lag~~l;r -,~nn~;1-fö~a~ning sta~;ga:~ 

m _jti\' for ledamot eller annan som har att handlägga ärende i nämnd i 
- skall iiven giilla för personalföretriidare i nämnden. Ett undantag diirifdn I 

giirs p<'i s;'1 siitt. att _jiiv enligt 4 §första stycket förvaltningslagen inte skall 

anses föreligga enbart på grund av att en personalföreträdare är 

fiiretroendcman eller funktionär hos arbetstagarorganisation som har 

intresse att bevaka i ärendet eller på grund av att han i sädan egenskap på 

organisationens vägnar har deltagit i förhandling i ärendet enligt 

I· ! MBL. 
L_ ___ J 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (betänkandet s. 
133-139). 

Remissinstanserna: Svenska kommunförbundet, ett par kommuner samt LO 

anför uttryckligen att de delar kommittens uppfattning i fråga om jävsbe
stiimmdser. 

Skälen för mitt förslag: I 3 kap. 9 § andra stycket KL finns jävsregler för 
kdamötcr i styrelsen. Rcgierna innebär, att en ledamot och annan som 

handlägger ärende hos styrelsen inte får delta i eller närvara vid handlägg

ningen av ärende, som personligen rör honom själv eller hans make, 

föriildrar, barn eller syskon eller annan honom närstående. Samma regler 

gäller för den som handlägger ett ärende i andra s.k. kommunallagsrcglerade 

niimnder. Reglerna gäller även för de flesta specialreglerade niimnderna hos 

landstingskommunerna. 

För de flesta specialreglerade nämnderna hos kommunerna samt för vissa 

landstingskommunala sådana nämnder gäller förvaltningslagcns jävsregler. 

Dessa är betydligt strängare än KL:s jävsreglcr. 

Även om personalföreträdarna inte skall delta i själva beslutsfattandet 

skall de dock ta sådan del i handläggningen av ärenden att de i _jävshänseende 

bör jämställas med ledamot och annan som handlägger ärenden hos en 

nämnd. I likhet med kommitten anser jag därför att en hänvisning bör ske till 

de jävsbcstämmclser som gäller för dessa. Det innebär att förvaltningslagens 

jiivsbestämmclser kommer att gälla för personalföreträdare i de flesta 

specialreglerade nämnderna. 

Personalföreträdarens huvuduppgift är att framföra arbetstagarnas syn

punkter på ärendenas handläggning. Med en närvarorätt av sädant inneht11l 

förefaller det mig ologiskt att anse jäv föreligga av den anledningen att 

personalrepresentanten har en nära anknytning till en arbetstagarorganisa

tion. Pa den statliga sidan har man i kungörelsen (1974:224) om personal

företrädare i statlig myndighets styrelse m.m. tagit in en föreskrift som 

klargör att personalrepresentant, som samtidigt är förtroendeman eller 
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funktioniir hos arbetstagarorganisation, i siirskilt angivna fall har mi:ijlighet 

att, utan hinder av bcstiimmmelserna i 4 s första stycket .'i förvaltningslagL'IL 

delta i myndighetens handliiggning också av iirendc diir organisationen har 

intressen att bevaka. Samma giilkr vid beslut i iirende där personalföretrii

dan:~n pil sin arbetstagarorganisatipns viignar deltagit i förhandling i ärendet 

enligt MBL. I likhet med kommitt0n anser jag att en undantagsbestiimmelse 

kan utforma~ pa enahanda siitt s[1vitt giiller det kommunala området. 

Jag vill slutligen här endast erinra om att jag vid behandlingen av frågan om 

närvarorättens omfattning (avsnitt 2.4.2) föreslog att vissa partsbetonade 

iirendcn direkt bör undantas trim niirvaroriitten. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har im1m civildepartementet 

upprättats f0rslag till 

I. lag om ändring i kommunallagen (1977:179), 

2. lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985:000), 

3. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdclege

radc. 

4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om ändring i kommunallagen 0977:179) 

I KL tillhör reglerna om niimnder de centrala stadgandena. Bcstiimmcl

serna om närvaroriitt kan fä betydelse för varje kommunal nämnd. På grund 

härav har dessa bestämmelser arbetats in i KL i stället för att tas in i en 

siirskild lag. För överskådlighetens skull har reglerna sammanförts med dem 

om PSO till ett särskilt kapitel, 3 a kap., om medbestämmandeformer för de 

anställda. En smärre justering, har också gjorts i 7 kap. 6 §. 

3a kap. 

Medbestämmandeformer för de anställda 

1 ~ Fullmäktige inrättar partssammansatta organ. 
Partssammansatta organ kan. om inte annat följer av lag eller annan 

författning. ha till uppgift att inom styrelsens eller andra nämnders 
verksamhctsomdiden svara för beredning, förvaltning och verkstiillighet i 
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstingskommuncn 
som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Till sådana organ får inte överlämnas att avgöra frägor som avser den 
kommunala eller Iandstingskommunala verksamhetens miil, inriktning, 
omfattning eller kvalitet eller fri1gor som avses i 3 § första stycket 
förvaltning.slagen (1971:290) med undantag av ärenden om anställning, 
ledighet, vikariat och förslagsbelöning. 
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Denna paragraf motsvarar nuvarande 3 kap. Ila~- N<'1gon iindring i sak 

har inte gjorts. 

2 ~ Ett partssammansatt organ bestt1r av företrädare för kommunen eller 
landstingskommunen och av företr~idare för arbetstagarna. 

Kommunens eller landstingskommunens förctriidare väljs av fullmäktige 
eller a\· styrelsen eller annan n~imnd som fullmäktige utser. 

Arbetstagarnas företriidarc utses av den eller de lokala arbetstagarorga
nisationer i förhållande till vilka kommunen eller landstingskommunen är 
bunden av kollektivavtal om s{1dant organ. 

Fiirsta och andm s1yckf1111 motsvarar första stycket första nch andra 

meningarna i 3 kap. 13 b ~. 

Tredj.: styckcc. I U b ~ KL anges f.n. att arbetstagarnas företr~idare skall 

utses av berörda arbetstagarorganisationer. Med detta avses de organisatio

ner i förh~tllande till vilka kommunen eller landstingskonununen är hunden 

av kollektivavtal om inrättandet av PSO (se prop. 1978/71): 188 s. 59). Detta 

kommer till direkt uttryck i förevarande stycke. Omformuleringen innebär 

inte ni1gon iindring i sak. 

3 * Fullmäktige fas~stiiller reglementen för partssammansatta organ. I 
rcgkmentct anges organens uppgifter, sammansiittning, mandattid och 
verksamhetsformer. 

Bestiimmelserna i 3 kap. 9 *andra stycket och 10 *tredje stycket tillämpas 
ocksa pa ett partssammansatt organ. Detsamma giiller i fråga om bestäm
melserna i 3 kap. 10 § andra stycket om förande av protokoll, protokolls 
innehåll, justering av protokoll. tillkännagivande om justering och reserva
tion. 

Styrelsen eller en annan niimnd inom vars verksamhetsområde ett 
partssammansatt organ har tillsatts far återkalla uppdrag som har överHim
nats till organet. om synnerliga skäl föreligger till det. 

Denna paragraf motsvarar andra och tredje styckena i 3 kap. 13 b *· 

4 * Företrädare för de anstiillda hos kommunen eller landstingskommunen 
(pcrsonalföretriidare) får, i den omfattning som anges i 5-7 ~*·närvara vid 
sammanträden med andra nämnder än styrelsen. 

Paragrafen innehiiller elen grundliiggande bestiimmelsen om närvarorätt i 

kommunala nämnder för företrädare för de anställda hos kommuner och 

landstingskommuner. Av lagtekniska skäl har termen personalföreträdare 

förts in i lagtexten som en sammanfattande beteckning för företrädare för de 

anställda. 

Villkoren för niirvarorättens utövande berörs inte i denna paragraf. Dessa 

villkor har i stiillct tagits in i 5- 7 ~*, som innehåller bestämmelser om vilka 

typer av ärenden som fär omfattas av närvarorätten (:'i §).vilka ärenden som 

undantas (6 *l samt personalföretriidarnas befogenheter när de deltar i en 

niimnds sammanträde (7 S ). 
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Av paragrafen framgår att närvaroriitt föreligger vid samm;ultriiden med 

andra n:imnder iin kommunstyrelsen llCh flirvaltningsutskollet. Med n:imn

dcr avses siidana kommunala clkr landstingskommunala organ som har 

fiirvaltnings- och verbtiillighctsuppgifter. Fr:imst avses de centrala kommu

nala niimnder. som inrättas med stiid av KL eller speciallagstiftning och som 

handhar förvaltning och verkstiillighet inom hela kommunen eller landstings

kommunen. Härutöver inbegripes i niimndbegreppet s.k. lokala organ som 

inrättas p~i grund av lagen (1979:4llS) pm vissa lokala organ i kommunerna 

och s.k. s:irskilda organ inom landstingskommunerna. som inriittas med stöd 

a\' lagen ( 19;-;5: 127) om särskilda organ i landstingskommunnna. Om en 

siirskild beredning har anförtrotts fön·altnings- och vi:rkst:illighetsuppgifter. 

I.ex. rn sjukvi1rdsdclegation, omfattas iiven denna av miijlighcten till 

ni1rvaroriitt. Utskott el kr en avdt'lning inom i:n n~imnd omfattas diirc·mot 

intt: av niirvaroriitten. 

Det ankommer pfr de lokala fackliga organisationerna att ta ställning till 

om de vill utnyttja den möjlighet till niirvaroriitt som bestämmelsen i 

förevarande paragraf principiellt ger <km. Vid de lokala förhandlingar som 

far förutsiittas föri:gä niirvararorättens införande kan bl.a. bestämmas vilka 

niimnder som i det enskilda fallet skall omfattas av niirvaroriittcn. 

5 * Personalföretriidare har rätt att n:irvara vid en niimnds behandling av 
iirenden som rör förhiillandet mellan kommunen eller landstingskommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare. Om niimnden i siirskilt fall medger 
det. Uir personalföretriidare närvara vid hehandlingi:n a\" andra iirenden. 

Paragrafen anger vilka iirendegrupper som omfattas av niirvaroriitten. 

Den gäller uteslutande iirenden ~om rör fiirhiillandet mellan kommunen eller 

landstingskommunen som arbetsgivare och dess arbi:tstagare. 

Vid bedömningen av om en fri1ga avser ""förhiillandet arbetsgivare -

arbetstagare"" frir ledning sökas i motiven till :''v!BL. Arbi:tsdomswlens domar 

utgör ocks;'i ett viktigt tolkningsunderlag. Jag kan t.ex. nämna domen AD 

l ')t.;() nr 150. Mot bakgrund av de principiella re~onemangcn i förarbetena till 

1\113 L och i riittspraxis far den närmare preciseringen av de iirendegrupper 

som kan komma i fräga för närvaroriitt göras direkt i den praktiska 

kommunala verksamheten. Som exempel pf1 iirendegrupper som kan anses 

falla utanför f(irhi1llamkt arhetsgi\·are-arbetstagare kan här endast niimnas 

fastighetsiiverliitl'lser. fiirclelning av platser i tomtkii och andra beslut som 

hiingcr samman med kommunen> mark- t'Ch fastighctspolitik. Andra 

exempel utgör fiirdelnin,g av bidrag till studie- och fritidsorganisationer. 

J\ v paragrafens andra mening framg;!r att per~onalföretriidare för niirvara 

vid behandling av andra i1renden iin de som rör forhiillandet arbetsgivare-ar

hehtagare, om niimndi:n i ett S:irskilt fall medgn dl'tta. Syftc·t med 

hcsti1mmelsen iir att [1stadkomma en viss handlingsfrihet i griinsfall och 

diirigcnnm undvika tvister om huruvida n:in·arnriitt skall tilbtas i enskilda 

bl!. Bestiimmi:Jsen tar alltsa endast sikte 11~1 twksamma fall. Ni1gon geni:rl'll 
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utvidgning till siirskilda grupper av ärenden dlcr undantag frän begriinsning

cn vad gäller myndighetsutövningsärenden enligt 6 ~ iir diiremot inte 

tilli\tcn. 

6 s '.'liirvaroriitt föreligger inte vid handliiggning av iircndcn som avses i 3 s 
första stycket förvaltningslagen ( Jl>7 I :290) med undantag av iirenden om 
anstiillning. ledight:L vikariat och förslagsbeliining samt iirenden enligt andra 
stycket 2 samma paragraf. 

Niirvaroriitt fiireligger inte heller vid handläggning av frt1gor som rör 
I. förhandlingar med en arbetstagarorganisation, 
., uppsiigningar av kollt:ktivavtaL 
3. arbetskonflikter, 
4. riittst\'ister mellan kommunen eller lanclstingskommuncn och en 

arbetstagarorganisation. 

Paragrafen behandlar vissa ärendetyper som skall undanta,; fr;1n niirvaro

riittcn. 

Fiirs/a s1vck1•1. Hiinvisningen till 3 ~ första stycket förvaltning~lagen 

innebiir att niirvarorätt inte föreligger i ärenden som innefattar myndighets

utövning. niimligcn sådana som innebär utövning av befogenhet att för 

enskild bestiimma om fönniln. riittighet. skyldighet, disciplinpaföljd. avske

dande el kr annat jiimförbart forhallandc. Liksom i fritga om PSO giiller dock 

undantaget inte iircnden om anställning. ledighet. vikariat och förslagsbelö

ning. Det görs inte heller nilgot undantag for sådana myndighetsutövnings

iirenclen som avser en obestiimd krets Cl\' adressater. Detta har i lagtexten 

kommit till uttryck pä si1 siitt att ett undantag frim huvudbestiimmelsen har 

gjorts fi.ir si1dana iircnden som anges i 3 *andra styck..:t punkt 2 förvaltnings

lagen. Efll'rsom inte n:igon enskild upptriider som part i dessa ärenden finns 

det inte niigot principiellt betingat hinder mot att personalföreträdarna har 

niirvarorätt vid iircndenas behandling. 

Andra s1vckc1. I detta stycke anges ytterligare fritgor som iir undantagna 

frim niirvaroriitten. Det gäller en kommuns eller landstingskommuns 

förhandlingar med en arbetstagarorganisation. uppsiigning av kollektivavtal. 

arbetskonlliktcr samt riittstvister mellan en kommun eller landstingskom

mun och en arbetstagarnrganisation. Det iir uppenbart att iirenden a\· denna 

art biir undantas från när\'arorätten. Ärendena förekommer inte i n<'igot 

sti\rre antal. Dessutom föreligger det pii grund av ärendenas art goda 

möjligheter för personalen och dess nrganisationer att i annan ordning 

argumentera för sina synpunkter och önskemitl. 

7 * Personalfiiretriidare har rätt att delta i nämndens iiverliiggningar men inte 
i besluten. 

En niimnd :ir skyldig att. med iakttagande ;n· hestiimmclscrna i sekretess
lagen ( ]9:)0: IUOJ. liimna personalföretriidarna de upplysningar som behövs 
för deras v~·rksamhet. 



Prop. 1984/85:200 31 

Försw stycket anger personalföretriidarnas befogenheter niir Lk utiivar sin 

n;irvaroriitt. Innebörden av bestämmelsen iir att de har riitt att yttra sig i 

nämndens övt:rliiggningar på samma siitt som nämndens ledamöter. Däre

mot har de inte riitt att framstiilla förslag med anhängighetsverkan. De har 

inte heller rätt att anteckna sin mening till protokollet. 

Andra s1rckct. För att personalff1rctriidarna skall kunna fullgöra sina 

uppgifter p<i ett tillfredsstiillande sätt iir det nödvändigt att de får insyn i 

vederbörande niimnds verksamhet. Av bestämmelsen i andra stycket 

framgiir att en niimnd är skyldig att lämna personalföreträdarna bd1övliga 

upplysningar. 

Fr[1gan om arbetstagarnas riitt till insyn har samband med frågan om 

tystnadsplikt för den som tar emot informationen. Många uppgifter. som har 

intresse för de anstiillda. iir av sadant slag att de inte kan spridas utan att valla 

skada för arbetsgivaren eller annan. Enligt bestiimmelsen i andra stycket 

skall nämnden iaktta sekretesslagens bestämmelser. 

I 1 kap. () * sekretesslagen finns bestiimmclser om trtnadsplikt för 

anställda m. fl. Personalföretriidarna skall utses och entledigas av arbetsta

garorganisa tinnerna. De kan därför inte anses som ledamöter eller anställda i 

nämnden. Tystnadsplikt kan därför inte åvila dem på grund av bestämmelsen 

i l kap. 6 * sekretesslagen. Inte heller torde stadgandena i !..\kap. 7 § 

sekretesslagen. som bl. a. avser företriidare för arbetstagarorganisationer. 

vara tilli·impliga eftersom personalföreträdarna inte representerar dessa 

organisationer utan fungerar som ombud för de i kommunen resp. 

landstingskommunen anstiillda. Tystnadsplikt torde diirför kunna åläggas 

personalföretriidarna endast med tillämpning av !..\kap. 9 § sekretesslagen. 

Om niimndcn finner att sadan risk för skada. men eller annan oWgenhet. som 

enligt en bestämmelse om sekretess utgör hinder att liimna uppgift till 

enskild. kan undanröjas genom förhehi:Jll som inskränker den enskildes rätt 

att liimna uppgiften vidare eller utnyttja den skall nämnden. med tillämpning 

a\· den ntimnda bestämmelsen. uppst;i\la sadant förbehåll. när uppgiften 

liimnas. Niimnden får allts{1 göra en prövning i varje enskilt fall. 

8 * Persllnalföretriidare utses siirskilt för varje nämnd bland de anställda hos 
kommunen eller landstingskommunen. i första hand bland dem som är 
anstiillda inom niimndens verksamhetsomr[ide. 

I lögst tre personalföretriidare och en ersiittare för envar av dem far finnas i 
\·arje niimnd. 

Fön·ra s1ycke1 anger inom vilken krets av personer som pi:rsonalföreträ

darna ,kall utses. De mi1ste vara anstiillda i kommunen eller landstingskom

munen. 

Personalföretr;idarnas uppgifter föruts~itter stor förtrogenhet med arhets

och pcrsonalförhiillandena inom verksamhetsonmidct för den nämnd. inom 

vilken de skall verka. De skall d:irför enli!,!1 stac!g.andct i första stycket i första 

hand utses bland den personal ~om finns anställd inom vcderbi.>rande n:imnd~ 
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verksamhctsomräde. Eftersom denna krets kan vara relativt liten, far om 

siirskilda skiil föreligger ni1gon annan som iir anstiilld i kommunen eller 

landstingskommunen utses. Med hänsyn till att valet av personalrepresen

tanter iir av ~l\·se\·iird betvdelse för nämndens arbete fär det förutsiittas att 

samr{1d sker mellan niimnden och arbetstagarorµanisationen innan denna 

möjlighet utnyttjas. 

Av andra s1ycke1 framgtir att högst tre personalföreträdare och lika mtmga 

ersiittare fi.ir dem fär utses inom varje n:imnd. I enskilda fall torde det med 

hänsyn till de lokala forhällamkna vara liimpligt att utse färre iin tre 

personalföretriidare. 

9 * Personalföret räctarn~1 utses av den eller de lokala arbetstagarorganisatio
ner i förhällande till vilka kommunen dler landstingskommunen iir bunden 
a\· kollektivavtal. 

Av hestiimmelsen följer att personalfi.ln:triidarna skall utses utan medver

kan från arbetsgivarens sida. I likht:t med vad som giiller inom sav:il den 

privata som den statliga sektorn skall fiiretriidarna nämligen utses av de 

lokala fackliga organisationerna. A\· bestiimmclsen framgår att endast 

st1dana organisationer kommer i fräga i förhällande till vilka kommunen eller 

landstingskommuncn är bunden av kolkktivavtal. Man far utgt1 trim att de 

fackliga organisationerna blir överens om vilka organisationer som skall utse 

representanter i den enskilda nämnden. En siidan överenskommelse torde 

vara en förutsättning för att niirvarorätten skall kunna utövas. Ordningen 

enligt vilken personalorganisationerna utser företriidare i nämnderna kan. 

om parterna sa önskar. regleras i kollekti\·avtal. 

JO~ Vad i denna lag eller annan författning föreskrivs om jiiv för ledamot 
eller ni1gon annan som har att handlägga ärende i niimnd skall ocksi1 giilla för 
personalföretriidare i niimnden. 

Dock skall jäv enligt 4 * första stycket 5 förvaltningslagen (1971 :290) inte 
anses föreligga enbart p;'i grund av att en personalföretrtidare är förtroen
deman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har intresse att 
bevaka i ärendet eller pi1 grund av att han eller hon i en sitdan egenskap pii 
organisationens dgnar har deltagit i en sådan förhandling i ärendet som ägt 
rum enligt lagen ( 1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

Som har anförts i den allrniinna motiveringen (avsnitt 2.6) biir de jävsrcgler 

som giillt:r för ledamöter och andra som handliigger tirenden i en niimnd 

ocks.'i giilla fiir persnnalfiiretriidarna. Denna paragraf n:glerar jiivsfriigor

na. 

För.\"la s1yckl'T. Av besUimmelsen följer att KL:s jiivsrcgler och de striingare 

jiivsregler som finns-i 4 ~ fön·altningslagen kan bli tilli1mpliga för personal

företriidarna beroende pa i vilken ntimnd de tjiinstgiir. Fiirvaltningslagens 

regler g:ilkr för de flesta specialreglerade niimnckrna i kommunerna. t.ex. 

socialniimndcn. hyggnadsni·imnden och skLilstyrclsen. samt fiir ,·iss;1 si1dana 
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nämnder i landstingskommunerna, t.ex. utbildningsnämnden. 

Andra stycket behandlar det speciella fallet i jävshiinseende att personal

företrädare är förtroendeman eller funktioniir i en arbetstagarorganisation. 

Personalföretriidarna har en i väsentliga hänseenden annorlunda uppgift än 

en föredragande tjänsteman eller en tillkallad sakkunnig. Personalföreträ

darens huvuduppgift är att framföra arbetstagarnas synpunkter pa ärendenas 

handläggning. medan tjänstemannen eller den sakkunnige skall framföra 

rent fackmannamiissiga synpunkter. Om man godtar en närvarorätt av 

sådant innehåll, förefaller det ologiskt att anse jäv föreligga av den 

anledningen att personalrepresentanten har en nära anknytning till en 

arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet. Pii samma 

sätt som p[1 den statliga sidan har diirför en undantagshestämmelse i denna 

fråga tagits in i andra stycket. 

I I * Kallelser av personalföreträdare till sammanträden sker i samma 
ordning som giiller för kallelser av ledamöter i nämnden. Ersättare kallas 
endast då de skall tjänstgöra som ledamöter. 

I KL finns inte några särskilda föreskrifter om kallelser till nämndsam

manträden. Det är dock vanligt att sådana föreskrifter tas in i ett reglemente. 

Av förevarande paragraf framgår att personalföreträdarna skall kallas på 

samma sätt som nämndens ledamöter. 

4.2 Förslaget till lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985:000) 

I prop. 1984/85:216 har föreslagits att den nuvarande kommunalförbund

slagen skall ersättas av en helt ny lag i ämnet. Den nya lagen avses träda i 

kraft den I januari 1986. 

F.n. utövas kommunalförbunds beslutanderätt av förbundets fullmäktige. 

Förvaltning och verkställighet tillkommer styrelse och övriga nämnder. 

Denna organisationsform, som alltsä motsvarar den som finns i kommuner 

och landstingskommuner. finns kvar även i den föreslagna nya lagen. I 

förbund med en sådan organisation bör det finnas samma möjligheter till 

närvarorätt för de anställda som skall finnas i kommuner och landstingskom

muner. En hänvisning till 3 a kap. KL har d~irför tagits in i den föreslagna nya 

lagen om kommunalförbund. Därmed kommer även reglerna om PSO att 

gälla, pt1 samma sätt som de gör redan nu. 

En nyhet i den nya lagen är att det införs en enklare form av organisation av 

kommunalförbund med endast ett organ, en förhundsdirektion, med bäde 

beslutande och verkställande uppgifter. Denna organisationsform lämpar sig 

inte för närvarorätt för de anställda. Däremot skall PSO kunna inrättas, 

vilket föranleder en teknisk justering av lagtexten. 

:i Rihdugen 19/14185. I sumf. Nr 200 
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4.3 Förslaget till lag om ändring 
indelningsdelegerade 

lagen (1979:4121 om kommunala 

I vissa fall skall kommuner som berörs av indelningsändringar företrädas 

av särskilt utsedda indelningsdelegerade. Närmare bestämmelser om detta 

finns i lagen ( 1979:412) om kommunala inddningsdelegeradc. 

För beredning och verkstiillighet av ärenden som ankommer på delegerade 

skall dessa utse ett arbetsutskott. För sådana uppgifter får delegerade 

dessutom utse en eller flera kommittecr. 

Enligt lag övergår fullmäktiges beslutanderätt på de delegerade såvitt 

avser frågor som gäller den nya kommuntiildningen. Delegerade bör därför 

ha samma befogenhet som fullmäktige att ptt sitt omr{1de inriitta PSO. Likasii 

bör personalföreträdare ha när\'arorätt vid kommitteers sammanträden. I 

17 § har därför tagits in en hänvisning till 3 a kap. KL. 
Beträffande besvärsförfarandet gäller enligt 7 kap. 2 §första stycket KL 

samma regler rörande besvär över beslut av PSO som över beslut av 

kommunstyrelsen eller en annan kommunal nämnd. En erinran om detta har 

tagits in i 23 §. Detsamma gäller friigan om rättelseförfarande enligt 7 kap. 

6 §KL. 

5 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att anta förslagen till 

6 Beslut 

I. lag om ändring i kommunallagen (1977:179). 

2. lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985:000), 

3. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelnings

delegerade. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Sammanfattning av betänkandet 
(SOU 1982:56) 
Kommunal förvaltning och 
medbestämmanderätt 

35 

Bilaga 1 

I de direktiv den 7 juni 1979. som slutligen bt·q;irmk kom111ittens arbetsupp
gifter, framhiills bl. a. att genom 1976 [1rs mL·dhest:immand(·lag (Ml3L) ~ka
pats en gemensam grund för de anstiilldas mcdbestiimmande i offentlig och 
enskild verksamhet. I förarbetena till lagen uttalas hl. a. att de kommunalt 
anställdas medbestämmande mastc utvecklas pil arbetsriittsrcformens grund 
samtidigt som detta måste ske under himsynsta)!andc till den kommunala 
demokratin. Detta stiillningstagandc utvecklades niirmarL' i fiirarhetcna till 
den ungefär samtidigt utfärdade lagen om offentlig anstiillning (LOA). 

Genom lagen ( 1979:409) om ändring i kommunallagen ( 1977: 179) - KL -

vilken trädde i kraft den l juli 1979 öppnades möjligheter att i kommuner och 
landstingskommuner inrätta partssammansatta organ (PSO) med uppgift att 

svara för viss beredning. förvaltning och vcrkstiilli)!het inom styrelsens eller 

andra nämnders vcrksamhetsomrf1den. I detta lagstiftningsarbete togs ställ

ning till 11Gra fr[1gor av betydelse för kommittens arbete. En av dessa berörde 
PSO-institutets förenlighet med vf1r konstitution, en annan avsi1g den gräns

dragning som gjordes mellan den kommunala demokratin och företagsdemo
kratin. De modeller till lösningar av ett författningsreglerat medbestiimman

de för de kommunalanställda som kommitten framl;iggcr har utarbetat~ mot 

bakgrund av dessa ställningstaganden. 
Kommitten har i sitt arbete strävat efter att inte försv'åra för kommunerna 

och landstingskommunerna att inom en yttre ram sj;ilva ordna sin förvaltning 
och sina vcrksamhctsformer med hLinsyn till skiftande lokala behov. Ett 

betydande utrymme har lämnats för att genom överenskommelser reglera 

förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Förslagen avses skola gälla iiven för kommunalförbund liksom ocksi1 för 

den särskilda organisation som kan tr;ida i verksamhet i samband med 
ändringar i kommunindelning. 

De allmiinna bestiimmclserna om medhesti11nmanderiitt föreslils skola 
intas i en ny paragraf i I kap. KL och ek siirskilda reglerna om de skilda 

medbestiimmandcformerna i ett nytt kapitel. 3 a kap. 
I fråga om PSO har kommitten föreslagit ett tilliigg till bestiimmelserna i 7 

kap. 6 ~andra stycket KL av innebörd att r:ittelseförfarandet skall gi"illa ii\'en 

bctriiffande beslut av s[1dant organ. Kommitten har vidare föreslagit att 
författningsändringar vidtas som ger ett stiirrc utrymme för PSO inom den 
specialreglerade förvaltningen. 

Betr:itfande folkhögskolan gäller siirskilcla regler för de studerandes samt 

lärarnas och den övriga personalens mcdbcstiimmandc. Om folkhögskolan 
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skulle inkmmas i det av kommitten föresla!!,na rcgdsystem..:t skulle: hetydan
dc ingrerr behöva göras i för den giillandc hcstiimmelscr. Folkhiigskolc:\'ii
sendet har p;~i grund av sin <irart bediimts inte biira tas med i kommittens 

förslag. 
Pa dt:t kyrkokommunala omri1dct biir de anstiilldas mcdhestiimmanderiitt 

i rrincip vara densamma som pi1 den hmgerli11a/kommunala sektorn. Kom
mittcn liimnar i decca syftt: förslag till forfauningsiindringar dels i den nyligen 
föreslagna lagen om församlingar och kyrkliga samfiilligheter. se pror. 1982/ 
H3: 19, dels i lagen om kyrkliga indL'lningsdelegerade. 

Liksom hetriiffande KL biir de allmiinna hestiirnmL'lserna om medbcsUim
mandL' ges i ett sammanhang i en ny paragraf i forsla kapitlet och rcglc:rna om 
de skilda mcdbestiimmandcformerna i ett siirskilt kapitel. S a kap .. i först
niimnda lag. 

Närvaror~itt 

Kommitten har enligt sina direktiv bl. a. haft till uppgift att överviiga friigan 
om niirvaroriitt för personalföreträdare i de kommunala och landstingskom
munala nämnderna mot bakgrund av vad demokratiutredningen föreslagit 
rörande siidan riitt samt vad remissinstanserna anfört i anledning av försla
get. Det har ocksii {tlegat kommitten att fiilja den försiiksverksamhet pfi 
området som inom ett antal kommuner och landstingskommuner fortgiitt 
sedan mitten av 1970-talet. 

Demokratiutredningen erinrade i sitt betänkande (SOU 1977:39) om att 
styrelserepresentation var ett led i det företagsclemokratiska systemet. Den
na form för personalinflytande har efter lagstiftning genomförts pi1 de enskil
da och statliga sektorerna av arbetsmarknaden. Viss styrelserepresentation 
har aktualiserah också inom den kommunala sektorn i form av försöksverk
samhet med niirvaroriitt för personalforetriidare vid sammanträden med 
kommunala och landstingskommunala niimnder. I försöksverksamheten har 
deltagit ca 230 niimnder i 36 kommuner och 20 landstingskommuner. 

Vid en analys av försöksverksamheten, som inriktad.:.s på hur närvaroriit
ten inverkat rå förctagsdemokratin. d.:.n politiska demokratin och den kom
munala administrationen, konstaterade demokratiutredningen att niirvaro
rättcn av de i försöken deltagande förtroendevalda och personalrepresentan
terna upplevts som övervägande värdefull. Någon piitaglig praktisk erfaren
het av att niirvarorätten inverkat negativt p{1 den politiska demokratin eller 

administrationen kunde inte utfasas ur det tillgängliga materialet. 

Demokratiutredningen fann att niirvarorätten var av intresse även efter 

arbetsrättsreformens genomförande och kom till den urrfattningen att mlij
lighet till styrelserepresentation för de ansUillda i någon form borde införas 
också inom den kommunala sektorn och att detta kunde ske utan negativ 

inverkan på den kommunala demokratin. Niirvarorätt kunde enligt demo
kratiutredningens mening vara ett värdefullt komrlement till iivriga former 

av företagsdemokrati. Vikt lades vid de vidgade insyns-. informations- och 
kontaktmöjlighetcr som siidan r~itt kunde medföra. Ett starkt bidragande 
skäl till ställningstagandet var den utveckling av styrelserepresentation som 
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skett inom iivriga sektorer av arbetsmarknaden. Att helt utesluta styrelsere

presentation för de kommunalt anstiillda skulle kriiva mycket starka skiil. 

Mot bakgrunden av dessa överviiganden lade demokratiutrl'dninµen fram 

ett förslag till en permanent siirskild lag om niirvaroriilt för personalförctrii

dan; vid sammanträde med kommunal eller landstingskommunal niimnd. 

Lagen skulle äga motsvarande tillämpning p{1 kommunalfrirbund. 

Förslaget blev föremål för ett omfattande remissförfarande. Sammanlagt 

avgavs 267 remissvar. Förslaget tillstyrktes eller liimnades utan erinran av 

drygt lOU remissinstanser. medan niirmare 60 avstyrkte förslaget. Ni'1got tler 

än 20 förklarade sig tveksamma eller ville avvakta effrkterna av MBL. 

Omkring 60 ans<'1g att försöksverksamheten borde fortsiitta ytterligare n~igon 

tid, innan friigan om permanentning av niirvaror;itten avgjordes. 

För tillstyrkande av förslaget anfördes i huvudsak den allm:inna utveck

lingen inom arbetsriitten och särskilt införandet av styrelserepresentation 

såväl inom privata företag som vid statliga myndighda. 

De remissinstanser som förordade en fortsatt försök~verksamhct framhöll 

framför allt att erfarenhet saknades om hur MHL och PSU påverkade niirva

rorättsfragan och att det definitiva st:illningstagandet till närvarorätten där

för borde anstä. 

Som skäl för avstyrkande av förslaget anfördes i huvudsak följande. När

varorätten syftade till att tillföra de kommunala nämnderna en intresserepre

sentation för en viss grupp av medborgare vid sidan av de förtroendevalda. 

Den innefattade ett intrång i de förtwendevaldas suveränitet. Risk fanns för 

att de förtroendevaldas och personalrepresentanternas funktioner i nämn

derna så småningom skulle smiilta samman och att därmed grunden för den 

representativa demokratin rycktes undan. Närvarorätten skulle vidare fä 

endast marginell betydelse för personalinflytandet, eftersom MHL:s före

skrifter om vidgad förhandlingsrätt. arbetsgivarens informationsskyldighet 

m. m. i kombination med PSO-institutet. övrig arbetsrättslig lagstiftning 

m. m. bildade ett system av föreskrifter som kunde anses ge betryggande 

garantier för att personalorganisationernas rättmätiga krav på insyn. infly

tande och medbestämmande blev realiserade. 

Försöksverksamheten har därefter fortsatt och efter ytterligare enkiiter 

har nya utvärderingar ägt rum. Dessa stämmer väl överens med de av 

demokratiutredningen redovisade. En klar majoritet av dc:- i de senare enkä

terna deltagande förtroendevalda. personalföreträdare och tjäfötemiin an

ser sålunda att de positiva erfarenheterna av närvaroriitten överväger. Efter

som MBL varit i tillämpning under en del av försökstidcn ger enkäterna även 

en viss upplysning om hur MBL och närvaroriittsinstitutct fungerar tillsam

man. En likaledes klar majoritet hiivdar att MBL inte har päverkat närvaro

rättens betydelse eller t. o. m. ökat denna. Vad hetriiffar den politiska 

demokratin gör i fråga om primärkommunerna endast en svag minoritet 

gällande att närvarorätten kommit i kontlikt med denna. Ej heller synes 

närvaron av personalföreträdare i nämnviird omfattning ha uppfattats som 

besvärande av de förtroendevalda eller medfört att beslut inte fattats lika fritt 

som tidigare eller i andra hänseenden verkat störande i nämndverksamhetcn. 

På landstingssidan anförs att niirvaroriitten leder till ökad tungroddhet och 

längre sammanträden. dvs. i huvudsak samma oliigenheter som man fram

håller i samband med MBL-verksamheten. 
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Utviirderingarna ger silledes en annorlunda bild av instiillningen till n~irva
rorätten än den som fra111g{1r av rcmissvan:n. Anledningen till denna skillnad 
iir inte närmare utredd. Det förtjiinar emellertid alt p<ipekas, att remissvaren 
avgetts av åtskilliga icke kommunala institutioner samt över 200 kommuner 
och landstingskomrnuner. Utvärderingarna hiinför sig till endast ett begriin
sat antal (ca 35) prirnärkommunL'r. som deltagit frivilligt i forsöksverksamhe
ten och därför kan antas vara siirskilt intresserade av närvarorätt. A andra 

sidan iir att märka att niistan samtliga landstinw.kommuner deltagit. Även 
med beaktande av tna!L!rialets bristn kan dock utviirderingarna enligt kom
mittens mening inte ge ankdning till annan bcdiimning än att försöksverk
samheten gett ett positivt utslag för närvaroriitten. 

En sammanvägning av de av demokratiutredningt'n gjorda överviigandc
na, remissinstansernas ställningstaganden och utfallet av för~öksverksamhe
ten ger enligt kommittens mening till resultat att Mskilligt talar för att tillt1ta 
närvarorätt i de kommunala och landstingsk~Hnmunala niimmkrna for per
sonalföreträdare, om den utformas så att intri\nget i de förtroendevaldas 
suveriinitet inte blir större iin vad som skiiligen kan tålas för att nä syftet med 
närvaroriitten, framför allt vidgade insyns-, informations- och kontaktmöj
lighcter. Grunderna för den kommunala demokratin för inte rubbas. Denna 
avvägning är en fraga ;1v politisk natur. 

Vilka kommunalekonomiska verkningar som kan följa av ett utbyggt 
närvarorättsinstitut torde vara omöjligt att ens tillniirmelsevis ange. En fullt 
utbyggt system innebär enligt förslaget bl. a. att tre personalrepresentanter 
kan finnas i varje styrelse och nämnd. Demokratiutredningen ansilg att 
statligt stöd borde utgi\ för information och utbildning i anslutning till en 
närvarorättsreform. Kommitten anser det knappast vara påkallat med nägot 
särskilt statligt stöd härtill. bl. a. diirför att personalrepresentanterna enligt 
förslaget i första hand bör utses bland de anställda inom vederbör<tnde 
nämnds verksamhetsornrade. Ett utbyggt system med niirvarorätt kommer 
vidare att ställa stora krav pii de fackliga personella resurserna. 

Liksom demokratiutredningen anser kommitten att ett niirvaroriittsinsti
tut bör få en s[1dan utformning, att de kommunala arbetsgivarna och arbets
tagarna får betydande frihet och gemensamt ansvar för utvecklingstakten och 
den närmare regleringen av vissa praktiska frågor. Dc:n modell kommitten 
framlägger innefattar därför endast lagstadganden som ger kommunfullmäk
tige resp. landstinget befogenhet att besluta om närvarorätt för personalfö
reträdare samt vissa grundläggande bestiimmelser. Det förutsätts. att arbets

givaren och arbetstagarorganisationerna inom ramen för dessa bestämmelser 

i kollektivavtalets form träffar överenskommelse om införandet av närvaro
rätt, om vilka nämnder och ärenden som i det aktuella fallet skall omfattas av 

närvarorätten samt om erforderliga praktiska dctal.ic:r. Enligt kommitten 
skall emellertid närvarorätten kunna omfatta även friigor som inte kan bli 
föremål för kollektivavtal. Beträffande sådana skall det ankomma pa full
mäktige eller landstinget att fatta beslut utan föregående kollektivavtal. 

De föreslagna bestämmelserna inneh{1ller följande. 

Kommunfullmiiktige resp. landstinget far som nämnt befogenhet att beslu
ta om att företrädare för de anställda hos kommunen eller landstingskommu
nen får närvara vid styrelsens elkr annan nämnds sammanträden. 1 princip 

får närvarorätten gälla alla slags niimndiirenden utom sådana som särskilt 
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undantagits i lagcn. I förslaget har undantag gjorts i fiirsta hand för iirenckn 

som giillcr myndighi:tsutiivning mot enskild. Undantaget omfattar dock inte 

iirenden om anstiillning. ledighet, vikariat eller fiirslagsbclöning. Niirvaro

rätt skall vidare inte förekomma vid handliiggningcn av viss.i fr;·igor. i vilka 

det föreligger ett utrriiglat rartsförhiillande mellan arbchgivaren och arbets
tagarna. niimligen fritgor som rör förhandling med arhetstagarorganisation, 

urrsiigning av kollektivavtal. arbetskllnflikt eller riittstvist mellan kommu

nen cller landstingskommuncn och arbetstagarorganisation. 
Utskott eller avdelning av niimnd omfattas inte av niirvarorätten. 

Pc:rsonalförcträdarc har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i 

besluten och att fä sin mening antecknad i nfönndcns rrotokoll. Niimnden iir 
skyldig att, med iak !tagande av bestiimmclserna i sekretesslagen ( 1980: 100), 
Himna dem de uppgifter som behövs för deras verksamhet. 

Hiigst tre pcrsonalföretriidare jämte suppleanter för dem fär finnas i varje 

nämnd. De utses av den eller de arbetstagarorganisationer i frirh[tllande till 
vilka kommunen eller landstingskommunen är bunden av kollektivavtal om 
närvarorätt i niimnden i fråga. Företrädarna skall utses särskilt för varje 
nämnd bland de anställda hos kommunen eller landstingskommunen, i första 
hand bland dem som är anställda inom niimndens verksamhetsområde. 

Vad som stadgas om jäv för ledamot eller annan som har att handlägga 
~irende i nämnd skall även gälla för personalföreträdare i nämnden. Dock 

görs det undantaget därifrån, att jäv enligt 4 *första stycket förvaltningsla

gen ( 1971 :290) inte skall anses föreligga enbart pä grund av att en personalfö

reträdare är förtroendeman eller funktionär hos arbetstagarorganisation som 
har intresse att bevaka i ärendet eller på grund av att han i sådan egenskap på 

organisationens vägnar deltagit i förhandling i ärendet enligt MBL. 
Kalklse av personalföreträdare sker i samma ordning som gäller för kallel

se av ledamot i namnden. Suppleant kallas endast då han skall tjänstgöra i 

företrädares ställe. 
Närvarorätt innebär endast en laglig rätt för personalrepresentant att delta 

i styrelsens eller annan nämns sammanträden vid handläggning av vissa 

ärenden. Det iir av vikt att de formella föreskrifter som omgärdar närvarorät

ten iakttas. Uteblir personalrepresentant frän sammanträde på grund av 

felaktighet i kallelseförfarandet, föreligger sådant formfel att beslut som 

fattats på sammanträdet inte har tillkommit i laga ordning och följaktligen 

skall undanröjas i hiindelse av besvär. Detsamma bör gälla om personalre

presentant felaktigt vägras att närvara vid behandling av ärende där närvaro
rätt föreligger. Även i det motsatta fallet, dvs. då en personalföreträdare i sin 
egenskap av personalrepresentant tillåts närvara vid behandling av ärenden 

där närvarorätt enligt lag saknas. torde nämndens beslut få anses inte ha 

tillkommit i laga ordning. 
l fråga om personalföreträdares ansvar anför kommitten bl. a. Skade

ståndsansvar ~ynes normalt inte kunna uppkomma för personalföreträdare. 
En annan sak är att skadeståndsskyldighet för kommunen eller landstings

kommunen kan uppkomma i fall där ett förvaltningsbeslut blivit felaktigt på 
grund av att man begagnat sig av oriktiga uppgifter frim personalföreträdare. 
Med den utformning 20 kap. 2 ~ brottsbalken har tord~ personalföreträdare 

falla inom den personkrets som omfattas av mutansvaret. Personalföreträda
re är också underkastad bestämmelserna om tystnadsplikt med vissa närmare 

beskrivna undantag. 
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Facklig vetorätt och facklig självbestämmanderätt 

Kommitten har haft att överväga om och i vilken utsträL"kning medbestäm
mandeformerna facklig vetoriitt od1 facklig sj;i!vbest;immandcrätt, som in
förts inom den statliga sektorn, kan tillämpas oc.:ksä pt1 det kommunala 
området. 

I sina övnviiganden erinrar kommitten om att regeringsformens bestäm
melser inte anses hindra att de kommunala och landstingskommunala beslu
tande församlingarn;1 i den m:m delegationsbestiimmelser finns iiv.:rlitter p<i 
en organisation eller enskild individ att svara för viss förvalrningsuppgift. 
Den erinrar ocksa om att gällande bestämmelser inte utgör hinder för att 
personalrepresentanterna bildar majoritet i ett PSO od1 därmed har den 
faktiska beslutandnätten i detta. 

Liksom PSO-institutet bör en veto- eller självbcstämmandt:rätt h[1llas 
inom det verksarnhetsomd1de som avser fiirhallandet mellan kommunen 
eller landstingskommunen som arbetsgivare samt dess arbetstagare. Likas[i 
förutsätter även sådan r;itt ett skydd för den politiska demokratin. I förslaget 
har detta spörsmål lösts på sfi s~itt, att veto- och självbcstämmander~itt 
bestämts kunna avse sådana ärenden som kan överlämnas till ett PSO att 
avgöra, under förutsättning att inte annat föreskrivs i lag eller annan fö_rfatt
ning. Dock har därvid undantagits ärenden om anställning, ledighet, vikariat 
och förslagsbelöning, då dessa till sin natur torde vara sådana att de inte 
lämpar sig för handläggning utan arbetsgivarens medverkan. 

De anställda har egna intressen att bevaka i den kommunala och lands
tingskommunala verksamheten och denna omständighet drar enligt kommit
tens mening upp ytterligare gränser för veto- och självbestämmanderätten. 
Sådan rätt kan anses motiverad endast i frågor som speciellt nära rör de 
anställdas intressen och där arbetstagarinflytandet således är i särskilt hög 
grad befogat. Hänsynen till övriga kommunmedlemmars intressen torde 
vidare fordra att frågorna skall vara av sådan art att det för kommunmedlem
marna praktiskt sett saknar betydelse om de avgörs av ett organ i vilket ingår 
förtroendevalda ledamöter eller ej. Beträffande självbestiimmanderätten är 
det också helt klart att denna m;'\ste utövas inom de ekonomiska ramar som 
kommunen eller landstingskommunen fastställt. 

Vad beträffar vetorätten är denna speciell så till vida att den genom att 
kunna hindra verkställigheten av ett beslut skulle kunna stoppa den kommu
nala verksamheten i en viss fråga. Kommitten framhåller. att en förutsättning 
för vetorätt därför måste vara att sådana former fastställs för dess utövande 
att den inte leder till otillbörliga störningar i den kommunala verksamheten. 
Detta avses skola ske i de föreskrifter för utövandet av vetorätten liksom 
även av självbestämmanderätten som enligt förslaget skall fastställas av 
fullmäktige resp. landstinget pfi grundval av det kollektivavtal som ligger till 
grund för införandet av dessa medbestämmandeformer. Som ytterligare 
säkerhet för den kommunala verksamheten föreslås att det - liksom beträf
fande PSO - införs en möjlighet för vederbörande nämnd att {1terkalla 
vetorätten. om synnerliga skäl föreligger därtill. Detsamma gäller självbe
stämmanderätten. 

Några detaljföreskrifter bör emellertid enligt kommitten få sin plats i KL. 
Sålunda bör anges att veto- eller självbestämmanderätten skall få utövas av 



Prop. 1984/85:200 41 

den eller de lokal:! arbetstagarorganisationer i förhiillande till vilka kommu

nen eller landstingskommunen är hunden av kollektivavtal om siidan r;itt. 

För utövandet av rätten skall enligt förslaget fordras att de arbetstagarorgani

sationer som deltar i beslutet iir ense. Möjlighet bör finnas för dylik organisa
tion att avstå frän deltagande. 

Vidare innefattar förslaget en bestiimmelse om att beslut, som fattats med 
stöd av självbestämmanderiitt efter anmiilan skall verkställas av den nämnd 

till vars vcrksamhetsomriide iirendet hör. Viss prövning fr!in nämndens sida 

skall diirvid iiga rum. VerbUillighet avses sälunda inte skola fo ske. om 

nämnden finner att beslutet avser ~1tgiird som strider mot lag dia författning 

eller eljest innebär överskridande av nämndens befogenheter eller st<1r i strid 

med de förc;:skrifter som fullmiiktige eller landstinget fastst;illt fiir utövandet 
av självbestämmanderätten. 

Talan mot niimnds beslut om verkstiillighet skall enligt förslaget kunna 
föras genom kommunalbesvär. 

Chefstjänstemäns beslutsfunktioner 

Vad som i förevarande sammanhang är av intresse iir framför allt sådana 

befogenheter för chefstjänstemännen som kan anses inkräkta på det omriide 
inom vilket de anställda bör få utiiva medbestiirnmanderiitt. 

Kommitten påpekar att sådana bdogcnheter som grundar sig pii delega

tion eller på kommunalt faststiilld instruktion inte vållar problem: beträffan

de dem finns möjlighet att pi1 det lokala planet göra ändringar. 

Annorlunda förhåller det sig med befogenheter som faststiillts i lag eller 

annan författning. I allmänhet har dessa befogenheter fastställts i samband 

med organisationen av vcrksamheten och vissa bedömningar har legat cill 
grund för bestämmandet av dem, t. ex. krav pii snabbhet, effektivitet. kvali
tet. samlat ansvar o. d. 

Kommitten har med anledning därav giitt igenom de lagar och centrala 

författningar som f. n. reglerar chefstj:instemännens befogenheter inom den 

allmänna sjukv{1rden, den slutna psykiatriska vården, omsorgsorganisatio
ncn samt skol- och brandväsendet. En kort redovisning av denna genomgång 

lämnas i betänkandet. 

Kommitten konstaterar att frågan om chefstjlinstem~innens befogenheter 

kommit i ett väsentligt annat läge sedan kommitten fick sitt uppdrag. 

Vad angår sjukvården träder med ingången av 1983 en ny hälso- och 

sjukvårdslag i kraft. Den har utformats som en ramlag och anger i huvudsak 
endast mål och inriktning för verksamheten. Några särskilda befogenheter 

för chefstjänstemännen av här avsett slag anges inte i lagen. De hinder som 
f. n. kan finnas för genomförandet av medbestämmande m. m. finns således 
inte kvar. 

Vad nu sagts gäller i motsvar<mde mån ett föreliggande förslag till lag 
beträffande omsorger om vissa handikappade, avsedd att ersätta den nuva

rande omsorgslagstiftningen. 
I fråga om skolområdet framhåller kommitten att skolsystemet fortlöpan

de är föremål för översyn och att det pågår bl. a. en viss försöksverksamhet 
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med kPmmundelsniimnder. Situationen inom ~kolnmddet iir enligt kommit
tens uppfattning f. n. s:"1clan att det inte iir möjligt att ur skollagen eller 
~kolförordningen plocka fram nt1gr;1 siirskilda befogenheter för chdstjänste
män som kan siigas p[i nf1got viiscntligt siitt utgöra hinder för de anstiillda att 
utöva medhestiimrnandcriitt utan att systemet för sknlverksamheten på
verkas. 

Vad angiir hranclviisendet erinrar knrnmitten om att brandchefens befo
genheter mycket detaljerat anges i brandlagen nch hrandstadgan samt i 
lokala bran(i\1rdningar. Hans ansvar för hrandväsemh:t och hans cfärpä 
grundade befogenhet till långtgt1cnde sjiilvstiindigt handlande gör att endast 
mindre ingrepp fa tiinkhara i hans hcslutsfunktioncr utan att effektiviteten 
herfos. I den m;m hefngenheterna grundar sig pä hrandordningcn. som ju rör 
endast smiirrc ftirhiillandcn. kan iindring ske pii d<::'I lokala planet. Betriiffan
dc övriga t">cfogcnheter har kPmmittc'n kommit till den uppfattningen att 
folgan om hcgriimningar i dessa hör tas upp i sammanhang där effoktivitets
synpunkterna kan bli hiittn: tillgodosedda. 

Sammanfattningsvis konstaterar knmmitten att det i friiga om de special
reglerade verksamheterna numer<1 inom stora omrf1dcn saknas i författning 
reglerade beslutsfunktioner för chcfstjänstemiin. I dessa fall föreligger diirför 
inte liingre något riittsligt hinder för att bygga upp organisationsformer som 
tar nödig hänsyn till hf1de den politiska demokratin och de anställdas krav på 
medhestiimmand1:. I de fall titer dt1 författningsbcstämmelser finns bör enligt 
kommittens mening miijlighl'tcn att ingripa i och hegriinsa beslutsfunktio
ncrna bedömas i samhand med att verksamheten och det forfattningskom
plex som reglerar denna blir fiircmiil för en mera ingripande översyn som ger 
tillfälle att p{1 ett rationellt sätt viiga mot varandra kraven pä verksamhetens 
behöriga fullgörande samt tillg<•doscendet av nyssnämnda intressen. 

PSO m. m. inom specialreglerade områden 

Enligt 3 kap. 11 a ~ KL kan ett PSO fä till uppgift att inom styrelsens eller 
andra niimnders verksamhetsomri1den svara för vissa ärenden under förut
sättning att annat ej följer av lag eller annan författning. Denna begränsning 
har enligt förarbetena till lagrummet tillkommit för att göra klart att organen 
inte för tilldelas uppgifter som enligt specialförfattningar ankommer på t. ex. 
viss nämnd eller tjänsteman. 

De författningar som gäller för de specialreglerade nämnderna innehåller i 

regel en allmän bestämmelse om att vederbörande nämnd har att utöva 
inseendet över den verksamhet och handha förvaltningen av de angelligcnhe

ter som anges i resp. författning. En överföring av vissa ärenden har dock 
gjorts möjlig genom bes1ämmelserna i 3 kap. 14 ~KL. enligt vilka fullmäkti
ge eller landstinget - om ej annat ~ir föreskrivet i lag eller annan författning
fär hesluta att styrelsen eller annan niirnnd skall handha förvaltning och 

verkstiillighet i fråga om egendom som annars förvaltas av annan nämnd 
liksom iiven handlägga frågor om anställning. kdighet. vikariat eller skiljan
de frän tjänst samt andra frt1gor beträffande personal som är underställd 
annan nämnd. I samband med att denna bestiimmelsc tillkom. infördes i de 
specialförfattning.ar. som inne häller den generclb förvaltningsbestämmcl-
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sen. det tillägget att denna gäller endast i den män arhctsuppgiftcrna inlL' 
tillkommer annan enligt beslut som avses i 3 kap. 14 ~ KL. 

På grund av nu angivna besLimmelser kan s{1dana ärenden som faller under 
3 kap. 14 ~ föras över från en specialreglerad nämnd till en kommunallags
reglerad nämnd och från denna liimnas över till ett PSO inom de i 3 kap. 
13 a § angivna gränserna. Andra iirenden som kan falla inom ett PSO:s 
kompelt!nsomri1de måste däremot fortfarande ankomma p:1 special

niimndcn. 
Den nu angivna ordningen synes inte vara motiverad. Enligt kommittens 

mening finns det inte n:lgra vägande sakliga skiil för att inte PSO-institutet 
skall kunna införas även i specialreglerade nämnder. i den man specialför

fattningarna inte av siirskilda orsaker förbehållit resp. nämnd vissa funktio
ner. Kommitten föreslår diirför att sådana författningsiindringar vidtas som i 
princip undanröjer de hinder som ligger i den generella förvaltningshesUim

melsen. Detta kan ske genom att - liksom beträffande de med 3 kap. 14 * 
avsedda frågorna - i resp. författning anges att den generella fiirvaltningshe
stämmelsen för nämnden giiller i den mån förvaltningsuppgifterna inte till
kommer annan enligt beslut som avses i 3 a kap. I §. 

Med den utformning den fackliga veto- och självbestämmanderätten fiitt i 
förslaget anser kommitten all utrymme finns även för dessa medbestämman
deformer i de specialreglerade nämnderna. Hänvisning bör därför ske även 
till 4 § i 3 a kap. 

Beträffande nämnder för vilka inte gäller någon generell förvaltningsbe
stämmclse torde reglerna i 3 a kap. vara giltiga utan någon författningsänd
ring inom de gränser resp. specialförfattning i övrigt kan innehålla. 

Kyrkliga kommuner 

I direktiven har framhållits att förutsättningarna för de anställdas inflytande i 
princip är desamma på det kyrkliga området som på den kommunala sektorn 
i övrigt och att det är angeläget att de anställda hos kyrkliga kommuner 
tillförsäkras i princip samma inflytande som övriga kommunalanställda. 

Kommitten påpekar att den likformighet i organisation och verksamhet 
som föreligger leder till att de formella förutsättningarna för införandet av 
ökat medinflytande för de anställda i huvudsak är desamma inom de borgerli
ga och de kyrkliga kommunerna. Vissa skillnader finns dock bl. a. i ett par 
hänseenden som inte bör förbigås i förevarande sammanhang. nämligen i 
fraga om kommunstorleken och antalet arbetstagare i kommunerna samt 
sammansättningen av kommunstyrelserna och det särskilda inslag som det 
prästerliga ämbetet utgör. 

De borgerliga primärkommunerna minskade starkt i antal under 1960- och 
1970-talen. Från att tidigare ha utgjort över I 000 hade deras antal 19~2 gått 
ned till 279. Endast ett 60-tal av dem har numera mindre än 10 000 invånare. 
De kyrkliga kommunerna har inte genomgått motsvarande utveckling. Anta
let församlingar har under samma tid ändrats endast obetydligt. Viss för
skjutning av antalet invtmare har dock ägt rum. Församlingar med mindre än 
500 invånare liksom de med 5 000 och därutöver har ökat avsevärt i antal, 
medan antalet församlingar i skiktet däremellan har minskat. Över hälften av 
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landets 2 569 församlingar har nu mindre än I 000 invånare. Utvecklingen 
mot ett ökat antal småförsamlingar har i viss män uppvägts av att intresset för 
att bilda större administrativa enheter i form av kyrkliga samfälligheter visar 
en ökning. F. n. finns 274 särskilt bildade samfälligheter, varav 176 totala. I 
samfälligheterna ingår över 900 församlingar. 

Antalet anställda uppgår i kyrkokommunerna till ca 26 000. varav ungefär 
5 000 är säsonganställda. De borgerliga kommunerna har i runt tal I miljon 
anställda. 

Sammanfattningsvis kan situationen på det kyrkokommunala området 
sägas vara, att det finns ett mindre antal enheter som har välutvecklade 
förvaltningar mcd många anställda och som i organisatoriskt hänseende är 
jämförbara med de mindre eller, i några fall, med de medelstora borgerliga 
primärkommunerna. Å andra sidan finns det ett stort antal kyrkliga kommu
ner som i fråga om antalet invånare ligger långt under de borgerliga och som 
har endast ett fåtal anställda och en föga utvecklad förvaltning. 

Kommitten framhåller att betydelsen av behovet av information, insyn och 
medinllytande för de anställda i och för sig inte är beroende av den admi
nistrativa enhetens storlek. Skälen för de anställdas intresseanknytning till 
den verksamhet de deltar i gäller för sa väl stora som små enheter. Skillnaden 
ligger i hur man lämpligen skall kunna nå de anställda för att lämna informa
tion och bereda dem tillfälle till insyn och medinflytande. Med hänsyn härtill 
är det viktigt att en anpassning kan ske till de lokala förhållandena. 

På samma sätt som inom de borgerliga kommunerna har under flera år 
försöksverksamhet med närvarorätt förekommit i kyrkokommunala nämn
der. Utvärderingar har skett av denna verksamhet som anordnats i totalt 
knappt 60 kyrkoråd eller andra kyrkokommunala nämnder. Även om under
laget hänför sig endast till kyrkokommuner som frivilligt deltagit i verksam
heten, kan dock utvärderingarna anses ge vid handen att - liksom i fråga om 
de borgerliga kommunerna - en klar majoritet föreligger för en positiv 
bedömning av närvarorätten. 

Enligt kommittens mening bö_r i lag lämnas en generell möjlighet för alla 
kyrkliga kommuner att införa aktuella informations- och samverkansformer. 
Därefter bör det ankomma på de lokala parterna att bedöma om denna 
möjlighet skall helt eller delvis utnyttjas eller om andra former med samma 
syfte är att föredra. Att lämna några allmänna riktlinjer för hur de särpro
blem av skilda slag, som kan uppkomma för framför allt småförsamlingarna, 
bör lösas har kommitten inte funnit möjligt. Det torde kunna förutsättas att 
uppmärksamhet ägnas sådana problem bl. a. vid de förhandlingar som f. n. 
pågår mellan de centrala partsorganisationerna om ett medbestämmande
avtal på det kyrkokommunala området. 

Reglerna om kommunstyrelsens och kyrkorådets sammansättning och 
inslaget av prästens ämbete innefattar som nämnt vissa skillnader mellan den 
kyrkliga och borgerliga kommunen. I den borgerliga kommunen väljs samtli
ga ledamöter i styrelsen av fullmäktige eller landstinget. I församlings- och 
pastoratskyrkoråd är däremot kyrkoherden i församlingen ledamot i kraft av 
sitt ämbete; övriga ledamöter väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman. 
I fråga om samfälligheter finns dock vissa specialregler. Vidare ankommer 
det på kyrkoherden att vaka över att kyrkans lära och ordning iakttas i 
församlingen och i prästernas ämbetsförvaltning. 

Vad beträffar PSO samt facklig veto- och självbestämmanderätt har kyr-
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koherdens speciella ställning inte siidan betydelse att dessa mL·dbcst;1111ma11-

defonner hör fä en annan utformning ;in de har eller foresl:i-, ,kola kunna f;i i 

de horgerliga kommunerna. I friiga om n~irvaror:ittsinstitutet ;ir situationen i 

viss m[m annorlunda. Kyrkoherden har inte niignt p1)li1i,kt ansvar fiir sin 

vcrksamhl't i kyrkoradct och star vidare i sirdant forhtillandl· till fiirsamlingrn 

att han i förevarande hiinseende kan jiimställas med arhetsta.~arc bils dL'nna. 

Kommitten framhiillcr emellertid att varken anstiillning hos kommunen -

med undantag för vissa chefst.iiinstemän - eller anknytning till intresseorga

nisation utgör hindc:r för lcdamotskap i niimnd. Det ter sig d:·i fr;immandc att 

liita si1dan anstiillning eller anknytning El influera pii de anstiilldas niirvaro

rätt. 

En annan frilga som har uppm~irksarnmats iir huruvida det for de fiirtn>L'n

devalda niimndlcdamöterna giillande kravet p;i att vara kyrknhllkfilrd i kir

samlingen samt medkm av svenska kyrkan ocksir skall uppstiillas fi\r ledamot 

i PSO och pnsonalfi.iretriidare i niimnd. Kommitten framhaller att de k

damötcr i PSO som utses av arhdstagarorganisationerna i11tt: represcntcr;tr 

kommunens medlemmar utan iir företri.rdarc för de anstiillda med uppg.ift att 

utöva de anst:illdas r;rtt till medbestiimmandc: p;\ grundval av bcsUimmelser

na i MBL. Som en följd hiirav bör krav på kyrkobokföring i flirsamlingcn inte 

uppställas. Motsvarande giillcr i friiga om medlemskap i kommunen för 

personalföretriidarna i de borgerliga kommunerna. 

Vad angär kravet p;i medlermkap i svenska kyrkan kan dl'! förefalla 

inkonsekvent. om man skulle till{rta dc:n som inte fär rösta i val av kyrkliga 

förtroendemän att själv delta i besluten i ett PSO. Detta g:iller i synnerhet <1111 

vederbörande pir eget initiativ utträtt ur svenska kyrkan och diirför kan antas 

inte vilja stödja dennas verksamhet helt clll'f delvis. Det anfiirda giiller i viss 

mån också i fr{rga om personalföretriidare vid n.'imndsammantriide. vilka _ju 

avses skola ha inflytande på nämndbesluten utan att dock fä delta i sjiilva 

heslutsfattandet. 

Även om det vid införandet av hestiimmelserna om PSO i KL kraftigt 

betonades att dessa organ var att betrakta som en del av den kommunala 

organisationen. intar de dock en speciell stiillning i denn;r. Detta framg;1r 

bl. a. av att dessa organ utgör en form för de anstiilldas medbest:immandc 

enligt MBL och att deras kompetens iir strikt hegriinsad till att avse frilgor 

som gäller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och clcss anstiill

da. Vad de kyrkliga kommunerna beträffar kan diirför PSO:s bindning till 

församlingslivct knappast anses vara av den art och betydelse att det finns 

tillräckligt fog alt st~illa krav pi\ en s:ldan anknytning till kyrkan som ett 

villkor om medlemskap i denna innebär. Kommitten erinrar om att den 

nuvarande LFS innefattar möjlighet att låta beslut i kyrkokommunalt iirende 

fattas av den som stiir utanfiir kyrkan ( LFS 56 ~ 2 mom. ). Vad nu sagts giillcr i 

tillämpliga delar ;iven i friiga nm personalföretriidare i niimnderna. 
Sammanfattningsvis anser siilunda knmmittcn att de rättsliga förutsätt

ningarna för att införa PSO, facklig vctoriitt och facklig sjiilvbi:stiimmande

rätt samt niirvaror:itt for lkrsonalforetriidare vid niimndsamrnantriidcn i 
huvudsak är desamma p;°1 det kyrkokommunala och det borgerliga kommu

nala området. De iindringar som behöver göras i det nu föreliggande: fiirsla

get till lag om församlingar och kyrkliga samfiilligheter för att ge en riittslig 

grund för dessa medbest:rmmandeformer motsvarar vad som giilkr i fraga 

om KL. 
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Bilaga 2 

Författningsförslag 1 betänkandet 
(SOU 1982:56) 

Förslag till 

Lag om ändring i kommunallagen (1977:179) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunallagen (1977:179) 
dels att 3 kap. n a och 13 b ** skall upphöra att gälla. 
dels att I kap. 5 * och 7 kap. 6 * skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 1 kap. 6 §.och ett nytt kapitel. 

3 a kap .. av nedan angivna lydelse. 

N111'ara1Zdc lydelse 

Kommuns och landstingskommuns beslutanderätt utövas av fullmäktige. 
Förvaltning och verkställighet ankommer på styrelsen och övriga nämn

der. Nämnderna bereder liven ärenden som skall avgöras av fullmäktige. För 
sådan uppgift kan tillsättas särskild beredning bestående av en eller flera 
personer. 

I kommuner och landstingskom
muner får in räl/as partssanzmansaua 
organ med uppgift att n'ara för viss 
beredning, förvaltlling och l'erkstäl
lighet inom styrelsc!ls eller andra 
niimnder.1· 1•crk.rnmhctsområden. 

Fullmäktige fär uppdraga åt styrelsen eller annan nämnd att i fullmäktiges 
ställe fatta beslut i viss grupp av ärenden. i den mån ej annat följer av lag eller 
annan författning. Sådant uppdrng får ej avse ärenden som är av principiell 
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 

kommul!er och la1Zdstingskom
nzuner får inräl/as partssammansa//a 

organ med uppgift att svara för viss 
beredning, förvaltning och 1•erkstäl
lighet inom styrelsens eller andra 
nämnders verksamhetsområden. 
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N11mm11dt' lydds<' 

47 

Fört'slagl'n !rdd\'l' 

I vissa gr11p1•er ll\' ärenden inom 
sam11111 områden filr infi'iras ji1cklig 
sjiifrl>e.1·1iimm11mfrrii11 dlcr _li1cldig 
\"t'IOriill. 

Vidal"t' jilr i11Ji"im.1 rlilt fi"ir fi"il"<'rrcl

dafl' Ji"ir de a11s1iillda hos ko11111111ner 
och lands1i11gsko1111111111<'!" at111iin·am 
1·id s1yr<'l.1·1·11s och andm 11ii11111dcrs 
samman I riiden. 

3 a kap. 

Medhestämmandeformer för de 
anställda 

I ~ 

Full111iik1ige i11rii11ar parrs.rnmman
sallll organ. 

l'arr.1·samma11.rnlla organ kan. 0111 
c; annat ji"i/jcr m· lag el/a minan ji"ir
fa11ni11g, ha 1ill up11gi(1 1111 inom sly
rel.ffns eller andra niimntlcrs 1·1·rk
sa111he1so111rådc11 s1·,rrc1 .fiir bt'red-
11ir1g, jdrva/1r1i11g o("h 1wkstiillighe1 i 
iirendcn som riir förlul!lll11dt't mellan 
ko11111111111'n ella /11nds1ingsko1111n11-
nl'11 som arh1·1sgii·arc och dess ar
belSlllf.llYC. 

Till stldanll organ .filr ej ii1·t'rlii111-
'lllS all m·göra fi·1/gor .w111 111 '.l"l'r den 
ko111m111111lt1 eller lur11/sti11g1·kn11111111-
11ala 1·crks11mhe11·11s 111111, inriktning. 
0111f111111i11g eller krnlit1'/ eller f/·tigor 
SO/Il (/\"S('S i 3 ~ fiirs/ii .\'/Veke! fiirrn/1-
nings/agl'n I J<J7/::!.911i m<'d 11nd11ntllg 
m· ärenden om 1111sriillning. ledighet. 
1·ikllria1 och fiirslllgs/)('/öning. 

~ s 
- .I 

En p11rrssa11111w11s1111 organ hl'stilr 
m' fiirctrililarl' _li)r ko111111111u·11 eller 
lll11ds1i11J!.skom11111n1·n och a1· fi"ircrrii
dan· fi"ir arhl'l.\"ll1ganw. 

l\011111111111·11s din /1111ds1i11gsko111-
1111111,·11s /i:irl'triidt1rt" 1·ii/js a1· /idl111iik-
1ige t'llt'r m· srrrdH'n l'lfrr w1111111 
11ii111111J SO/Il f111/111iikt(S:t' llfst'/". 
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Fiircs/agen lydels<' 

A rbctstagarnas fiircrriidarc utse.1· 
av den elll'r de lvka/a 11r/)('fSf11guror

ganisationer i förlul/landc rill vilka 
kommunen eller la11d.1·1i11gskomm11-

nen iir bunden ar kollckril'llvtal 0111 

sädulll orga11. 

3§ 
Fullmiiktigc f ust.l'fiillcr rcglemrnten 

för purtssammansal/a organ. I rcgle

nu'llll' anges organcrs uppgifter. sa111-
ma11sä11ning, mandallid och vcrk

samhct.fji>rmer. 
Bestämmelserna i 3 kap. CJ §andra 

stycket och JO §tredje styckcr tilläm

pas också på el/ part.1·sam11u111.rnl/ 
organ. Detsamma gäller i fråga om 
bestämmelserna i 3 kap. JO § a11dra 
stycket om fiira11d1' a1· protokoll, pro

tokolls innehåll. justering 111· proto
koll, tillkännagivande om justering 

och reservation. 

4§ 

Fullmäktige får liimna fucklig 
sjiilvbestämma11derä11 och f11cklig 1·c
toriiff till den eller de lok11/a arhctsta
garorganisationcr i förluU/wule till 

vilka km11111w1e11 eller lundstings

kommuncn är l111ndcn 111• kollekti1·

avtal om sådan räu. 
Om inte annat följer av lag eller 

annan förjuuning får facklig sjiilvhe

stämmanderäll och facklig veto räl/ 

avse iire11den som enligt I .li kan över
lämnas till partssamma11satta organ 

au avgöra med undantag av iirenden 

om a11stiillninr,. ledighet, l'ikariat och 

förs/agshelöning. 

5 .li 
Fack/i/!, sjiilvhestii111111a11dcriiu in

nebär all bcs/111 som skulle lw flillats 
uv styrelsen eller annan nämnd i stiil

/ct får fauas a1• arbetstagarorganisa

tionerna. 
Res/111 som fallats med stöd ai· stl-
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Fiireslugcn lytlelsc 

dan rii11 skall l'fta u11111iila11 1·akstiil
las a1· den niilllnd till l'ars 1·crksa111-
hetsrn11ri1dc ärou/e1 h6r. 

Vcrkstiilligll<'t får inte iig11 rum 0111 
niimnden finner, all lwrlutl'l m·srr 
il1giirci som strider mot lag eller lll111i111 

frirjä1111i11g eller eljest i1111ebiir ö1·er
skrida11de 111· 11ä11111de11s hcfogl'f1he1er 
eller all hes/l//ct .\"/lir i .1·1rid med ji1ll-

111äktige.1· fÖrl'skr~(lcr e11/ig1 7 ~andra 

.111•cke1. 

6 -~ 

FuckliJ; l'l'toriill i1111ehiir alt dl'n 

niimnd till 1·ilke11 <'Il iircnde hiir illle 
jilr 1 ·crkstiilla ho1lll i ärendet. om ar
hc1.1·wga rr J rgan isa I i< >t1<'r11u fiirk /11 ra I 

all de imc godtar he.1/111c1. 

7 .Q 

För 111ii1•a11di·1 a1· jäcklig sjiil1·he
stän11111uuieriill och facklig vi·toriill 
fordrus 1111 de arhels/i/garorga11isa1io
ner som deltar i beslutet iir ense. 

Niim;an• föreskrijicr fi>r 111ö1·w11/e1 
a1· fark/ig .1jiifr/)('.1·1ä111ma11dcrc/({ och 

facklig 1·ctorii11 jiiststcll/s ar f11//mäk-

1igc. 

Stvrclscn eller 111111w1 11ii11111d inom 
1·ars l'l'rksamhl'!sområdc el/ parts
sw111111msiJll organ inriillllls eller f11ck
lig .1jiifrhestä111ma11dcräll e//a ji1cklig 
vcloriill /iimnals 11rhe1.1·1ag11rorga11i
s111io11er jiir ätcrka//u uppdrag som 
liim11a1s organet clla orga11iswio-
11ema, 0111 s1·1111i·rliga skiil fiireligger 
1ill del. 

9 ~ 

Fullmiik 1ige filr bcs/111a all .fdrc1rii
dare för de 1111.\"/iillda hos komm11111·11 
eller la11cls1i11gskn111m1111e11 får närm
ra 1·id styrdse11s eller c11 annan 

nämnds su111111anrriiden. 
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För('s/agen lrdl'lsc 

Sädana personal/i'irl'lr<ldare har 

riill att delta i nämndens iil'crliigg

ningar men ini(' i hes/111rn samt all fil 

sin mening an1nknad i nämndens 

protokoll. 

En niimnd iir skyldig att, med iakt

tagande m· bcstäm111elsema i sekre

tess/agen ( IYH(I: !OO), liim1w per.1·0-

na!(öreträdama de 11pplvs11i11gar som 

hehöl's för deras n·rk.rnmhcr. 

JO~ 

Niirvaroriirt förcligg<'r ini<' 1·id 

hamlliiggning m· ärenden som m·scs i 
3 § fiirsla srycket fön·alt11ingslage11 

(/971 :290) med 11nda111ag lll' ärenden 

om a11stii/111ing. ledighet, Fikariat och 

f örslagsbc/öning samt ärenden enligt 

andra styckl'I 2. samma paragraf. 
Niirvaroriill fiircliggcr ej heller Fid 

handliiggning cff .fl·ågor som ri.ir 

I. förhand/ini:; med ar/>('tstagar-

organisation, 

2. uppsiigning m· kullektivm"fal. 

3. arhetsko11jlikt. 

4. räfl.m·ist 111e/la11 ko111m1111rn c/lrr 

/and.1tinr:sko11111111ne11 och arhl'ls

wgarorgan isation. 

Il * 
Personalföretriidarc lllses särskilt 

för 1·arje nii11111d bland de 1mstiil!dtJ 

hos kommunen eller la11dsti11gskom

m11nen. i första hand hland dem som 

är w1stiillda inom 11iim11de11s wrk

samhetsomräde. 

lfrigsr tre pers.111cilFJre1rädarc jäm

te suppleanter för dt'm .får finnas i 
1•arje 11ii11rnd. 

Personalförerriidama utses av den 

eller de lokala arhetstagarori;anisa

lioncr i förhållande rill l'ilka kommu

nen eller landstingskomm1111e11 iir 

bunden a1• ko//ektilm·tal 0111 niirrn

roriitt i 11ii11111de11. 
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Föreslagen lydelse 

12 § 

Vad i de11na lag eller annan för[ att
ning stadgas om jäv för ledamot eller 

annan som har att ha11dlägga ärende i 
nämnd skall ä11en gälla för personal

företrädare i nämnden. Dock skall 

jäi· enligt 4 §första stycket 5. förvalt
nings/agen ( 1971 :290) inte anses f ö

re ligga enbart på grund av att en per
sonal[ öreträdare är förtroendeman 
eller funktionär hos arbetstagar
organisation som har intresse att be
vaka i ärendet eller på grund a~· att 
han i sådan egenskap på organisatio
nem väg11ar har deltagit iförhandli11g 
i ärendet som ägt rum enligt lagen 
(1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet. 

13 § 

Kallelse av personal[ öreträdare till 
sammanträde sker i samma ordning 
som gäller för kallelse av ledamot i 
nämnde11. Supp/ea11t kallas e11dast då 
han skall tjänstgöra i företrädares 

ställe. 

7 kap. 

6 § 

Om beslut av fullmäktige har blivit upphävt genom avgörande som har 
vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts, skall fullmäktige 
föranstalta om rättelse av verkställigheten i den mån det är möjligt. 

Första stycket tillämpas på mot- Första stycket tillämpas på mot-
svarande sätt i fråga om beslut av svarande sätt i fråga om beslut av 
styrelsen eller annan nämnd eller av styrelsen eller annan nämnd eller 
revisorerna. partssammansatt organ eller av revi-

sorerna. 

Denna Jag träder i kraft den 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1957:28]) om kommunalförbund 

Härigenom föreskrivs 
dels att 3 och 12 §§lagen (1957:281) om kommunalförhund skall ha nedan 

angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §,av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 
Konmrnnalförbunds beslutanderätt utövas av förlmndets fullmäktige. 
Förvaltning och verkställighet tillkomma förbundets styrelse od1 övriga 

nämnder. Nämnderna bereda även ärenden som skola avgöras av fullmäkti
ge. För sådan uppgift kan särskild beredning bestående av en eller flera 
personer tillsättas. 

I kommunal[ örbund får inrättas 
partssammansatta organ med uppgift 
att svara för viss beredning. förvalt
ning och l'erkställighet inom sryrel
sen.~ eller andra nämnders 1•erksam
hetsområden. 

3a§ 

I kommunalförbund får inrättas 
partssammansatta organ med uppgift 
att Sl'ara för viss beredning, fön•alt
ning och l'erkställighet inom styrel
sens eller andra nämnders verksam
hetsområden. 

I vissa grupper m• ärenden inom 
samma områden får införas facklig 
självbestämmanderätt eller facklig 
vetorätt. 

Vidarefår införas rätt för f örcträ
dare för de anställda hos kommunal
förbund att närvara vid styrelsens och 
andra nämnders sammanträden. 

12 § 

Där inte annat är särskilt föreskri
vet, tillämpas bestämmelserna i 3 
kap. 1-16 §§kommunallagen (1977: 
179) pii motsvarande sätt i fråga om 
kommunalförbunds styrelse och öv
riga nämnder, partssammansatta 
organ m. m. 

Denna lag träder i kraft den 

Där inte annat är särskilt föreskri
vet, tillämpas bestämmelserna i 3 
kap. 1-16 §§kommunallagen (1977: 
179) på motsvarande sätt i frå
ga om kommunalförbunds styrelse 

och övriga nämnder m. m. Beträf
fande de i 3 a § angivna medbestäm
mande[ ormema för de anställda gäl
ler i tilllämpliga delar bestämmelser
na i 3 a kap. samma lag. 
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forslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indclningsdelegcrade 

Härigenom fiireskrivs att 

dels 17 och :n §§lagen ( 1979:412) om kommunala indelningsddegcrade 
skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 14 a §. av nedan angivna 
lydelse. 

Nummnde lydelse Föreslagen lydelse 

}./ a ~ 

Delegerade jär inrätta par1.1.1·am

ma11salla organ med 11ppgifi 1111 1Tara 

för 1·is.1· heredning. fiJrl'alrning och 

l'erk.1·1iillighe1 inom arbel.rnlskollels 

eller kommitteema.1· ~·erksamhersom

råden. 

I 1·issa grupper a1· ärenden inom 
samma områden Jår införas facklig 

.1jiilvbes1ämmmiderii// eller facklig 

veroräll. 

Vidare fär införas räl/ för förl'lrii

dare för de anställda hos delegerade 

au närvara 1·id arhersursko//l'f.1· och 

kommiaeemas sanunanrriiden. 

IH 
Bestämmelserna i 3 kap. 4 §. 5 § 

tredje stycket. 7 § första stycket, 8 
och 9 §~. 10 §andra stycket och 11 § 

kommunallagen (1977: 179) om 
kommunstyrelsen tillämpas på mot
svarande sätt i fräga om arbetsut
skottet och kommitte. Sådana till-
kännagivanden som avses i 3 kap. 
10 §nämnda lag skall ske på anslags-
tavlan i varje kommun som har valt 
delegerade. 

Bestiimmelserna i 3 kap. 4 §. 5 § 

tredje stycket. 7 § första stycket. 8 

och 9 *§. JO §andra stycket och 11 * 
kommunallagen (1977: 179) om 
kommunstyrelsen tillämpas p[1 mot
svarande sätt i fr~1ga om arbetsut
sknttd och kommitti'er. Berräff andc 

de i /./ a ~ angivna medbes1iimma11-

deformema för de ansräl/da gäller i 
tillliimpliga delar be.1·1ämmclsema i 

3 a kap. summa lag. Siidana tillbn
nagivanden som avses i 3 kap. JO § 

andra srycker nämnda lag skall ske 
p[1 anslagstavlan i varje kommun 
som har valt delegerade. 

Arbetsutskottet och kommitte för kalla en delegerad eller suppleant för en 
delegerad. en ledamot av en kommitte eller en tjänskman hos en kommun 
som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett 
sammanträde. Den som har kallats får. om utskottet eller kommitten beslu
tar det, delta i överläggningarna men ej i besluten. 

Arbetsutskottets och kommittcs protokoll och övriga handligar skall 
vårdas. 
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Nu1•arande lydelse Föreslagen lydelse 

23 § 

Betriiffande besvär över beslut av 
delegerade, arbetsutskottet eller en 
kommitte gäller i tillämpliga delar 7 
kap. 1 §. 2 § första stycket och 4 § 

kommunallagen (1977:179). 

Beträffande besvär över beslut av 
delegerade eller av arbetsutskottet, 
kommitteer eller partssammansatta 
organ gäller i tillämpliga delar 7 kap. 
1 §, 2 § första stycket och 4 § kom
munallagen (1977:197). 

Besvär får anföras av varje kommun som har valt delegerade och av den 
som är medlem av en sådan kommun 

Beträffande besvär över kammarrättens beslut tillämpas 7 kap. 5 § kom
munallagen. Besvär över ett beslut, varigenom kammarrätten har bifallit 
besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får anföras även 
av en kommun som har valt delegerade och den som är medlem av en sådan 
kommun. 

Bestämmelserna i 7 kap. 6 § kom
munallagen om rättelse av verkstäl
lighet tillämpas beträffande beslut 
av delegerade, arbetsutskottet eller 
en kommitte. 

Denna lag träder i kraft den 

Bestämmelserna i 7 kap. 6 § kom
munallagen om rättelse av verkstäl
lighet tillämpas beträffande beslut 
av delegerade eller arbetsutskottet, 
kommitteer eller partssammansatta 
organ. 
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Bilaga 3 

Remissyttrandena 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 
(SOU 1982:56) Kommunal förvaltning och medbe
stämmanderätt 

1 Inkomna yttranden 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av hovrätten för 
nedre Norrland, regeringsrättcn. kammarrätten i Göteborg, socialstyrelsen, 
skolöverstyrelsen. arbetslivscentrum, arbetsdomstolen. statskontoret. riks
revisionsverket, statens arbetsgivarverk, länsstyrelserna i Uppsala, Jönkö
pings, Göteborgs och Bohus, Kopparbergs och Västerbottens län, domka
pitlen i Linköping. Strängnäs och Stockholm, riksdagens ombudsmän (JO), 
Stockholms, Kronobergs, Hallands, Skaraborgs, Västmanlands, Västernorr

lands och Norrbottens läns landstingskommuner, 39 kommuner, Svenska 
kommunförbundet. Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och 

pastoratsförbund, Landsorganisationcn i Sverige (LO), Tjänstemännens 
centralorganisation (TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Sveriges 
kommunaljuridiska förening. 

Några länsstyrelser redovisar synpunkter från Svenska kommunförbun

dets länsavdelningar samt från vissa kommuner, landstingskommuner och 

församlingar i resp. län. Domkapitlet i Linköping har inhämtat yttranden 
från vissa församlingar och kyrkliga samfälligheter i stiftet. Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsförbund har berett sin förhandlingsdelegation och 

250 av förbundets medlemmar tillfälle att yttra sig. Landsorganisationen i 

Sverige har erhållit yttranden från Svenska byggnadsarbetareförbundet och 
Svenska kommunalarbetareförbundet. 

Universitets- och högskoleämbetet har för sin del inte funnit skäl att 
närmare ta ställning till kommittens synpunkter och förslag. Ämbetet 

hänvisar till yttranden från juridiska och samhällsvetenskapliga fakultets
nämnderna vid Stockholm, Uppsala och Lunds universitet. 

Yttrande har dessutom inkommit från Medborgarrättsrörclscn. 

2 Remissinstansemas inställning i stort 

2.1 Förslag som berör det kommunala och landstingskommunala området 

I fråga om närvarorätten har en majoritet av de 66 instanser som yttrat sig, 
38 remissinstanser, en positiv inställning i principfrågan, 21 instanser avvisar 
förslaget och sju instanser är tveksamma eller tar inte ställning. Bland de 
positiva remissinstanserna finns fem landstingskommuner och 17 kommuner 
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som har eller haft försöksverksamhet med närvarorätt för personalrepresen
tanter i nämnder. 35 av de remissinstanser som tillstyrker kommitteförslaget 
har lämnat synpunkter och kommentarer till detsamma. De flesta av dessa 
instanser tillstyrker förslaget med viss reservation för detaljfrågor. Relativt 
vanligt förekommande är att man betonar att närvarorätten inte får inkräkta 
på den politiska demokratin. I några fall ifrågasättes kollektivavtalet som 
grund för närvarorätten samt rätten för personalföreträdare att anteckna sin 
mening till protokollet. Några instanser anser att närvarorätten även bör 
omfatta utskott/avdelning av nämnd. 

Bland de instanser som avvisar förslaget om närvarorätt finns en 
landstingskommun och fem kommuner som har eller haft försöksverksamhet 
med närvarorätt för personalföreträdare i nämnder. Två typer av argument 
mot förslaget intar en framträdande plats. Dels anförs med direkt eller 
indirekt referens till Agne Gustafssons reservation farhågor för intrång på 
den politiska demokratins område. Dels anförs att möjligheter till inflytande 
genom MBL. MBA och PSO är tillräckliga eller att det krävs längre 
erfarenhet av dessa innan man permanentar närvarorätten. 

I fråga om förslaget beträffande vetorätt och självbestämmanderätt tar 35 av 
knappt 60 remissinstanser en negativ ställning, ett drygt tiotal är positiva och 
resten är tveksamma eller tar inte ställning. De positiva yttrandena ansluter i 
de flesta fallen till kommittens argumentation och förslaget tillstyrks utan 
närmare kommentarer. Bland de negativa yttrandena intar argument med 
anknytning till den kommunala demokratin och existerande inflytandefor
mer en framträdande roll. I flera fall hänvisas direkt till Gustafssons 
reservation. 

Endast ett fåtal remissinstanser, ett knappt tjugotal, har tagit upp frågan 
om chefstjänstemännens beslutsfunktioner i sina yttranden. De allra flesta av 
dessa intar en positiv hållning till vad kommitten anfört. Ingen instans är 
tveksam eller negativ. De flesta instanser anmäler utan egen kommentar att 
de inte har något att erinra. 

Inte heller frågan om införande av PSO och andra inflytandeformer på 

f örvaltningsområden som är specialreglerade har uppmärksammats i någon 
större omfattning. Cirka 25 instanser har tagit upp frågan. Endast i ett fåtal 
fall är inställningen negativ. Även här är kommentarerna och motiven för 
ställningstagandet sparsamt förekommande bland såväl de positiva som de 
negativa yttrandena. 

2.2 Förslag som berör kyrkliga kommuner 

De remissinstanser som särskilt haft att bevaka de kyrkliga kommunernas 

intressen är tre domkapitel samt Svenska kyrkans församlings- och pasto
ratsförbund. Bland övriga remissinstanser är det endast några få som särskilt 

anfört synpunkter på förslagen med avseende på de kyrkliga kommunerna. 
Dessa anför i huvudsak att lagstiftningen på medbestämmandeområdet bör 
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vara likformig för borgerliga och kyrkliga kommuner. De kyrkliga remiss

instanser som lämnat svar ställer sig överlag tveksamma eller direkt 

avvisande till kommittens förslag. Församlings- och pastoratsförbundet 

avstyrker såväl närvarorätt som veto- och självhestämmanderätt och ställer 

sig tveksam till PSO-institutct på det specialreglerade området. 

3 Allmänna synpunkter 

3.1 Kommittens sammansättning och arbetssätt 

Västmanlands läns landstingskommun anför att de frågor, som behandlas i 
betänkandet. borde ha utretts av en parlamentariskt tillsatt kommitte med 

förankring i såväl Landstingsförbundet som Svenska kommunförbundet. 

Frågorna borde sålunda i första hand ha utretts från politiska utgångspunk

ter. På grundval av de därvid gjorda bedömningarna och ställningstagandena 

skulle sedan författningsförslagen ha utformats. En sådan uppläggning skulle 

ha motsvarat den gängse uppläggningen av en utredning, och landstingskom
munen ställer sig kritisk till den i detta ärende valda omvända ordningen att 

låta en tjänstemannakommitte först utarbeta "lagtekniska modeller'' för att 

sedan i efterhand låta de politiska organen yttra sig i sakfrågorna. Karlstads 

kommun anför liknande synpunkter. 

3.2 Brister i kommittens analys m. m. 

Riksrevisionsverket anför att införandet av styrelserepresentationen såväl 

inom privata företag som vid statliga myndigheter har varit ett starkt skäl att 

också för de kommunalt anställda överväga att införa sådan representation. 

Demokratiutredningens överväganden i betänkandet innebar att mycket 

starka skäl skulle krävas för att helt utesluta styrelserepresentation för de 

kommunalt anställda. RRV konstaterar att utredningen därutöver inte anför 

några egentliga sakskäl för att införa närvarorätt i kommuner. Utredningen 

har valt att som utgångspunkt för en närvarorätt ha den motsatta 

förutsättningen nämligen att närvarorätt skall införas om inte starka skäl 

talar emot. RRV anser att utredningen härigenom inte analyserat frågan om 

närvarorätt på det förutsättningslösa sätt som hade varit önskvärt och 

redovisat för- och nackdelar mot varandra. RRV efterlyser en genomgång av 

vilka fördelar som kan vara förenade med den föreslagna närvarorätten. 

Verket ifrågasätter även om det föreligger något behov av ett närvarorätts

institut. 

Lämstyrelsen i Göteborgs och Bohus län konstaterar att kommitten i det 

nu föreliggande betänkandet i stort sett endast behandlat medbestämmandet 

utifrån rent juridiska utgångspunkter och att det hade varit önskvärt att 

utredningen följt upp den kommunala verksamhetens aktuella förutsättning

ar mot bakgrund av arbetsrättsreformens effekter och utvecklingen av olika 

samverkansformer såsom exempelvis avtal. Vidare saknas enligt länsstyrel-
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sen en analys av de praktiska erfarenheter och forskningsresultat som 

framkommit inom området under senare år. Någon egentlig diskussion om 

vilka kostnader utredningens förslag medför finns ej och mot bakgrund av 

kommunernas nuvarande ekonomiska situation bör reformförslag prövas 

ingående även från ekonomiska utgangspunkter. Den mycket viktiga frågan 

om hur gränsen skall dragas mellan medbestämmandet och den politiska 

demokratin borde enligt länsstyrelsen överlämnas till fortsatt utredning 

eftersom kommittens majoritet endast uttalat att det är en fråga som bör 

bedömas från politiska utgångspunkter. Landstings.förbundet, länsstyrelsen i 

Jönköpings län, Hallands läns landstingskommun och Göteborgs kommun 

anför liknande synpunkter. 

Svenska kommun.förbundet anför att kommitten inte närmare utrett vilka 

kommunalekonomiska verkningar som kan följa av ett utbyggt närvarorätts

institut. Mot bakgrund av kommunernas ekonomiska situation borde 
kommitten enligt förbundets mening ingående prövat reformförslaget även 

från ekonomiska utgångspunkter. Vad gäller ersättning till de anställda har 
kommitten föreslagit att den skall lösas kollektivavtalsvägen. Vanligt är i dag 

vid försöksverksamhet att personalrepresentanterna i arvodeshänseende 

jämställs med de kommunalt förtroendevalda. Länsstyrelserna i Jönköpings, 
Kopparbergs och Västerbottens läns samt Lidingö, Eskilstuna och Gällivare 
kommuner instämmer i denna kritik. 

Landstingsfårbunciet anser att kommitten borde utfört någon analys av 

närvarorättens praktiska betydelse med tanke på det omfattande fackliga 

inflytande som i dag förekommer med stöd av lag och avtal (informations

och förhandlingsskyldighet, medbestämmandegrupper, skyddskommitteer, 

central arbetsmiljökommitte, tid för fackligt arbete) och på andra grunder 

(arbetsgrupper, referensgrupper, projektgrupper etc.) samt genom vad 

offentlighetsprincipen och vad anställningsförhållandet i sig kan ge. På 

samma sätt saknas enligt förbundet en analys av närvarorättens betydelse för 

det politiska arbetet i nämnder och styrelser. 

3.3 Fortsatt utredningsarbete 

Jönköpings kommun anför med åberopande av reservanten Agne 

Gustafsson att det från principiell synpunkt nu är viktigt, att analysera den 

kommunala demokratins villkor inför de utvecklingstendenser som gäller för 

1980- och 1990-talet. Det gäller bl. a. nya former och möjligheter för 

medborgarnas engagemang it. ex. lokala organ. kommundelsråd samt som 

brukare och konsumenter av kommunal service. En allmän översyn av bade 

den arbetsrättsliga och kommunalrättsliga lagstiftningen måste därför enligt 

kommunens mening vara angelägen inte minst för de anställdas del. 

Länsstyrelserna i Uppsala och Jönköpings län samt Karlstads kommun anför 

liknande synpunkter. Landstings.förbundet anser att tiden nu är mogen för en 

mer ingående översyn av medbestämmandet inom den kommunala sektorn 
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och att i avvaktan på resultatet av en sadan översyn bör den pågående 

försöksverksamheten fä fortsiitta. 

Borliinge kommun lämnar följande kommentarer/synpunkter som kom

munen anser är av vikt i det vidare arbetet: 

Det dubbla huvudmannaskapet inom skolområdet och problemen kring 
detta, kommer att ytterligare accentueras om förslaget genomföres. Det är 
av vikt att arbetet med översynen/reformen av ansvaret för skolfrågorna 
påskyndas. 

Det vore olyckligt om en alltför splittrad bild uppstår inom den offentliga 
sektorn. Det utrymme som lämnats åt parterna kan medföra sådana 
olikheter mellan olika kommuner och landsting samt den statliga sektorn. Vi 
utgår från att kommunförbundet tar hänsyn till detta när (nya) centrala 
medbestämmandeavtal skall träffas. 

Begränsningen av antalet personalrepresentanter är positivt. Med vetskap 
om styrkeförhållandena = medlemsantal mellan våra personalorganisatio
ner, kan vi dock förutse vissa problem. Vår utgångspunkt som arbetsgivare 
måste vara, att på bästa sätt kunna ta till vara de kunskaper som finns i 
organisationen. I många frågor kan komma att, genom en "sned" 
arbetstagarrepresentation. saknas kompetens på arbetstagarsidan. Förslags
vis bör därför arbetsgivaren ha möjlighet att adjungera personalrepresen
tanter från mindre eller udda fackliga organisationer. Begränsningen bör 
vara att organisationen är kollektivavtalspart. 

Det är av vikt att de formella föreskrifter som omgärdar närvarorätten 
iakttages. Formfel innebär att beslut ej fattats i laga ordning. Som en följd av 
detta bör kraven på anmälan av representanter, adresser o. dyl. preciseras 
för de fackliga organisationerna. Oklarhet bctr. vem som skall kallas, till 
vilken adress osv., får ej medföra att sådant form fel uppstår. Det är ett 
absolut krav att facken måste ansvara för att dessa uppgifter på ett otvetydigt 
sätt når arbetsgivaren. Vidare bör ansvaret för att ev. suppleant kallas åligga 
den ordinarie personalföreträdaren, ej kallande arbetsgivarrepresentant. 

Enligt § 8 i förslaget om ändrad kommunallag kan uppdrag om självbe
stämmande eller vetorätt återkallas om synnerliga skäl föreligger. Konstruk
tionen är ej ny i arbetsträttslagstiftningen utan har redan skapat många och 
långa diskussioner i andra sammanhang. Vi är medvetna om avsikten med en 
sådan konstruktion. men vill likaväl framhålla att en precisering skulle 
ytterligare förbättra lagförslaget och göra reglerna lättare att efterleva för 
bägge parter. 

3.4 Principiella utgångspunkter 

Några rcmissinstanser har särskilt redovisat vissa principiella utgångs

punkter för sin bedömning av förslaget. 

Svenska kommunförbundet instämmer i kommittens allmänna utgångs

punkt att de kommunalt anställda skall tillförsäkras ett medbestämmande 

som i största möjliga mån motsvarar vad som tillkommer de anställda inom 

övriga sektorer av arbetsmarknaden utan att medbestämmandet för den skull 

kränker den kommunala demokratin. En självklar förutsättning vid förbun

dets bedömning av möjligheterna till ökat personalinflytande inom den 

kommunala sektorn är att kommunens anställda utöver frågor som rör 
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förhållandet arbetsgivare-arbetstagare inte skall ha större inflytande över de 

kommunala besluten än andra medborgare i kommunerna har. Förbundet 
anför vidare att sådana former för personalinflytande bör eftersträvas att 

effektiviteten i verksamheten inte minskar. Under nuvarande ekonomiska 

förhållanden är detta speciellt viktigt. Förbundet vill dock inte bortse från att 

ett ökat inflytande kan komma att medföra ett ökat engagemang och ansvar 

frän de anställdas sida till gagn för verksamheten. Förbundet erinrar om att 

riksdagen hemställt att regeringen skall tillsätta en utredning för att klarlägga 

gränsdragningen mot den politiska demokratin. Förbundet anser det 

tveksamt om delreformer bör göras inom medbestämmandeområdet innan 

gränsdragningen närmare utretts, i varje fall gäller detta de av kommitten 

föreslagna instituten facklig vetorätt och fackligt självbestämmande. Med

bestämmandeutvccklingen kan även enligt förbundets mening komma att 

påverkas av de kommunala medbestämmandeavtalens - MBA-KL och 
MBA-KLU - faktiska innehåll och tillämpning. Än så länge finns ej någon 
större praktisk erfarenhet härvidlag. Förbundet anser att den lösning som 
kommitten förordar - kollektivavtal och därefter fullmäktigebeslut - är att 

föredra framför övriga tänkbara lösningar. Med tanke på de skillnader som 

föreligger mellan olika kommuner och även mellan olika nämnder i samma 
kommun är det betydelsefullt att möjligheter finns till lokal anpassning, 
anser förbundet. 

Landstingsförbundet pekar på att förbundsstyrelsen i ett yttrande till 

riksdagens arbetsmarknadsutskott förordat att frågan om gränsdragningen 

mot den politiska demokratin snarast blir föremål för en särskild utredning. 

Styrelsen framförde då bl. a. att vissa avgöranden i arbetsdomstolen "skapat 

en debatt bland förtroendevalda som avspeglar en osäkerhet om gränsdrag

ningar som på sikt kan vara till men för såväl den politiska verksamheten som 

de företagsdemokratiska strävandena''. Denna osäkerhet blir e.nligt förbun

det knappast mindre genom kommittens förslag. Förbundet anför vidare: 

Vid den senaste ändringen av kommunallagen 1979 gavs formella möjlighe
ter att inrätta partssammansatta organ. De kommunallagsregler som fanns 
tidigare upplevdes av arbetstagarorganisationerna som hinder för att träffa 
medbestämmandeavtal på den kommunala sektorn. I de avtal som därefter 
träffades, MBA-KL (1980) och MILJÖ 81, kom parterna överens om vissa 
begränsade möjligheter att inrätta partssammansatta organ med beslutande
rätt (beslutsgrupper). Tre år efter det att MBA-KL träffades finns endast tre 
lokala medbestämmandeavtal, som utnyttjat möjligheterna att inrätta 
beslutsgrupper, samtliga endast för förslagsverksamheten. Av de sju lokala 
arbetsmiljöavtal som träffats sedan 1981 har endast tre bestämmelser om 
beslutsrätt för skyddskommitteer. Enligt förbundets uppfattning beror detta 
på att arbetstagarorganisationernas intresse för medbestämmandeformer 
med beslutsriitt har minskat betydligt. Dessutom har det överhuvudtaget 
visat sig vara en mycket tids- och resurskrävande uppgift att förbereda och 
förhandla fram lokala avtal både inom arbetsmiljö- och medbestämmande
området. Den uppgiften har inte blivit lättare av att intresset för detta 
minskat påtagligt under senare år. Att mot den bakgrunden nu föreslå 
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lagförändringar och nya kollcktivavtalslösningar är enligt förbundets upp
fattning inte den mest angdägna uppgiften. Förbundet vill istället instämma i 
nya arbctsrättskommittens (NARK, SOU 1982:60) synsätt "Alla krafter bör 
sättas in på att i överensstämmelse med vad som avsågs av 1976 år5 Jagstiftare 
utveckla medbestämmandet inom de träffade medbestämmandeavtalens 
ram ... "(s. 8). Enligt förbundets mening är det dessutom av största vikt att i 
dag leda in medbestämmandet i former som engagerar det stora flertalet 
anställda i verksamheten. De nödvändiga förändringar av t. ex. hälso- och 
sjukvården mot en bättre effektivitet och serviceanda kräver medbestäm
mandeformer och en arbetsorganisation som bättre än hittills lyckas ta 
tillvara det kunnande och de erfarenheter som finns bland de anställda. 
Enligt förbundets mening går det inte heller att bortse frän de ekonomiska 
konsekvenserna av förslagen. Framförallt kommer införandet av nya 
medbestämmandeformer som förutsätter kollektivavtal att ställa krav på 
informations- och uthildningsinsatser för såväl fackligt förtroendevalda som 
för arbetsgivarens företrädare. 

För Tjänstemännens centralorganisaiion är utgångspunkten uppfattningen 

att alla anställda i princip skall ha samma ställning och därmed också samma 

rätt till medbestämmande oavsett inom vilken sektor av arbetsmarknaden de 

är verksamma. Det är därför tillfredsställande anser TCO att det nu utretts 

att närvarorätt i styrelser och nämnder, facklig vetorätt och fackligt 

självbestämmande för de anställda i alla typer av kommuner (primärkom

munala, landstingskommunala och kyrkliga kommuner) går att förena med 

den politiska demokratin. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt Skaraborgs läns landstings

kommun delar kommittens principiella uppfattning att de kommunalt 

anställda skall tillförsäkras ett medbestämmande som i största möjliga mån 

svarar mot vad som gäller på övriga sektorer utan att den kommunala 

demokratin kränks. Liinsstyrelsen i Kopparbergs län anser att frågan om 

personalinflytande och företagsdemokrati är angelägen, inte endast ur 

facklig synpunkt, utan även därigenom att beslutsunderlaget kan tillföras 

värdefulla synpunkter som kommer verksamheten till godo. Länsstyrelsen 

delar den principiella uppfattningen att utvecklingen mot ett ökat personal

inflytande kan och bör främjas även på det kommunala området. 

3.5 Demokratifrågor 

Borlänge kommun anför att den stora och övergripande frågan i 

betänkandet är huruvida föreslagna ändringar medför en inskränkning av 

den politiska demokratin. Den försöksverksamhet som ägt rum har gett 

positivt resultat. Få tecken tyder enligt kommunen på att medbestämmandet 

inkräktat på den politiska demokratin. Den nämnd som enligt MBL inrättats 

för att avgöra tvister am huruvida en fraga är "politisk" eller inte, har ej 

heller anlitats vid något enda tillfälle. En negativ effekt som kunnat 

konstateras är, att det blivit längre sammanträden och mer tungrott. men 

detta är en allmän effekt av MBL. Kommunen tror dock att beslutens kvalitet 

vunnit på detta förfarande och en förutsättning för att kunna utnyttja de 
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anställdas kunskaper fullt ut, är just att de kommer in tidigt i ärendebehand

lingen. Föreliggande förslag medger detta, anser kommunen. 

Falköpings kommun framhåller att kommunen i yttrande över kommu

naldemokratins betänkande framhållit att det är fundamentalt att den 

kommunala demokratin ej får försämras, begränsas eller ifrågasättas. Man 

måste härvid beakta att de kommunalt anställda i allmänhet är bosatta inom 

kommunen och att de följaktligen som kommunmedlemmar kan ta direkt del 

i beslutsprocessen, som alla andra bosatta inom kommunen. Företagsdemo

kratin får därför enligt kommunens förmenande icke komma i konflikt med 

den kommunala demokratin eller bli ett inträng i de förtroendevaldas 

suveränitet, utan besluten i de kommunala nämnderna och styrelserna skall 

fattas endast av de förtroendevalda, som även har att ta fullt ansvar för den 

kommunala verksamheten. 
Enligt Stockholms läns land~tingskommuns mening har kommitten alltför 

ensidigt behandlat arbetsrättsliga frågor utan att beakta villkoren för den 

kommunala demokratin. De politiskt förtroendevalda är genom allmänna 
val utsedda att leda landstingets verksamhet. En förutsättning för diskussio

nen om fackligt inflytande i landsting och kommuner är därför att en klar 
gränsdragning kan göras mellan de politiskt förtroendevaldas och de fackliga 

företrädarnas funktioner. I de fall där facklig självbestämmanderätt och 
vetorätt enligt förslagen skall tillämpas innebär det enligt landstinget att de 

anställdas företrädare tar över en del av beslutanderätten från de kommunalt 

förtroendevalda. Frågan om var ansvaret för dessa beslut kommer att ligga, 

finns det anledning att studera närmare. Det gäller anser landstinget också 

problemet att kunna avgränsa vilka frågor som skall omfattas av dessa 

medbestämmandeformer. Det är en svår uppgift att i varje ärende avgöra om 

frågan kan sägas angå förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och 

de anställda som arbetstagare. 

Skaraborgs läns landstingskommun anför bl. a. att den politiska demokra

tin bör skyddas genom regler i kommunallagen. vilka klarare än medbe

stämmandelagen anger området för personalinflytandet. Gränsdragningsfrå

gorna bör således inte överlämnas till arbetsmarknadens parter för lösning 

via kollektivavtal. Landstingskommunen anser vidare att sådana grundläg

gande frågor som det här gäller inte bör överlämnas till den enskilda 

kommunen eller landstingskommunen att lösa genom förhandlingar med 

arbetstagarparten. Det framstår enligt landstingskommunen som betänkligt, 

att medbestämmandelagens regler fullt ut blir tillämpliga i ett sådant system. 

Det ger t. ex. arbetstagarpartens. k. kvardröjande stridsrätt för genomdri

vande av krav på medinflytande. 

Regeringsrätten anser att det ligger i sakens natur att de anställdas intresse 

av medbestämmande för att nä bästa möjliga arbets- och anställningsförhål

landen och det allmänna intresset av att förverkliga den politiska demokratin 

fullt ut i den kommunala verksamheten kan komma i konflikt med varandra. 

Om arbetstagarinflytandet leder till ett annat beslutsinnehåll än om de 
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förtroendevalda beslutat utan sådan påverkan är det tydligt att medbestäm

mandet inkräktat på den politiska demokratin, anser regeringsrätten. 

Den utformning förslaget fått synes från kommunaldemokratisk synpunkt 

närmast innebära att de förtroendevaldas suveränitet beaktats när det gäller 

själva beslutsfattandet. Till den kommunala demokratins omräde hör 

emellertid i lika hög grad utformningen av beslutsprocessen och medlen för 

att förverkliga de beslutande målen. Regeringsrätten anser att de föreslagna 

medbestämmandeformerna sammantagna leder till ett förhållandevis stort 

intrång i den kommunala demokratin i detta hänseende. 

Lidingö kommun framhåller att frågorna om närvarorätt, facklig vetorätt 

och självbestämmanderätt i betänkandet diskuteras frän förhållandet 

arbetsgivare-arbetstagare. Med det vidsträckta förslag som kommitten 

framlägger borde enligt kommunen även relationerna mellan politikerna och 
medborgarna i egenskap av väljare och konsumenter av kommunal service 

övervägas. Gränsen mellan politiker-fackliga företrädare riskerar att bli 
oklar inför kommuninvånarna om förslaget genomföres. Enligt kommunens 

mening är det väl sörjt för medbestämmande för de anställda i kommunerna. 

Ett viktigt problem är emellertid att ge medbestämmandet ett innehåll som å 

ena sidan tillgodoser de anställdas önskemål om ett reellt inflytande och å 

andra sidan inte inkräktar på de förtroendevaldas grundläggande rätt att leda 

kommunens verksamheter. Det har tidigare hävdats, att personalinflytandet 

inte får avse verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Kommunen har intrycket att dessa principer steg för steg luckras upp. Nu 

föreliggande betänkande avser att ytterligare öka de fackliga representan

ternas inflytande i den kommunala verksamheten. Detta leder till att en liten 

grupp personer får möjlighet till politiskt inflytande utan att ha väljarnas 

uppdrag härför. En sådan ordning strider mot principen om allmän och lika 

rösträtt och måste avvisas, anser kommunen. 

Medborgarrättsrörelsen anser att en systematisk delegation av den 

kommunala beslutanderätten till icke kommunala sammanslutningar i de 

olika former som föreslås i betänkandet icke är förenlig med de former för 

kommunal självstyrelse som slås fast i regeringsformen. Enligt 1 kap. 7 ~ 

regeringsformen skall beslutanderätten i kommunerna utövas av valda 

församlingar. Viss del av denna beslutanderätt kan de valda församlingarna 

delegera men då till organ som kan direkt härledas ur de valda församling

arna, antingen till av dessa utsedda kommunala styrelser och nämnder eller 

till av kommunen anställda tjänstemän. Däremot är det ej kommunal 

självstyrelse i regeringsformens mening att beslutanderätten i kommunens 

angelägenheter lyfts ut ur det kommunala systemet och lämnas över till 

ideella föreningar, över vilka kommunen saknar inflytande. Beaktas bör 

vidare att dessa föreningar enligt 2 kap. 17 ~ regeringsformen har en 

grundlagsskyddad rätt att använda fackliga stridsmedel mot kommunerna för 

att förmå deras beslutande församlingar att ge ifrån sig sin beslutanderätt till 

dessa föreningar. Den föreslagna ordningen är enligt medhorgarrättsrörel-
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sen uppenbart oförenlig med den kommunala självstyrelse som regerings

formen garanterar kommunmedlemmarna. Medborgarrättsrörelscn avstyr

ker å det bestämdaste kommittens förslag såsom stående i strid med 

regeringsformens regler om kommunal självstyrelse. 

3.6 Övrigt 

Borlänge kommun framhåller sin positiva syn på förslagen i betänkandet. 

Förslagets genomförande skulle enligt kommunens mening vara en välkom

men åtgärd för att utjämna någon av skillnaderna mellan arbetsmarknadens 

olika se ktorcr. Kommunen tror också reformen är en nödvändig del för att ge 

hela arbetsrättsreformen den praktiska innebörd, även inom den offentliga 

sektorn, som den var avsedd att få. 

Regeringsriiuen uppmärksammar arbetstagarorganisationernas ställning 

och anför: 

Arbetstagarorganisationerna föreslås i olika sammanhang medverka i 
medbestämmandesystemet. De skall kunna utöva facklig självbestämman
derätt och vetorätt samt utse personalföreträdare. Organisationerna är 
ideella föreningar och som sådana oreglerade. Det saknas därför lagbestäm
melser om hur de skall fatta sina beslut. Som framgår av förslaget skall 
vederbörande kommunala nämnd pröva arbetstagarorganisationernas 
beslut, innan nämnden verkställer dem. Denna prövning har emellertid 
enligt förslaget endast avseende på frågan huruvida organisationerna hållit 
sig inom ramen för sin kompetens. Däremot skall från det allmännas sida 
ingen prövning företas av att det beslut i en kommunal angelägenhet, som 
anmäls för verkställighet, verkligen är korrekt uttryck för arbetstagarorga
nisationernas vilja. Niigon grund för prövning av att besluten är formellt 
riktiga finns inte. i och med att allmänna bestämmelser av det slag som gäller 
för aktiebolag och för ekonomiska föreningar saknas för ideella föreningar. 
Det måste inträffa att den kommunala nämnden kommer i beråd om de 
beslut som anmäls för verkställighet verkligen är godtagbara uttryck för de 
berörda arbetstagarllrganisationernas vilja. Den i betänkandet valda kon
struktionen reser hela spörsmålet om det är förenligt med rättsordningens 
allmänna krav att överlämna rätt att besluta i offentliga angelägenheter till 
organ. vilka själva inte är underkastade några som helst offentliga regler för 
sin verksamhet. som kan utgöra grund för en prövning av den formella 
giltigheten av deras beslut. När det gäller kommunens egna beslut som kan 
angripas medelst kommunalbesvär är det viktigt att besluten tillkommit i laga 
ordning. Om så ej är fallet kan besluten upphävas på talan av kommunmed
lem. Flyttas beslutanderätten över på enskilda organ bör på dessa kunna 
ställas liknande krav om att grundläggande formella förutsättningar för 
beslutsfattandet är uppfyllda. Även med hänsyn till vad sist anförts kan 
ifrågasättas om ett överförande av formell beslutsrätt beträffande kommu
nala angelägenheter till arhetstagarorganisationer är förenligt med grund
läggande kommunalrättsliga principer. 

Regeringsrätten anför vidare att det inte är uteslutet att medbestämman

det kan leda till en minskad effektivitet i det kommunala arbetet - här 

bortses fr[m den omg[mg som utövandet av medbestämmandet i sig självt 
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innd1är. Inom den enskilda sektorn kan en bristande effektivitet i varu- eller 

tjiinsteproduktionen medföra att företagets bestand äventyras och risken för 

en sildan utveckling torde motverka anspriik pi-1 medbestämmande som får 

prnduktionshiimmande följder. Inom den kommunala sektorn finns anting

en ingen s:1dan aterh{dlande faktor dkr är den betydligt mindre framträ

dande. Även detta förhallande bör enligt regeringsrätten beaktas när de 

legala ramarna läggs fast för vilket mcdbestiimmancle som skall kunna 

utvecklas. 

Regeringsrätten uppmärksammar iiven att betänkandet inte berör proble

met om grundlagsenligheten i vidare man än att det med hänvisning till 

statsmakternas stiillningstagande i samband med PSO-lagstiftningen uttalas 

att den föreslagna niirvarorätten av samma skäl som PSO-verksamheten 

torde vara grundlagsenlig. De beslutsområden som enligt de föreslagna 

lagbestämmelserna skall kunna överlämnas till vad man kan anta ingalunda 

oviisentligt medhest~immandc - i fräga om fackligt självbestämmande och 

fackligt veto ensambestämmande - fdin de anställdas sida är enligt 

regeringsrätten ganska vidsträckta och inte särskilt väl preciserade. Med 

hänsyn härtill finner regeringsrätten att det är en allvarlig brist att förslagens 

grundlagsöverensstämmelse inte fått en närmare belysning i en konkretise

rad analys. Just när det gäller kontakterna mellan olika maktstrukturer 

framstar klart behovet av en grundlig konstitutionell granskning av förslaget. 

Härmed har regeringsrätten inte tagit ställning till frågan om de föreliggande 

förslagens förenlighet med regeringsformen. 

Regeringsrätten diskuterar i sitt yttrande även frågor gällande kollektiv

avtal och anför därvid: 

I yttrandets lagförslag är anordnandet av de olika medbestämmandefor
merna inte på samma direkta sätt som i J 977 års förslag kopplat till 
kollektivavtal om medbestämmandeformen och om i vilken omfattning den 
skall tillämpas. Att kollektivavtal mellan kommunen och de arbetstagaror
ganisationer som har medlemmar anställda hos den, ändå är en nödvändig 
förutsättning för att arbetstagarinflytandet skall kunna förverkligas, kommer 
i stället till uttryck däri att personalföreträdarna i PSO och för utövandet av 
närvarorätten skall utses av arbetstagarparten i kommunens kollektivavtal 
och att facklig självbestämmanderätt och facklig vetorätt endast kan tilläggas 
sådan arbetstagarpart. Denna konstruktion medför att medbestämmandesy
stemet bringas ur funktion. när avtalslöst tillstånd inträder. Fråga uppkom
mer i vad mån bortfallet av medbcstiimmandeinstrumenten också medför 
bortfall av beslutsmöjligheter överhuvudtaget inom berörda omraden. I 
betänkandet har inte närmare belysts vilka praktiska problem ett sådant 
avtalslöst tillstånd kan medföra. Vad beträffar PSO torde inga beslut kunna 
fattas inom det sakområde, som lagts fast i reglementet för vederbörande 
PSO, intill dess fullmäktige beslutat vilket organ som skall besluta i "det 
utslagnas" ställe (för såvitt inte kommunen haller sig med en beredskapsor
ganisation, som automatiskt övertar beslutsbefogenheten). Förhållandet är 
likartat när det gäller medbestämmandeformen facklig självbestämmande
rätt, medan ingen oförmåga att fatta beslut inträder genom bortfallet av 
vetorätten. Men betyder det avtalslösa tillstimdet att tidigare inlagt veto nu 

5 Riksd11ge11 /'-J8./i85. I sam/. Nr :!011 
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kan negligeras? Vederbörande nämnd kan ju under alla omständigheter fatta 
ett nytt beslut. identiskt med det tidigare vetodrabbade, och omedelbart 
verkstiilla det nya beslutet. Om vetots effekt skall anses bortfalla genom 
avtalets upphörande, inställer sig frågan hur gamla de vetodrabbade beslut 
får vara, som nu blir verkställbara. Och kan ännu inte verkställda beslut. 
fattade av arbetstagarorganisationerna med stöd av facklig självbestämman
derätt. saklöst lämnas därhän när avtalslöshet inträder? På närvarorättens 
område skall enligt förslaget gälla att kommunen får besluta att personalfö
reträdare får närvara. Om sådant beslut gäller torde på grund av kollektiv
avtalsförpliktelse, tvång föreligga för kommunen att kalla personalföreträ
darna till vederbörande nämnds sammanträden. Men skall detta iakttagas 
ocksil vid avtalslöst tillständ, om personalföreträdarnas mandat av arbetsta
garorganisationerna alltjämt består? Sakligt finns kanske alls ingen anled
ning att låta de anställdas insyn och inflytande upphöra. De antydda 
problemen i samband med avtalslöst tillstånd synes kunna få sin motsvarighet 
i anslutning till att man utan något avtalslöst interregnum träffar avtal med 
omreglering av medhestiimmamleområdena. 

Are kommun anför att ett omfattande inrättande av partssammansatta 

organ ställer krav på administrativa resurser. De små kommunerna torde ha 

svårt att svara upp till detta utan betydande utökning av den administrativa 

personalstyrkan. I den allmänna debatten har tillkomsten av medbestäm

mandelagen ansetts mc.dföra en formalisering och ibland hyråkratisering av 
inflytandefrågorna. Genom tillskapandet av veto, självbestämmande och 

utökning av PSO-institutet, till den specialreglerade förvaltningen, utökar 

enligt kommunens mening risken för ytterligare byråkratisering av den 

kommunala förvaltningen. Kommunen anför vidare att de fackliga organi

sationerna i dag har svärt att ta fram personella resurser för sitt arbete. Om de 

skall ha möjlighet att låta sig representeras i olika partssammansatta organ 

och nämnder/styrelser, torde svårigheterna att rekrytera fackliga företrädare 

öka, åtminstone med dagens utformning av reglerna för facklig förtroende

mans ställning på arbetsplatsen. 

Stockholms kommun anför att om kommittens förslag om nya medbe

stämmandeformer genomförs, måste sannolikt de centrala medbestämman

deavtalen sägas upp. Därmed avbryts de lokala medbestämmandeförhand

lingarna i avvaktan pa att parterna centralt fastställer nya förutsättningar för 

lokala avtal. Vad som nu i första hand behövs för att kunna vidareutveckla 

medbestämmandet, är att parterna fär fullfölja det lokala förhandlingsarbe

tet. 
Öre/Jro kommun anför när det gäller kostnads- och effcktivitetsintressena, 

att dessa bör kunna tillgodoses vid de avtalsförhandlingar, som förutsätts 

skola föregå kommunfullmäktiges beslut om närvarorätt. En förtroendefull 

och nära samverkan med de anställda och deras organisationer är av största 

värde för nästan all kommunens verksamhet. Denna samverkan är dock inte 

enbart en kvantitativ fraga utan beror enligt kommunen också på kontak

ternas och relationernas ''kvalitet". Kommunen framhåller att det numera 

finns många andra kontaktvägar genom medbestämmandelagen och genom 
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att träffa medbestämmandeavtal för att inte också nämna de informella 

kanaler och utvecklingsprojekt som etablerats på olika nivåer inom 

kommunen. Synpunkter av denna art bör enligt kommunen kunna ligga till 

grund för kommande överläggningar och förhandlingar med de fackliga 

organisationerna. Det bör vara möjligt att förena medinflytandeintressena 

med de effektivitctskrav som måste ställas under de närmaste åren. De 

fackliga organisationerna har knappast något annat intresse än kommunen 

av att de fackliga resurserna används till effektiva och rationella samråds

former. 

Gällivare kommun anser att sådana former för personalinflytande bör 

eftersträvas så att effekti\'iteten i verksamheten inte minskar. Under 

nuvarande ekonomiska förhållanden är detta speciellt viktigt. Här skall dock 

inte h0rtses frim att ett ökat inflytande kan komma att medföra ett ökat 

engagemang och ansvar från de anställdas sida till gagn för verksamheten. 

säger kommunen. 

4 Närvarorätt 

Kommitten har föreslagit att kommunfullmäktige resp. landstinget får 

befogenhet att besluta om att företrädare för de anställda får närvara vid 

styrelsens eller annan nämnds sammanträden. Med undantag för bl. a. 

ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild föreslås närvarorätten 

gälla alla slags ärenden. Närvarorätten omfattar inte utskott eller avdelning. 

Personalföreträdare har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten 

och att få sin mening antecknad till protokollet. Högst tre personalföreträ

dare jämte suppleanter får finnas i varje nämnd. De skall utses i första hand 

bland dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde. 

4.1 Inställning i principfrågan 

4.1.1 Remissinsta11ser med en positiv inställning 

Åtta remissinstanser tillstyrker kommittens förslag utan att närmare ange 

motivet. Dessa är: arbetsdomstolen, Huddinge. Södertälje. Strängnäs. 

Klippans, Göteborgs, Sköl'de och Härnösands kommuner. JO har ingen 

erinran från rättslig synpunkt. 

De övriga 29 instanserna med positiv inställning har angivit skäl för sin 

ståndpunkt och/eller lämnat synpunkter och kommentarer beträffande 

principfrågan. Dessa är: kammarrätten i Göteborg. socialstyre/sen, skolöver

styrelsen. arbctslivsccntrum, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohu .. 1· län, 

Stockholms. Kronabergs. Skaraborgs, l/ästmanlands. Västernorrlands och 

Norrbotte11s läns landstingskmnmuner. Lidingö. Stockholms. Enköpings. 

Finspångs. Norrköpi11gs. fl.Jalmö, Grums. Örebro, Västerås, Borlänge, 

Gärlc. Sundsvalls, Östersunds och Gällivare kommuner, Sl'enska kommun-
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fi)rbundet, Landsorganisationcn i Sverige. Tjänstemännens centra/organisa

tion samt Centra/organisationen SA COISR. 

Arhetslivscentrum anför att det mot bakgrund av den betydande frihet 

kommunerna och landstingskommunerna har när det giiller att organisera sin 

verksamhet - något som man i dagens debatt om effektiviteten i den 

offentliga sektorn faster stor vikt vid - enligt arbetslivscentrums mening inte 

är rimligt att motsätta sig utredningens förslag i fräga om närvarorätten. 

Västmanlands. Västernorrlands och Norrbottens landstingskommuner 

hänvisar till egna positiva erfarenheter av försöksverksamhet med närvaro

rätt. Skolöverstyrelsen. Gällivare kommun och Svenska kommunförbundet 

tillstyrker kommittens förslag och lämnar i anslutning härtill synpunkter som 

i detalj redovisas nedan. Fimpangs kommun tillstyrker närvarorätt och 

framhiillcr att personalföreträdare bör vara knuten till den nämnd där 

niirvarorätten föreligger och att närvarorätt bör införas genom utnyttjande 

av kollektivavtal. Östersunds kommun framhåller att ett antagande av 

förslaget om närvarorätt i styrelser och nämnder måste kombineras med 

åtgärder som begränsar den omfattande och ibland omotiverade byråkrati 

som nuvarande MBL-regler skapat. Med hänvisning till de positiva 

erfarenheterna av försöksverksamheten från berörda kommuner och lands

ting tillstyrker Östersunds kommun utredningsförslaget. 

Skaraborgs läns landstings kommun anför att frågan om närvarorätt nu hör 

kunna lösas slutligt. I vart fall bör försöksverksamheten avlösas av mer 

permanenta former. Den nuvarande ordningen som förutsätter framställning 

från fullmäktige. därefter dispensbeslut av regeringen samt slutligen beslut 

av vederbörande nämnd att utnyttja den givna dispensen och införa 

närvarorätt är enligt landstingskommunen omständlig och bör redan av det 

skälet ändras. I det följande anges vissa förbehåll för den positiva 

inställningen, bl. a. i vilken ordning beslut om närvarorätt skall fattas samt 

hur reglerna skall utformas. Stockholms läns landstingskommun samt 

Lidingö och Norrköpings kommuner tillstyrker förslaget med undantag av 

kollektivavtalskonstruktionen. Stockholms kommun anser att den del av 

förslaget. som innebär att formellt felaktig tolkning av närvarorätten är 

grund för att upphäva en nämnds beslut, inte bör genomföras. Grums 

kommun tillstyrker att närvarorätt för personalrepresentanter får införas 

efter beslut av kommunfullmäktige, varvid dock frågan om besluts olaglighet 

till följd av formfel vid kallelse av personalrepresentant bör omarbetas. 

Kronobags läns landsti11gskomm11n avstyrker förslaget om personalföreträ

dares ovillkorliga rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Örebro kommun tillstyrker de föreslagna lagändringarna. Kommunen 

föreslår dock, att närvarorätt kommer att möjliggöras även i utskott av 

nämnd eller styrelse. i vart fall i sådana utskott som har tillagts beslutanderätt 

av nämnvärd betydelse. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän tillstyrker 

förslaget med hänvisning till positiva erfarenheter av försök med personal

företriidare i nämnder i vissa kommuner i länet och att beslutanderätten 
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enligt förslaget odelat ligger kvar på de förtroendevalda. Enligt styrelsens 

mening skall närvarorätt också kunna föreligga i de s. k. lokala organen 

exempelvis kommundelsnämnder då dessa utgör nämnd i kommunalrättslig 

mening. De lokala kollektivavtalen som förutsätts triiffas mellan parterna 

bör sålunda innefatta den lokala anpassningen beträffande omfattning och 

former för närvarorätten. Vidare bör det slås fast att i normalfallet skall de 

tre huvudorganisationerna utse vardera en personalföreträdare i varje 

nämnd som omfattas av närvarorätten. 

Gii1•le konzmun a~.rör bl. a. att en anledning till att medge närvarorätt i 

styrelser och nämnder kan vara en strävan att åstadkomma en likformighet 

inom arbetsmarknaden i stort. Utifrån den erfarenhet som erhållits under 

försöksverksamheten synes gränsdragningen enligt kommunen mellan den 

kommunala demokratin och företagsdemokratin ej vålla några större 

problem. Närvarorätten förutsätts regleras så, att de förtroendevaldas 

suveränitet ej minskas. Viktigt är också, att kommunernas arbetsgivare- och 

arbetstagarepart själva får avgöra och komma överens om hur och när 

närvarorätt skall införas, liksom därmed sammanhängande praktiska frågor. 

Härvid förutsätts också, att fullmäktige ensam ges befogenhet att besluta om 

närvarorätt och bestämmelserna härför. 

Även andra remissinstanser med en positiv inställning i principfrågan tar 

upp demokratiaspekterna. Kammarrälten i Göteborg anser att det finns 

förhållandevis litet fog att tala om intrång i den kommunala demokratin, 

eftersom beslutanderätten stannar helt och hållet kvar hos kommunens 

förtroendev<tlda. Tvärtom finns det anför kammarrätten från allmänt 

medborgerlig synpunkt skäl som kan tala för institutet närvarorätt för 

personalföreträdare. De anställdas insyn i och möjligheter att påverka den 

verksamhet inom vilken de är sysselsatta bör många gånger kunna leda till 

cffektivitetsvinster i den kommunala förvaltningen. Närvarorätten bör 

bredda kontaktytorna mellan de förtroendevalda och kommunens anställda 

med ett bättre beslutsunderlag som följd. Här kan enligt kammarrättens 

mening finnas ett motiv för de politiskt styrande i kommunen att träffa avtal 

om närvarorätt. Borlänge kommun anför att kommunalt anställd personal 

självklart bör ges samma möjligheter till inflytande som inom andra sektorer 

av arbetsmarknaden. Inflytandet skall, lika självklart, begränsas till förhål

landet mellan arbetsgivare och arbetstagare. De erfarenheter kommunen har 

från flera år med MBL visar också att förslaget väl utstakar denna gräns. 

Västerås kommun anför att med de begränsningar som finns inbyggda i 

förslaget - endast närvarorätt, yttranderätt och rätt att få sin mening 

antecknad till protokollet föreslås gälla - torde risken att den politiska 

demokratin skall trädas för när vara minimal. Positiva effekter av närvaro

riitten kan däremot enligt kommunen tänkas bli att de förtroendevalda får 

möjlighet till direktkontakt med representanter för de anställda samt att ta 

del av deras synpunkter. Eftersom de förtroendevalda icke är företrädda vid 

förekommande MBL-förhandlingar blir närvaron vid nämndsammanträ-



Prop. I 984/85:200 70 

dena de enda tillfällen en sådan kontakt kan skapas. Närvaron vid 
nämndsammanträden torde även komma att ge personalföreträdarna sadana 

kunskaper och erfarenheter att de får en vidare inblick i och större förståelse 
för den kommunala verksamheten. En sådan följd ligger väl i linje med 
MBL:s syfte att öka personalinflytandet i verksamheten. Centra/organisatio
nen SACOISR tillstyrker förslaget om permanentning av närvarorättcn inom 

ramen för kommunallagen. Erfarenheterna visar bl. a. dels att någon risk för 
konflikt med den politiska demokratin inte föreligger, dels att övervägande 

positiva erfarenheter finns från såväl politiskt förtroendevalda och tjänste
män som fackligt förtroendevalda, anför SACO/SR. Tjänstemännens cen

tra/organisation ser närvarorätten som ett komplement till övriga inflytan

deformer och anser att det nu är dags att permanenta närvarorätt för 

personalrepresentanter i styrelser och nämnder, men också i avdelningar och 
utskott. En sådan närvarorätt medför inte något intrång i den politiska 
demokratin enligt TCO:s mening. Sundsvalls kommun anför att närvarorät
ten bör lagfästas och utvidgas att kunna omfatta också styrelsens och andra 
nämnders sammanträden när så beslutas. 

Några remissinstanser betonar vikten av att närvarorätten inte får inkräkta 
på den kommunala, representativa demokratin. Landsorganisationen 
instämmer med kommitten i att en sammanvägning av demokratiutredning
ens överväganden, remissinstansernas behandling av utredningens betän
kande och utfallet av den under flera år genomförda försöksverksamheten 
leder till att åtskilligt talar för att tillåta närvarorätt för personalföreträdare i 

kommunala och landstingskommunala nämnder och styrelser. En förutsätt
ning är anser LO att närvarorätten utformas så att intrånget i de 

förtroendevaldas suveränitet inte blir större än vad som skäligen kan tålas för 
att nå syftet med personalinflytandet, främst vidgade insyns-, informations

och kontaktmöjligheter. Grunderna för den kommunala demokratin får inte 

rubbas. Det är sedan en fråga av politisk natur hur denna avvägning görs. LO 
anser det utmärkt att det öppnas en möjlighet till permanent facklig 

närvarorätt och godtar modellen med fullmäktigebeslut plus kollektivavtal 
för närvarorättens införande. Malmö kommun understryker att närvarorät

ten inte får medföra att grunderna för den kommunala demokratin rubbas. 

Liknande synpunkter anför Enköpings kommun. 

4.1.2 Remissinstanser med en negativ inställning 

23 remissinstanser har i principfrågan intagit en negativ hållning. 
Riksrevisionsverket ( RRV) anser att det på basis av nu föreliggande 

utredningsmaterial saknas skäl att genomföra kommittens förslag. Även om 

någon fördel skulle framkomma vid ett djupare studium av frågan finner 

RRV det osannolikt att denna skulle kunna uppväga de nackdelar som är 

förknippade med förslaget. 

Täby och Karlskrona kommuner avstyrker förslaget av såväl principiella 
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som praktiska skäl. Eskilstuna kommun anser att kommittens förslag ger de 

kommunalt anställda ett inflytande som sträcker sig längre än vad som är 

motiverat med hänsyn till de anställdas herättigade intresse av medbestäm

mande. Förslaget innebär att den politiska demokratin får stå tillbaka för 

företagsdemokratin, vilket kommunen starkt motsätter sig. Kommunen 

anser att förvaltningsdemokratin bör kunna stärkas för de anställda genom 

tillämpning och utveckling av nuvarande regelsystem, varvid medbestäm

mandeavtal utgör ett exempel. Utöver de principiella invändningarna finns 

enligt kommunen även invändningar av praktisk eller ekonomisk natur. 

Beträffande de praktiska problemen ansluter sig Eskilstuna kommun till 

kommitteledamotens Agne Gustafsson reservation vad avser frågan om 
nämndernas storlek och sammansättning med hiinsyn till kravet på effekti

vitet och smidighet. Enligt Uppsala kommuns uppfattning är de principiella 

invändningar av kommunaldemokratisk och kommunalrättslig art som kan 

riktas mot förslaget så starka att de väger tyngre än de arbetsrättsliga och 

företagsdemokratiska motiv som kan tala för en så långt möjligt enhetlig 

reglering av medbestämmandeformerna på arbetsmarknadens olika sekto

rer. Principiella invändningar kan enligt kommunen inte undanröjas genom 

hänvisningar till skilda enkätundersökningar. Inte heller det förhållandet att 

närvarorätten inte föreslås som ett obligatorium och att det överlämnas till 

varje kommun att avgöra om denna medbestämmandeform skall förekomma 

undanröjer den principiella kritiken mot förslaget. Kommunallagen bör inte 

ges ett sådant innehåll att närvarorätt för personalföreträdare möjliggörs. 

Lagstiftningen bör inte legitimera ett system som inkräktar på den politiska 

demokratin, anser kommunen. Tingsryd~ kommun anser att de framförda 

skälen för närvarorätt såsom vidgade insyns-, informations- och kontaktmöj

ligheter för personalen är tillgodosedda i dag genom MBL:s föreskrifter om 

förhandlingsrätt samt arbetsgivarens informationsskyldighet. Ett genomfö

rande av närvarorätten skulle enligt kommunens mening innebära att en viss 

grupp får en större möjlighet att påverka de beslut som skall fattas, varvid en 

av hörnstenarna för den representativa demokratin rycks undan. Vidare får 

man anser kommunen en minskad effektivitet i den kommunala förvaltning

en. Dessutom kommer kommunen att drabbas av ökade kostnader. För 

Tingsryds kommuns del kommer en närvarorätt för tre personalföreträdare 

att betyda kostnader vilket ungefär motsvarar en årsarbetare. Kommunen 

anser även i likhet med ledamoten i kommitten Agne Gustafsson att en 

utredning om hur man skulle kunna tillgodose småpartiernas insyn i 

nämnderna borde vara av väsentlig betydelse för den kommunala demokra

tin. Sveriges kommunaljuridiska förening anser att förslaget är behäftat med 

sådana brister i fråga om inordning i det kommunala regelsystemet att det 

inte bör läggas till grund för lagstiftning. 

Statskontoret tar i sitt yttrande upp den principiella skillnaden mellan en 

statlig verksstyrelse och en kommunal nämnd och hävdar att man inte som 

kommitten gjort kan jämställa dem. Statskontoret anställer också en 
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jämförelse mellan det offentligrättsliga regelsystemet och det regelsystem för 

personalinflytande som har sin grund i MBL. Det är enligt statskontorets 

mening av största vikt att man använder dessa två system för regleringar i 

enlighet med deras ändamål och att man sålunda håller isär regleringar som 

tar sikte på det allmännas verksamhet gentemot medborgarna och reglering

ar som siktar till utveckling av de offentliganställdas medinflytande. 

Förslaget om närvarorätt i de kommunala nämnderna utgör enligt statskon

torets mening en hybrid mellan de två systemen som kan vara ägnad att skapa 

oklarheter. Förslaget innebär i praktiken ett tillskott av tre personer i varje 

nämnd, vilka tillsätts på ett sätt som avviker från övriga nämndledamöters. 

Medborgarnas möjligheter att i allmänna val påverka nämndernas samman

sättning förändras därigenom. Statskontoret poängterar att man inte 

ifrågasätter önskvärdheten av att utveckla förctagsdemokratin och de 

anställdas mcdinflytande inom den kommunala förvaltningen. Detta bör 
emellertid ske genom att man utnyttjar de möjligheter som MBL ger och 

inte, som kommitten föreslår, genom en komplettering eller en utspädning 
av de politiskt tillsatta nämnderna. Den lösningen kommitten angett medför 

ofrånkomligen en viss förändring av vårt politiska system och den kan 
komma att skapa oklarheter i fråga om vilkens intressen som egentligen är 

företrädda i en nämnd, anför statskontoret. 
Länsstyrelsen i Uppsala län anför att kommitten ingående har berört de 

svårigheter som gränsdragningen mellan kommunal demokrati och fackligt 

medbestämmande inom den kommunala förvaltningen medför. Betänkan

det innehåller huvudsakligen juridiska analyser av problemen med förslag till 

tekniska lösningar. Länsstyrelsen anser emellertid att frågan inte enbart bör 

bedömas ur tekniskt-juridisk synvinkel. Länsstyrelsen går inte in på frågan 

om var gränsen bör dras mellan kommunal demokrati och fackligt 

medbestämmande men vill framhålla att det är mycket angeläget att den 

politiska demokratin inte träds förnär genom långt gående insatser i 

företagsdemokratisk riktning. Det måste ske en ingående politisk debatt 

innan statsmakterna beslutar sig för att öka det fackliga inflytandet i den 

kommunala förvaltningen genom en permanent lagstiftning. Länsstyrelsen 

vill därför starkt understryka att frågan främst bör bedömas utifrån politiska 

utgångspunkter, vilket också kommitten själv påpekat. Hovrätten för nedre 

Norrland anser i likhet med ledamoten Agne Gustafsson att statsmakterna 

inte bör ta ställning till några nya medbestämmandeformer i form av 

permanent närvarorätt i kommunala nämnder eller facklig självbestämman

derätt och facklig vetorätt på grundval av en argumentering om löntagarin

flytande från 1970-talets början då helt andra förhållanden än de som nu är 

för handen var rådande. En allmän översyn bör därför enligt hovrättens 

mening äga rum innan slutlig ställning tas beträffande berörda frågor. Denna 

bör som Gustafsson anfört gälla både den arbetsrättsliga och kommunal

rättsliga lagstiftningen samt formerna för den representativa demokratins 

arbetsvillkor, anser hovrätten. Kristianstads kommun anför liknande syn

punkter. 
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Flera remissinstanser diskuterar de befintliga inflytandeformerna i MBL 

PSO och MBA-KL i relation till den föreslagna permanentningcn av 

närvarorätten. Helsingborgs kommun ans<.:r det i nuläget tveksamt att införa 

ny<i bestämmelser beträffande medinflytandc innan redan befintliga regel

system till fullo utviirderats. Kommunen hänvisar därvid till att de 

kommunalt anställda genom bl. a. MBL. MBA-KL och de bestämmelser 

som medger inriittandc av PSO, tillförsäkrats <.:n omfattande förhandlings

rätt. vittgå<.:nde rätt till information samt långtgående möjligheter till insyn 

och inflytande. Kommunen ställer sig emellertid inte negativ till att förbättra 

möjligheterna till medh<.:stämmande och medinflytande. t. ex. genom lokala 

medbestämmandeavtal. men kommunen vill understryka den kommunala 

förvaltningens särdrag. Då nu förutsättningarna för att motivera en 

permanent lagstiftning angiicnde närvarorätten väsentligt har förändrats 

sedan mitten av 70-talct. kan kommunen for sin del ej tillstyrka kommittens 

förslag. Om lagstiftningen skulle genomföras anser kommunen att nämnder 

säsom personalnämnd, social distriktsnämnd. där myndighetsutövning 

gentemot enskild person förekommer. samt besvärsniimnd. där vederbörligt 

medinflytande kan förutsättas redan ha skett i tidigare instans. bör 

undantagas. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Hallands läns /andstingskommun. Katri

neholms och Gotlands kommuner anför liknande synpunkter vad gäller de 

befintliga inflytandeformerna. Landstingsförhw1det, som anser att såväl 

kommittens betänkande som den praktiska utvecklingen inom medbe

stämmandeområdet inte ger underlag för att f. n. ytterligare utveckla 

lagstiftningen inom medbestämmandeområdet. hänvisar till vad nya arbcts

rättskommitten anfört, nämligen att en utveckling som har inletts på 

grundval av de träffade medbestämmandeavtalen bör få fortgå och visa vad 

den kan leda till innan man överväger ytterligare lagstiftning. 

Flera remissinstanser avvisar förslaget med motiveringen att närvarorättcn 

inte är förenlig med principen om likställighet och den kommunala 

demokratin. Socialstyre/sen finner att någon sådan form av närvarorätt. som 

inte träder den politiska demokratin för nära, knappast kommer till uttryck i 

kommittens förslag. Det kan enligt styrelsens mening ifrågasättas om inte 

personalföreträdares närvaroriitt i de kommunala och landstingskommunala 

nämnderna innebär ett intrång på den politiska demokratins område. Från 

denna utgångspunkt kan principiella invändningar riktas mot förslaget. 

Kommittens förslag innebär också att en grupp medborgare - de kommu

nalanställda - får en särställning i förhållande till andra grupper av 

medborgare när det gäller inflytande på de kommunala angelägenheterna. 

Även om personalföreträdarna inte tilldelas beslutanderätt innebär själva 

närvaron vid beslutsfattandet vid slutna sammanträden möjligheter att 

påverka besluten, som andra medborgare saknar. En sådan representation är 

enligt socialstyrelsen svårförenlig med principen om lika inflytandemöjJig

heter för alla röstberättigade medborgare. Katrineholms, Vimmerby. 
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Värnamo. Karlstads och Piteå kommuner anför liknande synpunkter. 

Jönköpings kommun instämmer i den av kommitten framförda utgångspunk

ten att det är angeläget med ett utvecklat samarbete där de anställdas 

kunskaper, erfarenheter och synpunkter kan göra sig gällande. Detta är 

enligt kommunen av särskilt stor betydelse i den rådande kommunalekono

miska situationen med krav om ökad rationalitet och effektivitet inom den 

offentliga sektorn. Likaledes är det av stor vikt att hänsyn tas till de 

varierande lokala förutsättningarna och att kommunerna skall ha stor 

valfrihet beträffande arbetsformerna med de fackliga organisationerna. För 

kommunens egen del sker ett omfattande informationsutbyte bl. a. i 

samband med budget- och flerårsplaneringsarbete. Kommunen ställer sig 

dock tveksam till att redan nu definitivt besluta om denna fackliga 

närvarorätt i kommunala styrelser och nämnder. Även om den hittills 

bedrivna försöksverksamheten visat sig vara positiv ur både arbetsgivar- och 

arbetstagarsynpunkt, har dock speciella förutsättningar gällt för denna, 

anser kommunen och hänvisar därvid till den av Agne Gustafsson avlämnade 

reservationen. Genom den föreslagna närvarorätten kommer den kommu

nalanställda personalen att erhålla en särställning i förhållande till övriga 

grupper av medborgare, som ur kommunaldemokratisk och representativ 

synpunkt synes tveksam. I nuvarande läge avstyrkes därför i enlighet med 

Agne Gustafssons reservation den fackliga närvarorätten. 

4.1.3 Remissinstanser som är tveksamma eller inte tar ställning 

Sju remissinstanser är tveksamma eller tar inte direkt ställning till 

förslaget. 

Åre kommun är av principiella skäl tveksam till införandet av följande 

skäl: 

1 Likställighetsprincipen 

Eftersom arbetstagarnas närvarorätt föreslås bli oinskränkt, förutom 
beträffande myndighetsutövning mot enskild, får de anställda större 
möjligheter att påverka kommunens beslut än övriga medborgarna. De 
anställdas synpunkter kan av beslutsfattarna tillmätas större vikt än andra 
intressenters, vilket torde vara mycket tveksamt ur grundläggande. demo
kratisk synvinkel. 

2 Politikernas oberoende ställning 

Arbetet i nämnder och styrelser, det fria meningsutbytet kan försvåras om 
en intressentgrupp inte bara har rätt att närvara utan även att yttra sig och få 
sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten föreslås gälla i andra 
frågor än förhållandet arbetsgivare-arbetstagare. även i specialreglerad 
förvaltning. Det måste anses vara mycket tveksamt att personalföreträdare 
skall ha bättre möjligheter än andra kommunmedborgare att följa och lägga 
synpunkter på planfrågor i byggnadsnämnden, barnomsorg och äldreomsorg 
i socialnämnden, bidrag till idrottsföreningar i fritids- och kulturnämnden 
osv. 
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3 Den politiska demokratin 

Åre kommun ser i förslagen en risk att de anstiillda får en sä stor möjlighet 
att påverka beslutsfattarna, och i vissa fall ersiitta dessa, att nuvarande 
ordning att kommunen styrs av folkvalda. starkt kan ifragasiittas. 

Ett deltagande i kommunens beslutande församlingar. mas te överhuvud 
taget innebära fullt ansvar mot uppdragsgivarna dvs. kommunmcdborgarna. 
Kan kommunens invånare utkräva ett sådant ansvar av de fackliga 
organisationerna? 

Falköpings kommun är tveksam till en generell uppluckring av kommu

nallagen i detta hänseende. Ytterligare försöksvcrksamhet bör bedrivas 

inom ramen för bland annat MBL och medbestämmandeavtalen. Halmstads 

kommun. som inte tar ställning i principfrtigan, anför att risk för den politiska 

demokratin föreligger vid permanentning av närvaroriitten. Även länssryrel

st'n i Kopparhergs län berör demokratifrågan. /,änsstyrel.1·c11 i Västerhottens 

län anför att vad gäller formerna för det fackliga inflytandet vill länsstyrelsen 

särskilt framhålla vikten av att sådana lösningar väljs som så lite som möjligt 
vållar fördröjning och tröghet i den kommunala förvaltningen. Med den 

ordning kommitten förordar blir det de avtalsslutande parternas uppgift att 

finna smidiga former för det fackliga inflytandet. Länsstyrelsen tar särskilt 

fasta på att det enligt kommittens förslag är varje enskild kommuns sak att 

inom de ramar som kommunallagen uppställer avgöra både omfattningen 

och formerna för det fackliga inflytandet. Med en sådan ordning kan också 

takten i den utvidgning av det fackliga inflytandet, som kommittcförslagen 

förutsätter. anpassas till de skilda förutsättningar som rader i olika 

kommuner. Regeringsrätten nämner i förbigående att närvarorätten kan ge 

såväl positiva som negativa effekter. Statens avtalsverk anser att det fackliga 

inflytandet på det kommunala området inte bör bli större än på det 

statliga. 

4.1.4 Synpunkter på vissa detaljfrågor 

Några remissinstanser tar upp närvarorättens förenlighet med grundlagen. 

Hovrätten för nedre Norrland delar kommittens uppfattning att de övervä

ganden som låg till grund för bedömningen av PSO-verksamhetens 

grundlagsenlighet även torde gälla den föreslagna närvarorätten. Halland~ 

läns landstings kommun konstaterar i fråga om kommittens överväganden om 

närvarorättens förenlighet med grundlagens bestämmelser att flera remiss

instanser. bl. a. regeringsrätten. i sina yttranden till demokratiutredningen 

ifrågasatt om närvarorätten är förenlig med grundlagen och den kommunala 

demokratin, varvid analysen har ansetts knapphändig. 
Frågan om lagreglernas utformning och placering har kommenterats av 

några instanser. Skolö1•erstyrelsen finner kommittens princip med en ramlag 

riktig. Med tanke på varierande lokala förhållanden bör det avtalsvägen 

kunna nås lösningar som är bättre anpassade till de enskilda kommunernas 

förhållanden än vad som varit möjligt med en lagstiftning som detaljreglerar 
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verksamheten. Västernorrlands läns lundstingskommw1 anser att kommit

tens förslag om att i kommunallagen öppna möjligheten för kommunerna att 

själva besluta om personalrepresentation i nämnder står i överensstämmelse 

med den kommunala självstyrelsens princip. Landstingskommunen har inget 

att erinra mot en sådan ändring i kommunallagen. Den enskilda kommunen 

får dä möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar besluta om formerna för 

personalinflytande. Svmska kommunförbundet och Giil/il'(m.' kommun 

anser i likhet med kommitten att regler om n:irvaroriitt bör tas in i 

kommunallagen. Några väsentliga oHigenheter från vare sig lagteknisk eller 

praktisk synpunkt torde inte vara förenade diirmed varför det saknas motiv 

för särlagstiftning enligt kommunens mening. Svenska kommunförbundet 

anför att förbundet i remissvaret till demokratiutredningens betänkande 

(SOU 1977:39) underströk att det primära syftet med närvaro- och 

yttranderätt för personalrepresentanter är att ge insyn i frågor som innefattas 

i begreppet '"förhtillandet arbetsgivare-arbetstagare". Förbundet vill även nu 

betona detta syfte. Det kan diskuteras om inte detta förhållande bör framgå 

redan av lagtexten. Tjänstemännens cemralorganisation tillstyrker de före

slagna lagreglernas placering i kommunallagstiftningen och ser således inte 

något motiv för en särskild lagstiftning om de i betänkandet föreslagna 

medbestämmandeformerna. 

Liinsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anför att det i kommunallagen 

saknas föreskrifter om hur nämndledamot eller suppleant skall kallas. Det är 

därför onödigt med regler om hur personalföreträdarsuppleanter skall 

kallas. 

Svenska kommun/ örbundet anser rent allmänt att lagförslaget är alltför 

omfattande. Om lagstiftning kommer att ske på grundval av förslaget är det 

viktigt att bestämmelserna förenklas. 

Flera remissinstanscr tar upp kolll'ktivav1alsmode/le11. Swnska kom111un

förb11nde1 anser att den lösning kommitten förordar - kollektivavtal och 

därefter fullmiiktigebeslut - är att föredra framför övriga tänkbara lösningar. 

Med tanke på de skillnader som föreligger mellan olika kommuner och även 

mellan olika nämnder i samma kommun är det betydelsefullt att möjligheter 

finns till lokal anpassning anser kommunen. Västernorrlands läns landstings

kommun samt Finspångs och Gällivare kommuner anför liknande synpunk

ter. Borliinge komm1111 noterar att utredningen inte föresh1r någon tvingande 

lagstiftning utan har lämnat ett betydande utrymme för parterna att reglera 

förhilllandct sins emellan, hl. a. för att kunna ordna förvaltningen efter 

skiftande lokala behov. Det ligger enligt kommunen någonting positivt i 

denna handläggningsordning i sig, men farhiigor kan också framföras. 

Utformningen av lagreglerna kan medföra att avtal som ej är önskviirda ur 

arbetsgivarsynpunkt framtvingas genom stridsiitgärder på arbetsmarknaden. 

En sådan utveckling vore beklaglig, menar kommunen men de erfarenheter 

MBL hittills givit, pekar definitivt inte åt detta häll. Tvärtom har de krav som 

framförts fr;fo arbl'lstagarhåll varit mycket moderata. Det finns all anledning 
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att tro. att s~ ocks;l blir fallet i framtiden; kunskaper och erfarenheter far 

\'iixa med inflytande och ansvar. Möjligheten att strids~1tgiirder komm<:r att 

tas i bruk hör dock uppmiirksammas. anser kommunen. Stockhol111.1· lilns 

landstingsko11111111n anser all kollckti\'a\'talct inn1.:biir dl otillriirkligt skydd 

för den kommunala demokratin orh föresbr att kommuner orh landstings

kommuner genom ändring i kommunallagen ges riill att hesluta om 

n:irvarnrätt utan reglering i kollektivavtal. Även Skaraborgs läns landsrings

kommun och Norrköpings kommun avvisar kollektivavtalsformen och 

förordar att beslutanderätten ligger hos fullmäktige. Enligt landstingskom

munens mening bör 3 kap. 15 ~ KL kompletteras med bcst:immclser som ger 

fullmiiktige möjlighet att hesluta om niirvaro- och yttranderiitt iin:n för 

personalrepresentanter. Det hör ankomma pa den beslutande församlingen 

att n:irmare bestiimma om niirvarnrättens omfattning och om utseendet av 

personalrepresentanter. Det omr~1de som kommitten föreslagit undantaget 

fran niirvaroriitten (3 a kap. tn *) bör angL'S i KL liksom att pcrsonalfore

triidare skall vara anstiillda lws kommunen/landstingskommunen. Även 

hesti·immelser om jiiv för personalreprl'sentankr hör ingi1 i KL anser 

landstingskommunen. Falköpings kommun anför att konsekvenserna av att 

kollektivanalsreglera närvaror:itten kan hli att förtroendemännen direkt och 

indirekt genom att avtalen sluts centralt med rekommendation till lokalt 

tecknande berövas möjlighet att lokalt sjiilva besluta om och i vilken 

omfattning närvaroriittcn skall komma ifr[1ga. Det kan dt1 ocksi1 göras 

giillandc att vissa niimnder' verksamhL't liimpar sig mindre v:il i detta 

sammanhang. S;\vitt framg;\r av utredningen förcslc'ls dock ej niirvarnr:itt när 

utskott eller a\'Clelning inom niimnd sammantriidcr. Lands1ingsförh1111dc1 

anser att kommittem modell. som inncbiir att införande av närvarorätten 

skall föreg~is av kollektivavtalsförhandlingar och diircftcr ett kommunalt 

beslut som godUnner a\'lalet. inte är liimplig. S1·crig<'s kom1111111alj11ridiska 

förening anför att genom en avtalsreglcring kan iirenden. till följd a\· 

svi1righeter att särskilja iircnden. som berör förhi1llandet arhctsgivare

arhetstagare. komma att omfattas av niin·aroriitten även om de egentligen :ir 

tiinkta att falla utanför. Kollektivavtal om närvaroriittens införande bör 

enligt föreningen underställas kommunfullm:iktige för beslut. 1jii11sre111ii11-

111·11.1 ce111ra/orga11isation delar utredningens principiella grundsyn att det är 

naturligt att vissa grundläggande regler om niirvaroriitten ges i kommunal

lagen nd1 att komplettering bi.ir ske i knllekti\'a\'tal. TCO har dock en annan 

uppfottning iin kommitten vad giiller fragan llm hur när\'afllriitt ska initieras. 

TCO anser att kommittens resonemang \'ilar pa felaktig grund \·ad giiller 

friigan om partslikstiillighet. Om man utg;1r fr{m att de lokala parterna skall 

kunna p{tverka niirvaroriittens omfattning och att den föreslagna heslutsriit

ten fiir fullmäktige skall ha nt1gon praktisk betydelse kan det enligt TCO 

kunstatera~ att n[1gon partslibtiillighet inte existerar pi1 det lokala planet. De 

lokala arbetstagarparterna kommer inte att ha n{1gon lokal stridsdtt att ta till 

och arbetsgivaren kommer att kunna li1ta bli att tr:iffa n;1got lokalt 
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kollektivavtal om närvarorätt. TCO anför vidare att medan man på elen 

statliga sektorn kan träffa avtal som binder de olika parterna kan man pi1 det 

kommunala omrt1clet blott triiffa rckommendationsavtal. Visserligen är det 

mer eller mindre norm att dessa antas av den lokala arbctsµivarparten, men 

detta förhällande innebär å andra sidan att det mot bakgrund av hittillsva

rande erfarenheter måste bedömas vara praktiskt taget omöjligt att få till 

st(mcl en uppgörelse som på central nivå automatiskt ger niirvarorätt till de 

lokala organisationer som önskar detta. TCO förordar därför en lösning som 

innebiir att arbetsgivaren inte kan avvisa fackliga initiativ om niirvaroriilt. 

Den mest naturliga vägen att lösa detta är genom att en sådan rättighet 

lagfästs. Mot bakgrund av den utformning niirvarorättcn slutligen fött i 

kommittens förslag beträffande skyddet för den politiska demokratin finns 

enligt TCOs uppfattning ingen risk för att en sädan närvarorätt otillbörligt 

skulle kunna störa den politiska beslutsprocessen. Det är knappast arbets

givaren som ~'ir den svagare parten när det g~illcr införandet av närvarnrätt. 

och eftersom det i pr<iktiken torde vara omöjligt att uppna ett tillstiind av 

exakt partslikstmlighet pit lokal nivå torde det vara naturligt att man i 

lagstiftningen tar ställning till förman för den svagare parten. som i detta fall 

otvivelaktigt iir de fackliga organisationerna anför TCO. Dessutom kommer 

personalrepresentanternas niirvarn att balansera förva\tningsleclningens 

närvaro vid besluten och ge ytterligare information till de förtroendevalda 

politikerna. TCO intar dock inte en absolut negativ inställning till en 

konstruktion av lagstiftningen diir niirvarorättcn initieras genom att kollek

tivavtal träffas mellan parterna. Förutsättningen för att en sådan konstruk

tion skall vara möjlig är dock enligt TCOs uppfattning att elen medför att de 

lokala fackliga organisationerna som så önskar garanteras när\'arorätt. Mot 

bakgrund av det ovan anförda ser dock TCO för niirvarancle inga möjligheter 

att i praktiken liisa frågan pil detta sätt. 

Frågan om närw1roriit1ens förenlighet med den politiska demokratill, 

personalföretriidamas roll med hänsyn till liksrällighetsprincipcn m. m. har 

delvis redovisats ovan. dels i vissa fall i avsnitt 3. Allmänna synpunkter. dels i 

andra fall i anslutning till instansernas inställning i principfrågan. Här 

redovisas synpunkter på dessa frågor med anknytning till närvarorätten. 

Örebro komm1111 anför att kommunens Hmgvariga erfarenhet a\· facklig 

närvarorätt inte ger stöd för de i betänkandet redovisade farhågorna för elen 

politiska demokratin. Det ligger på de förtroendevalda själva att värna om 

elen politiska demokratin och att väga de fackliga synpunkterna mot andra 

hänsyn i varje enskilt fall. Huddinge kommwz anför liknande synpunkter. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs fäll anför att genom elen föreslagna närvaro

riitten fär de kommunanställda en särställning i förhållande till övriga 

gruppera\' medborgare. Länsstyrelsen understryker vikten av att ett i och för 

sig berättigat önskemål om medinflytande hela tiden ställs i relation till 

kravet p{1 att elen kommunala demokratin förblir okränkt. Denna proble

matik har ingående berörts a\· kommitten. Länsstyrelsen delar helt 
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kommittens uppfattning att det i första hand är en politisk angelägenhet att 

göra gränsdragningen. Om närvarorätt införs enligt kommittens förslag är 

det enligt skolöverstyrelsens mening viktigt att noga följa dess konsekvenser 

för den representativa demokratin vad avser de kommunala förtroendemän

nens inflytande. SÖ pekar på att de olika intressen som de politiskt 

förtroendevalda ~1 ena sidan och arhetstagarföreträdarna å andra sidan har 

att ta till vara kan ge upphov till gränsdragningsproblem, som framgent måste 

uppmärksammas och analyseras. 

Enligt regeringsrä//en torde en realistisk bedömning vara att en närvarorätt 

för personalföreträdare i kommunala nämnder innebär en faktisk påverkan 

pi1 förtroendemännen och därmed kan verka mot den kommunala demo

kratin. PSO har enligt regeringsrättens mening i sig inneburit ett visst intrång 

i den politiska demokratin. Det intrång däri som den nu föreslagna 

närvarorätten skulle innebära kvalitativt sett är mindre ingripande än det 

som PSO medfört. Däremot kommer närvarorätten i den föreslagna 

utformningen enligt regeringsrätten att lt:da till ett kvantitativt sett mycket 

större intrång i den politiska demokratin. 

Riksrevisionsl'erket anser att ett införande av närvarorätt för personalfö

reträdare innehär att dessa får en ökad representation jämfört med övriga 

kommumnedlemmar. Dessutom kan de redan i dag påverka beslut inom sina 

resp. förvaltningar i egenskap av tjänstemän och experter. I ett större 

perspektiv kan en sådan närvarorätt ses som en ökad representation för 

offentligt anställda som redan i dag är klart överrepresenterade i de 

kommunala församlingarna. 

Hallands läm landstingskommun framhåller att närvarorätten, som den 

utformats i lagförslaget, inte står i överensstämmelse med den kommunala 

likställig:hetsprincipen och inte tar hänsyn till särskilda former för det 

kommunala förtroendemannainflytandet i förvaltningen som den kommu

nala självstyrelsen i vårt land bygger på. Genom en närvarorätt av 

ifrågavarande slag skulle den kommunalanställda personalen vid sidan om de 

politiskt valda representanterna erhålla en särställning i förhållande till 

övriga grupper av medborgare anser landstinget. Även om närvarorätt inte 

innebär bcslutsrätt eller ens förslagsrätt, betyder dock själva närvaron vid 

beslutsfattandet goda möjligheter att direkt påverka besluten som andra 

medhorgare saknar. Uppsala kommun anser att närvarorätt för personalfö

reträdare strider mot grunderna för den kommunala reprc~entativa demo

kratin och mot den demokratiska principen om lika inflytandemöjligheter för 

alla röstberättigade medborgare. Om den kommunalanställda personalen 

ges en rätt till representation vid sidan av de politiskt valda representanterna 

far de kommunalanställda en särställning i förhållande till övriga grupper av 

medborgare. NärYaror:itt med yttrande- och reservationsrätt för personal

förcträdart' i de kommunala nämnderna inkräktar på den politiska demo

kratin och innebär ett steg i riktning mot ett korporativt samhälle, som 

bygger på andra principer än allmän och lika rösträtt, som enligt regerings-
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formen är grunden för den politiska demokratin och den kommunala 

självstyrelsen i Sverige. Utredningens argument att personalen genom 

anställningsförhållandet intar en särställning som kan motivera en särbe

handling med hänsyn inte minst till utvecklingen inom andra sektorer av 

arbetsmarknaden är enligt kommunens mening oacceptabelt. Siirställningen 

skall avse frågor som specifikt rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och de anställda. inte övriga ärenden inom nämndernas 

kompetens. För ett legitimt arhetsrättsdemokratiskt inflytande och medbe

stämmande i de förstnämnda frågorna finns tillfredsställande instrument i 

forma\· information, förhandling, avtal och fackligt veto enligt MBL vartill 

kommer möjligheter till speciella medbestämmandeavtal enligt MBA-KL 

samt handläggning i PSO enligt 3 kap. KL. Kommunalrättens restriktiva 

regler beträffande närvaro- och yttranderätt för utomstående vid de 

kommunala nämndernas sammanträden har syftat till att skapa förutsätt

ningar för ett fritt meningsutbyte och för frihet frim pil.tryckning i 

beslutssituationen. Genom närvarorätt för personalföreträdare rubbas dessa 

förutsättningar anser kommunen. Att närvarorätten begränsas till en 

ytteranderätt utan delaktighet i det formella beslutsfattandet saknar reell 

betydelse. Genom sina möjligheter att tillföra överläggningen de synpunkter 

och frågeställningar som man finner angelägna eller taktiskt lämpliga kan 

personalföreträdarna indirekt pilverka även beslutsfattandet. 

Halmstads kommun fastsli1r att gränsdragningen mellan den politiska 

demokratin och företagsdemokratin är en synnerligen viktig fråga. Kommu

nen anser att den inte har blivit tillräckligt belyst och utredd i betänkandet. 

Enligt kommunens mening synes utredningen i första hand ha sökt finna 

modeller för hur de anställdas inflytande skall kunna lösas. Det är enligt 

kommunens mening viktigt att den politiska demokratin inte naggas i kanten 

och att gränsen mot de företagsdemokratiska inflytandeformerna inte blir 

diffus. Kommunen anser att risk härför föreligger om en permanent 

närvarorätt för personalföreträdare införs. I princip kan i och för sig redan 

införande av partssammansatta organ kunna medföra en sädan risk. 

Närvarorätten brukar försvaras med att de anställda inom kommunerna bör 

ha samma inflytande som de anställda i övriga arbetslivet. Kommunen anser 

att en sådan jämförelse inte är möjlig att göra. De kommunala organen har 

att fatta beslut i olika frågor. De har i princip en av kommunmedlemmarna 

bestämd politisk sammansättning. Ett införande av närvarorätt skulle enligt 

kommunens mening innebära att denna sammansättning kan rubbas. Enligt 

kommunens mening måste det vara klart att den som fattar besluten också 

har ans\'aret för dessa. En närvarorätt skulle kunna göra denna ansvarsför

delning oklar. Kombineras den dessutom med facklig veto- och sjiilvbe

stämmandertitt kommer den att göras ytterligare oklar. Genom medbe

stämmandelagen och kommunallagens regler om partssammansatta organ 

kan de anstiillda anses ha fatt en stärkt ställning i förhållande till övriga 

grupper av medborgare i kommunen. En ständig närvarorätt skulle i hi'>grc 
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grad accentuera denna särställning, anser kommunen. Den kommunala 

servicen har till uppgift att tillgodose kommunmedlemmarnas intressen på 

vitt skilda områden. Det kan gälla den sociala servicen. insatser på fritids

och kulturområdena m. m. De som använder denna service har i dag inte 

några särskilda reglerade kanaler för att framföra sina speciella önskemål. 

En närvarorätt för de anställda skulle i förhållande till kommunmedlemmar

na innebära en ojämlikhet. 

Karlstads kommun anför att den föreslagna närvarorätten ger den 

kommunalanställda personalen en särställning i det demokratiska systemet. 

De anställda har redan med gällande regler större möjligheter att påverka 

besluten än övriga kommuninnevånare - något som ibland har kritiserats. 

Att i ett sådant läge ytterligare förstärka deras påverkansmöjligheter synes 

enligt kommunens mening icke motiverat. Jämförelsen med det övriga 

arbetslivet är icke hållbar då de kommunala nämnderna, som präglas av 

insyn och offentlighet, har en politisk sammansättning, som speglar 

medborgaropinionen. 

Täby kommun framhåller att styrnlser och nämnder i en kommun inte är 

jämförbara med styrelser i privata eller statliga bolag eller i statliga verk. 

Även om det ur arbetstagarnas intressesynpunkt kan ses som en självklarhet 

att samma rättigheter skall gälla för arbetstagare inom alla sektorer av 

arbetsmarknaden, kan man inte borse från att närvarorätt i kommunala 

nämnder innebär en uppenbar risk för att förtroendet för den politiska 

demokratins möjligheter att fungera på ett självständigt sätt i kommunerna 

kan komma att urholkas, anser kommunen. Frågan om vilken betydelse 

närvarorätten kan få för det politiska beslutsfattandet i nämnderna har enligt 

kommunen inte belysts av kommitten på ett tillfredsställande sätt. Det torde 

dock inte kunna uteslutas att närvaron av fackliga representanter - även om 

dessa varken har beslutsrätt eller ens förslagsrätt - måste kunna innebära en 

påverkansmöjlighet, som andra medborgare saknar. Närvarorätten skulle 

enligt kommunen således innebära en exklusiv och permanent rätt till 

representation för den kommunalanställda personalen vid sidan om de 

politiskt valda förtroendemännen, vilket ger en särställning i förhållande till 

andra grupper i samhället. Risken synes uppenbar, att också andra 

intressegrupper kommer att framställa krav på medinflytande av liknande 

slag. Det synes odiskutabelt anför kommunen att respekten för nämndernas 

oberoende ställning måste upprätthållas. De politiskt valda förtroendemän

nen måste ha möjlighet att - utan att känna sig påverkade av vissa särskilda 

gruppintressen - göra en helhctsbedömning mot bakgrund av de egna 

politiska värderingarna inför varje avgörande i en fråga. 

Södertälje kommun anser att från kommunens synpunkt skall närvarorät

ten upplevas som en möjlighet för de anställda till insyn, information och 

kontakter. Med detta som utgångspunkt bör reglerna för närvarorätten 

utformas och tillämpas pä ett sådant sätt att intrånget i den kommunala 

demokratin, dvs. de förtroendevaldas suveränitet att fatta de slutliga 

h Riksdagen /9Mi/\5. I sam/. Nr 200 
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avgörandena, blir så litet som möjligt. Mot denna bakgrund ställer sig 

kommunen kritisk till de förslag, som går utöver nämnda syfte, och därför 

kan innebära en inskränkning av den kommunala demokratin genom en 

utveckling av former av anställningsinflytande. 

Gällivare kommun anför att en självklar förutsättning vid kommunens 

bedömning av möjligheterna till ökat personalinflytande inom den kommu

nala sektorn är att kommunens anställda utöver fragor som rör förhållandet 

arbetsgivare-arbetstagare inte skall ha större inflytande över de kommunala 

besluten än andra medborgare i kommunen har. 

Sveriges kommunaljuridiska förening framhåller kommunalförvaltningens 

särart genom principerna om kommunaldemokrati och de förtroendevaldas 

styrelse av verksamheten. Frågan är säger föreningen i vilken utsträckning 

ett ökat arbetstagarinflytande kan och får rubba dessa grundläggande 

principer. Föreningen har inte till uppgift att ta ställning i politiska 
sammanhang men vill ändock betona vikten av att gränsdragningen mellan 

kommunal- och företagsdemokrati inte görs så oklar att osäkerhet om 
grundprincipens omfattning uppkommer. Den i betänkandet angivna 
regleringen av tillhörande frågor inrymmer många oklarheter. Lösningarna 

rimmar i vissa fall dåligt med det kommunala regelsystemet. Lagförslaget 
bedöms - om det genomföres - kunna medföra svårigheter att tillämpa. 

Några remissinstanser tar upp frågan om brukarinflytande och inflytande 

för intressegrupper i den kommunala verksamheten. 

När man diskuterar den kommunala personalens inflytande är det enligt 

socialstyrelsens mening viktigt att man inte glömmer bort de människor som 

den kommunala förvaltningen skall betjäna. Socialstyrelsen anser att 

inflytandet för sådana grupper som servicetagare och vårdtagare borde ha 

ytterligare diskuterats i detta sammanhang. Styrelsen noterar dock att dessa 

frågor skall behandlas av 1983 års demokratiberedning. 

Karlstad~ kommun anser att det är av stor vikt att de anställdas inflytande, 

förstärkt med närvarorätt, inte tillåtes ta över de förtroendevaldas beslut och 

ansvar. Under de senaste åren har krav på s. k. brukarinflytande framställts 

från flera håll (Hyresgästförening, Hem och Skola, handikapporganisatio

nerna m. fl.). Det kan med visst fog hävdas, att dessa krav är lika berättigade 

som de anställdas anser kommunen. Vid sådant förhållande hör inte de 

fackliga organisationernas önskemål tillgodoses utan att konsekvenserna vad 

gäller brukarinflytandet övervägts. Vid en arbetsmarknadskonflikt måste 

facklig närvarorätt vålla uppenbara komplikationer. De anställdas represen

tanter får visserligen inte närvara vid frågor "som avser konflikter'' men kan 

under hela konflikten närvara vid övriga frågor. Kommunen vill starkt 

ifrågasätta det lämpliga i ett sådant system. 

Hallands läns landstingskommun framhåller vikten av att man i debatten 

om den kommunala personalens inflytande inte glömmer bort de människor 

som den kommunala förvaltningen ytterst skall betjäna. Landstingskommu

nen instämmer oförbehållsamt i Agne Gustafssons uppfattning att de 
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kommunala nämndernas oberoende ställning måste garanteras, dvs. de 

måste vara kapabla att göra de samman jämkningar utifrån ett helhetsintres

se, som partiernas företrädare skall utgå ifrån i en representativ demokra

ti. 

Halmstads kommun pekar på att det finns många olika särintressen på den 

kommunala verksamheten. Enligt kommunens mening kanaliseras dessa 

intressen bäst genom de politiska partierna som via sina representanter i de 

kommunala organen har att företräda kommunmedlemmarnas intressen. 

Kommunen anser att en närvarorätt i och för sig kan ge värdefulla 

synpunkter för verksamheten i vissa frågor. Kommunen anser också att 

andra brukare av den kommunala servicen på samma sätt skulle kunna ge 

sådana värdefulla synpunkter om dessa organisationer gavs närvarorätt. 

Genom en annan definition av sakkunnigbegreppet i kommunallagen skulle 

dessa kunskaper kunna tillvaratas om kommunala organ från fall till fall 

kunde besluta att representanter för de anställda och övriga skulle få 

närvara. 
Några remissinstanser tar upp småpartiernas representation. 

Närvarorätten kan i praktiken anför regeringsrätten ge de anställda en 

ställning som förefaller starkare än de förtroendevaldas. Så kan till följd av 

gängse grunder för fördelningen av politiska mandat i nämnderna den 

effekten i vissa fall komma att inträffa, att de anställda blir företrädda i en 

nämnd under det att ett eller flera politiska partier kan komma att lämnas 

utanför. Detta blir följden om partiets väljarunderlag, som ej behöver vara 

obetydligt, dock ej är tillräckligt stort för att berättiga till plats i 

nämnden. 

Hallands Läns landstings kommun delar denna uppfattning och anför vidare 

att ingen politiskt vald förtroendeman behöver tåla närvaron av någon utom 

nämnden stående person vid dess sammanträden. Om någon utom nämn

dernas representation stående grupp skall beredas insyn i nämndernas 

verksamhet bör detta i första hand tillkomma de politiska minoriteterna. De 

föreslagna åtgärderna skulle ytterligare öka de fackliga representanternas 

inflytande över den kommunala verksamheten. Kommunen delar härvidlag 

Agne Gustafssons farhågor att medborgarna/väljarna i allt större utsträck

ning kommer att vända sig till olika aktionsgrupper och att missnöjet 

kommer att öka bland dem som direkt berörs av verksamheten, om 

lagstiftningen inriktas på att bryta den kommunala likställighetsprincipen till 

förmån för endast en part. 
Täby kommun anser att krav på representation i nämnderna från 

småpartierna torde bli en oundviklig konsekvens av ett införande av 

närvarorätt för personalföreträdare. 
Några remissinstanser gör en jämförelse mellan statlig och kommunal 

förw1/tning varvid den kommunala förvaltningens särart betonas. 

Regeringsrätten anser att bakom förslaget kan spåras en strävan att skapa 

en likformighet över hela arbetsmarknaden såvitt avser medbestämmandet . 

.. ~· 
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Det är dock inte enligt regeringsrätten problemfritt att överflytta vad som 

gäller inom den enskilda och statliga sektorn till den kommunala med dess 

särskilda förutsättningar. I den mån resultatet av en utvidgning till den 

kommunala sektorn inte kan förväntas leda till en positiv nettoeffekt som kan 

sägas motsvara den de ifrågavarande medbestämmandeformerna gett inom 

andra sektorer. riskerar önskemålet om likformighet över hela arbetsmark

naden att hli ett självändamål anför regeringsrätten. 

Statms avtalsverk framhåller vikten av att det fackliga inflytandet på det 

kommunala området inte blir mer långtgående än på det statliga. 

Halland1· läns /andstingskommun fäster uppmärksamheten på skillnaderna 

mellan statlig och kommunal förvaltning och därmed även betr. formerna för 

de anställdas medinflytande. Frågan om införande av närvarorätt för de 

anställdas företrädare vid sammanträden med det högsta politiska organet 

inom den statliga förvaltningen - regeringen - har sävitt landstingskommu

nen har sig bekant aldrig övervägts och finner det för sin del principiellt lika 

oriktigt att införa närvarorätt i de kommunala och landstingskommunala 

"regeringarna". dvs. kommunernas styrelse, som i rikets regering. 

Uppsala kommun anser att då det görs gällande att utvecklingen på andra 

delar av arbetsmarknaden - styrelserepresentation för anställda i aktieholag 

och personalföreträdare i de statliga verksstyrelserna - motiverar motsva

rande anordning även på den kommunala sektorn, förbises den kommunala 

förvaltningens särart. Det rader en väsentlig skillnad inte bara mellan 

offentlig och privat sektor utan även mellan statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheter i de avseenden som här är aktuella. De statliga 

förvaltningsmyndigheterna har att verkställa de politiska instansernas beslut. 

På det kommunala planet är det de politiskt valda som själva svarar för 

förvaltningsmyndigheternas ställningstaganden. Personalrepresentation i de 

kommunala nämnderna blir därför enligt kommunens mening ett intrång pa 
den politiska demokratins område på ett annat sätt än när det gäller 

motsvarande i de statliga förvaltningsmyndigheterna. 

Västerås kommun anför att det är ett vanligt argument att personalrepre

sentation i nämnderna kan bli ett hinder för ett fritt meningsutbyte mellan de 

politiskt valda ledamöterna och kan negativt inverka på deras självständighet 

och oberoende vid beslutsfattandet. Utan tvekan ligger det något i dessa 

synpunkter och man kan inte utan vidare föra dem åt sidan. Å andra sidan 

kan man konstatera att styrelserepresentation införts inom övriga arbets

marknadsscktorer. Såväl inom bolagsstyrelscr (företag med minst 25 

anställda) som inom statliga organ är personalrepresentanter företrädda. De 

fackliga representanterna ingar där vanligen som fullvärdiga ledamöter. 

vilket innebär att de medverkar även i beslutsfattandet. Att utesluta 

styrelserepresentation för de kommunalanställda skulle mot denna bakgrund 

kräva starka skäl anser kommunen. 

Sveriges kommunaljuridiska förening anför att i kommunerna är det 

politiska momentet betydligt mer accentuerat iin i statlig förvaltning. 
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Gränserna för facklig medbestämmanderätt borde därför enligt föreningen 

göras sniivare på den kommunala iin på den statliga sektorn. Förslaget synes 

emellertid syfta till motsatsen. 

Flera remissinstanser redovisar egna erfaren heter av försök med närvaro

rätt. I de allra flesta fall anges att erfarenheterna är positiva. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har sedan 1976 haft personalrepresentanter. 

utsedda av personalorganisationerna i sin lekmannastyrelse. De har där inte 

endast närvaro- och yttranderätt utan deltar även i besluten i frågor som rör 

länsstyrelsens arbetsmetoder. arbetsordning, organisation, budget. perso

nalpolitik och liknande. Det har enligt styrelsens mening i stort sett gått bra 

att urskilja dessa frågor och det fackliga inflytandet har därför inte påverkat 
den politiska balansen i frågor som rör det slag av verksamhet som 

länsstyrelsen skall bedriva. Man kan emellertid inte anser styrelsen utan 

vidare överföra dessa erfarenheter på det kommunala, landstingskommu

nala eller kyrkokommunala området, eftersom där finns ett starkare krav på 

politisk demokrati, som visas genom att hela beslutsansvaret ligger på de 

förtroendevalda. Beslutanderätten utövas i kommunerna av valda försam
lingar, medan länsstyrelsens styrelse visserligen är representativ för den 

politiska fördelningen i länet men utses indirekt och i grunden är ett statligt 

organ som har sin auktorisation genom riksdagen och regeringen. En annan 

skillnad är att ansvariga tjänstemän vid länsstyrelsen har skyldighet att 

närvara och delta i styrelsens överläggning och det slutliga beslutet. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän har egna positiva erfarenheter av 

styrelserepresentationen för anställda. Genom denna kan enligt styrelsens 

mening en allsidigare belysning av sakförhållandena ske och personalrepre

sentanterna ges en kompletterande information. Ett ökat informationsutby

te har möjliggjorts mellan arbetsgivare och arbetstagare vilket också lett till 

ökad ömsesidig förståelse och stundtals även ett bättre beslutsunderlag. Det 

är också känt för länsstyrelsen att den försöksverksamhet med närvarorätt 

som sedan 1974 bedrivits vid sex av Göteborgs kommuns nämnder i stort sett 

endast givit positiva erfarenheter och några konflikter med principerna för 

den representativa demokratin har inte uppstått. Även Uddevalla kommun 

har deltagit i försöksverksamheten och funnit att denna fungerat väl. 

Västernorrlands läns landstingskommun har sedan 1974 haft försöksverk

samhet med närvarorätt för personalrepresentanter vid sjukvårdsdirektio

nerna. Erfarenheterna från dessa försök har varit goda. Närvarorätten får 

anses ha varit ett betydelsefullt komplement till övriga former av medbe

stämmande säger landstingskommunen. 

Lidingö kommun anför att i Lidingö har fackliga representanter rätt att 

deltaga i överläggningarna men ej i besluten i brandstyrelsen, tillika 

civilförsvarsnämnd och i kommunstyrelsens personalutskott. Erfarenheter

na är enligt kommunens mening goda. 

Stockholms kommun har en nära tio års lång erfarenhet av försöken med 

deltagande av personalföreträdare i nämndsammanträden. Erfarenheterna 
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uppges vara positiva. Enligt kommunens mening har försöksverksamheten 

inte - vilket är väsentligt - gjort intrång på de förtroendevaldas suveränitet. 

Grunderna för den kommunala demokratin har därmed inte rubbats. 

Däremot har de förtroendevalda fått bättre underlag för sina beslut utan att 

deras beslutsrätt på något sätt begränsats. De anställdas möjligheter till 

insyn, information och kontakter med de folkvalda förtroendemännen har 

vidareutvecklats anför kommunen. 

I Eskilstuna kommun bedrivs i två av kommunens nämnder, skolstyrelsen 

och tekniska verkens nämnd, försöksverksamhet med närvarorätt för 

fackliga representanter. Dessa har rätt att deltaga i överläggningarna men 

inte i besluten. Någon rätt att få sin mening antecknad i nämndprotokoll har 

de fackliga representanterna inte. Kommunen uppger sig ha positiva 

erfarenheter från försöksverksamheten. Främst gäller detta de möjligheter 

till informationsutbyte som närvarorätten ger. I vissa fall har informationen 

haft betydelse för nämndbesluten. Vidare framhåller kommunen den 

kontrollmöjlighet som de fackliga företrädarnas närvarorätt innebär vad 

gäller efterlevnaden av kommunens medbestämmanderutiner. 

I Norrköpings kommun deltar sex nämnder i den pågående försöksverk

samheten med närvarorätt för de anställdas representanter vid sammanträ

den med nämnder. Vidare har sedan flera år funnits organ, sammansatta av 

företrädare för arbetsgivare och arbetstagare. Större utredningsprojekt har 

också under senare år bedrivits under viss medverkan från arbetstagarnas 

representanter. Erfarenheterna av den pågående försöksverksamheten är i 

huvudsak positiva. Informationen från ömse sidor har ökat. 

Inom Malmö kommun pågår försöksverksamhet med närvarorätt med 

energiverksstyrelsen. skolstyrelsen och sociala centralnämnden. De nämn

der i Malmö som tillämpat systemet är positiva till detsamma. 

Göteborgs kommun säger sig ha positiva erfarenheter av den försöksverk

samhet med närvarorätt som sedan 1974 bedrivs vid sex av kommunens 

nämnder. Bl. a. har den lett till ett ur verksamhetssynpunkt konstruktivt 

informationsutbyte vilket kan vara av intresse för att bredda beslutsunder

laget. 

I Skövde kommun har i vissa styrelser och nämnder försöksverksamhet 

med närvarorätt för fackliga representanter pågått under ett antal år. Någon 

negativ inverkan på arbetet i berörda styrelser och nämnder har närvarorät

ten ej inneburit uppger kommunen. Den viktigaste positiva erfarenheten 

ligger inom informationsområdet. Ur personalpolitisk synvinkel finner 

kommunen ingen anledning motsätta sig en lagstiftning, som permanentar 

närvarorätten. 

Örebro kommun har alltsedan starten med försöksverksamhet med 

närvarorätt år 1972 deltagit i denna. Närvarorätt har funnits i kommunsty

relsen, personalnämnden (numera kommunstyrelsens ekonomi- och perso

nalutskott), skolstyrelsen och industriverksstyrelsen. Kommunens förtroen

devalda, vissa tjänstemän samt de fackliga organisationerna har vid några 
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tillfällen redovisat sina erfarenheter i olika enkäter. Erfarenheterna har 

uppger kommunen allmänt betecknats som positiva. De förtroendevalda har 

upplevt det som värdefullt att på sammanträdena kunna direktkommunicera 

med representanter för de anställda. som komplement till sammanträdes

handlingar och föredragningar. Fackrepresentanterna har. efter att under de 

första åren mest ha spelat en observatörsroll, efterhand blivit mera aktiva och 

deltar numera ofta i diskussionerna. Under hand har framkommit, att de 

fackliga organisationerna särskilt värdesätter närvarorätten i ekonomi- och 

pesronalutskottet, som är kommunens centrala personal- och arbetsgivaror

gan. 

I Västerås kommun har sedan mitten av 1970-talet på försök förekommit 

närvaro vid sammanträden med park- och idrottsstyrelsen och styrelsen för 

tekniska verken. Någon utvärdering av verksamheten har inte förekommit 

men på förfrågan har uppgivits att man vid respektive organ inte har något att 
erinra mot densamma. Närvarorätten har gett personalföreträdarna möjlig

het att följa upp de MBL-förhandlingar som ägt rum samt lämna 

kompletterande upplysningar i anslutning därtill. Några negativa effekter av 
verksamheten har inte kunnat anges, uppger kommunen. 

I Sundsvalls kommun har försöksverksamhet med närvarorätt för fackliga 

företrädare i styrelseroch nämnder pågått sedan 1973. Försöksverksamheten 

har i Sundsvall omfattat personalnämnden, brandstyrelsen och kommunsty
relsens organisationsutskott. I Sundsvalls kommun har, i likhet med de flesta 

andra kommuner, erfarenheterna av närvarorättsverksamheten varit över

vägande positiva. 

Klippans kommun anför att inom kommunen tillämpades det föreslagna 

systemet på försök fram t. o. m. den 1 juli 1982. Av erfarenheterna från 

försöksperioden kan kommunen knappast dra slutsatsen att systemet hade 

någon avgörande inverkan på beslutseffektiviteten. En av anledningarna till 
att kommunen inte kunde se några omedelbara positiva effekter kan 

möjligen vara det faktum att försöksverksamheten ej föregicks av några 

särskilda förberedelser, såsom utbildning av personalföreträdarna. Av allt 

att döma upplevdes dock verksamheten som positiv av de medverkande 

personalorganisationerna, säger kommunen. 

Svenska kommunförbundet anför att erfarenheterna av försöksverksam

heten har i stort varit positiva. Den viktigaste positiva erfarenheten ligger 

inom informationsområdet. Med systemet med närvarorätt har man fått ett 

naturligt forum för en dialog mellan kommunalt förtroendevalda och 

personalföreträdare. Enligt förbundets uppfattning bör nu försöksverksam

heten ersättas med permanent lagstiftning. 

En del remissintanser redovisar, de flesta i kritiska ordalag, sin uppfattning 

om utvärderingar av försökn·erksamheten med närvarorätt. 

Arbetslivscentrum anför att i allt väsentligt har utredningen korrekt 

redovisat forskningsresultaten och slutsatserna förefaller väl grundade. 

Senare studier har ytterligare givit stöd för dessa. Arbetslivscentrum anför 
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vidare att i den reservation som avgivits av Agne Gustafsson hävdas dels att 
resultaten i forskningsprojekten är otillräckligt underbyggda, dels att 

utredningen dragit allt för långtgående slutsatser av dem. Gustafsson skiljer 
enligt arbetslivscentrums mening inte mellan vad forskarna anfört beträffan
de den del av deras studier som rör MBL och den del som rör närvarorätten, 
vidare att urvalet skulle vara otillfredsställande. Arbetslivscentrum anser att 

försöksverksamhct med närvarorätt bedrivits under tillräckligt !äng tid för att 

resultaten skall vara representativa och kan därför inte dela reservantens 

synpunkter. Arbetslivseentrum anför även att undersökningarna avser inte 
enbart en kartläggning av attityder, utan även händelser och ärenden som 

belyser niirvarorättens konsekvenser. Den väsentliga slutsatsen bygger inte, 
som Gustafsson tolkar rapporterna, på kvantitativa attitydmönster utan på 

den kvalitativa analysen. Forskningsrapporterna visar på förekomsten av 
problem som sammanhänger med tidsmässiga och ekonomiska kostnader, 
och farhågor av principiell natur. Däremot har inget fall av missbruk av 
närvarorätten eller andra förhållanden framkommit, som gör att närvaro
rätten vid handläggningen av konkreta ärenden skulle stridit mot viktiga 
demokratiska principer säger arbetslivscentrum. 

Riksrevisionsverket anför att de slutsatser som dras i betänkandet om 
försöksverksamheten inte är odiskutabla. Således menar utredningen att 
försöksverksamhcten gett ett positivt utslag för närvarorätten. I detta 

sammanhang bör enligt RRV påpekas att försöksverksamheten varit frivillig 
och skett i ett urval av kommuner med från början positiv inställning till 
närvarorätten. Utvärderingarna av försöksverksamheten avser endast ett 

begränsat antal kommuner. Dessutom har inte de mindre kommunerna 
deltagit. Vidare har enbart vissa förtroendevalda, tjänstemän och fackliga 

företrädare tillfrågats om erfarenheterna från försöksverksamheten. RR V 

anser att relevanta undersökningar av sambandet mellan effektivitet och 

närvarorätt inte redovisas. 
Hallands läns landstingskommun anser att resultatet av enkätundersök

ningar inte kan anses utgöra något säkert underlag för en bedömning av hur 

närvarorätten skulle fungera i mindre och medelstora kommuner. Den 

kommunala självstyrelsens utformning gäller ytterst en princip- eller 
värderingsfråga och kan därför väl belysas, men ej besvaras genom olika 

undersökningar av detta slag. Landstingskommunen ifrågasätter därför 

starkt att man låter några statistiska genomsnittssiffror i en enkätundersök

ning få sådan dignitet att de får avgöra en så viktig fråga som ändring av 
kommunallagen när det gäller den kommunala självstyrelsens utformning. 

Kommunallagens uppgift är att vara en garant för en demokratisk 

beslutsprocess och ett skydd för minoriteten i den kommunala beslutspro

cessen. Det är enligt landstingskommunen allvarligt om kommunallagen 

brister häri i något avseende. 

Halmstads kommun anser att den utvärdering som gjorts i samband med 

försöksverksamhet med facklig närvarorätt i olika kommunala organ ger en 
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oklar hild och att det inte är möjligt att dra några säkra slutsatser utifrån 

undersökningarna. Resultatet av undersökningen kan i alla fall inte sägas ge 

resultatet att de kommunaldemokratiska fördelarna skulle vara s:ldana att 

permanent närvarorätt skall införas menar kommunen. 

Svenska kommunförbundet anför att närvarorLitten har varit föremii.l för 

flera utvärderingar - såväl före som efter MBLs tillkomst - hl. a. av 

dävarande Centrala rii.det för samarbetsfrågor på det primärkommunala 

området. Denna utvärdering liksom en av statsvetenskapliga institutionen 

vid Lunds universitet gjord utvärdering visar enligt förbundet att man på de 

allra flesta håll och från alla parter är positivt inställd till närvarorätten som 

siidan. Av sistnämnda utvärdering framgår att en majoritet av samtliga 

grupper (politiker. tjänstemän. fackliga företrädare) angett att MBL inte 

gjort närvarorätten mindre betydelsefull. 

Lands1ing.1förhunde1 anför att de utvärderingar som har gjorts genom 

enkiitcr i olika sammanhang har kritiserats. Förbundet anser att en 

begränsad enkätundersökning som gjordes 1979 inte kan tillmätas den vikt 

som kommitten vill göra även om dess resultat i huvuddrag överensstämmer 

med tidigare enkäter. Den bör framförallt inte vara den avgörande faktorn 

för ett positivt ställningstagande till närvarorätten säger förbundet. 

Några remissinstanser diskuterar l'iirdet av befintliga inflytandeformer i 

förhållande till närvarorätten. 

Regeringsrätlen pekar på de möjligheter att vidga medbestämmande som 

redan föreligger och framhåller att varje vidgning därutöver av medbestäm

mande i egentlig mening inneb~ir en motsvarande försvagning av den 

politiska demokratin. Mot bakgrunden härav vore det enligt regeringsrätten 

av värde att få närmare belyst hur de allmänna intressena gagnas av en 

vidgning av de kommunal- och landstingsanställdas möjligheter att i sitt eget 

intresse utöva inflytande på denna del av den offentliga sektorn. 

Hallands läns lands1ingskommun anför att medbestämmandelagens regler 

om utvidgad förhandlingsrätt och arbetsgivarens informationsskyldighet i 

kombination med medbestämmandeavtal om partssammansatta organ och 

övrig arbetsrättslig lagstiftning bildar ett system som ger betryggande 

garantier för att personalorganisationernas berättigade krav på insyn. 

inflytande och medbestämmande blir förverkligade. Handläggningen av 

frågor som är av väsentlig betydelse för de anställda bör kunna ske inom 

ramarna för detta system. Personalens särskilda intresse av att få överblick 

över nämndens arbete i dess helhet bör kunna tillgodoses utan närvarorätt. 

Landstingskommunen anser att närvarorätt ur företagsdcmokratisk syn

punkt är av synnerligen ringa betydelse mot bakgrund av de förutsättningar 

som tillskapats genom arbetsrättsreformen. 

Viislernorrlands läns landstingskommun anser att en faktor som kanske 

förändrar behovet av närvarorätten är det medbestämmandeavtal (MBA

KL) som i form av lokalt avtal i kombination med den lagändring i 

kommunallagen som möjliggör inrättande av PSO bör kunna förändra och 
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kanske ersätta närvarorätten i niimnder. Inom landstingskommunen har det 

lokala mcdbcstiirnmandeavtalct utformats så att möjlighet till såväl politi

kerkontakt som behandling av direktioninärnnds ärende i medbestämman

degrupp är en möjlig realitet redan i dag. Denna form av personalinflytande 

bör vara en naturligare väg att gå. Landstingskommunen anser också att 

fördelen med att, i kombination med MBL/MBA utveckla samverkansmo

dcller är att man kommer ifrån den principiella diskussion om personalens 

särställning gentemot andra grupper av medborgare i politiska beslutsor

gan. 

Eskilstuna kommun anför att i stort sett likvärdiga resultat i förhållande till 

närvarorätten kan uppnås redan inom ramen för den beredning - inklusive 

information eller förhandling enligt medbestämmandelagen i förekomman

de fall - som varje ärende skall genomgå. Vidare framhåller kommunen 

möjligheterna att utveckla träffarna i det kontaktorgan för dialog mellan 
förtroendevalda och de fackliga organisationerna som finns i kommunen. 
Enligt kommunens mening motsvarar dessa kontakter inte helt en närvaro

rätt vid nämndsammanträden, men informationsutbyte och kontroll torde 

ändå kunna skötas med god effektivitet. Eskilstuna kommun har tidigare 

förordat att kommunallagens bestämmelse om rätt för nämnd att tillkalla 
"'särskilt sakkunnig" skulle giilla också fackliga representanter. Om lagtext 
eller motivuttalanden ändrades pii denna punkt, kunde vederbörande nämnd 

med enkel majoritet kalla fackliga företrädare att närvara i de ärenden där 

nämnden bedömer arbetstagarrepresentanternas närvaro som värdefull. En 

sådan ordning - vilken förordas av ledamoten Agne Gustafsson - skulle 

enligt kommunen dels uppfylla informations- och kontrollbehovet, dels ge en 

klarare gräns mellan förvaltningsdemokrati och politisk demokrati. 

Några remissinstanser behandlar frågan om rekrytering a1' personalföre

trädare. Enligt förslaget skall personalföreträdarna utses bland anställda hos 

kommunen, i första hand bland dem som är anställda inom nämndens 

verksamhetsområde. 

Malmö kommun ifrågasätter om de inte skall utses bland de anställda inom 

nämndens verksamhetsområde. En bindande regel härom torde knappast 

vara till förffmg. 

Landsorganisationen anser i likhet med utredningen det vara en fråga för 

kollektivavtalsbundna lokala organisationer att utse personalföreträdare i 

styrelser och nämnder. I första hand är det också en fråga för de fackliga 

organisationerna att själva göra upp om mandatfördelningen. Enligt LO:s 

mening kan det dock vara av visst värde att subsidiärt falla tillbaka på en 

mandatfördelningsrcgel för den händelse de lokala organisationerna inte kan 

enas. Som förebild för en sådan bestämmelse kan tjäna motsvarande regel i 

lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska 

föreningar. 

Tjänstemännens centra/organisation delar kommittens principiella uppfatt

ning att ledamöter och suppleanter i första hand bör utses bland de anställda 
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inom vederbörande nämnds verksamhetsomriidc. Om särskilda skiil förelig

ger för att gå utanför denna krets förutsätter kommitten samrad med 

arbetsgivaren. TCO anser att bedömningen av om särskilda skäl föreligger 

bör göras av den fackliga organisationen. Något speciellt uttalande om 

samråd med arbetsgivaren i de fall särskilda skäl för undantag skulle föreligga 

erfordras enligt TCO:s uppfattning inte. Organisationen anför vidare att om 

man ~er niirvarorätten som ett komplement till övriga medbestämmandefor

mer och dessutom - som utredningen gör - anser att närvarorättcn skall 

bygga på kollektivavtal, framstår det som inkonsekvent att varje personal

företrädare skall företräda alla anställda. TCO avvisar denna princip. Några 

andra motiv för sitt ställningstagande i denna fråga än en hänvisning till det 

statliga avtalsområdet har kommitten inte. och uttalandet ter sig enligt TCO 
än mera anmiirkningsvärt mot bakgrund av utredningens tidigare resone

mang om konfliktmöjligheter i syfte att träffa avtal om närvarorätt. TCO 

uppfattar dock att denna fråga är intressant bara när det gäller vidaresprid
ning av information från personalföreträdare till de anställda. Mot bakgrund 

av den konstruktion som finns i MBA-KL (rätt att samla de anställda till 

fackliga möten på betald arbetstid) beträffande dessa frågor torde inte detta 

vålla några problem. 
Svenska kommunförbundet ansluter sig till det förslag kommitten framfört 

angående utseende av personalföreträdare och valbarhet. Förbundet anser 

det vara en förutsättning att personalföreträdare är anställd hos kommunen 

och med hänsyn till syftet med närvarorätten även lämpligen inom 

vederbörande nämnds verksamhetsområde. Skolö1•erstyrelsen samt Täby, 

Södertälje, Finspångs och Gällivare kommuner anför liknande synpunk
ter. 

Några remissinstanser tar upp frågan om ordningen för kallelse av 

personalföreträdare samt suppleanternas ställning. 

Kammarrätten i Göteborg anför att ett nämndbeslut om en förmån till en 

enskild kan komma att upphävas eller undanröjas om personalföreträdare 

felaktigt har fått närvara vid ärendets handläggning. Denna olägenhet är inte 

önskvärd, och frågan bör därför övervägas ytterligare i det fortsatta 

lagstiftningsarbetet, anför rätten. Såväl frågan om sättet för kallelse av 

personalföreträdare till sammanträde som frågan om suppleanternas ställ

ning bör enligt kammarrättens mening kunna överlåtas till parterna att 
reglera i avtal. 

Skaraborgs läns landstingskommun tar upp konsekvensen av utebliven 

eller felaktig kallelse till personalrepresentant i nämnd. Kommitten anger att 

effekten av utebliven eller felaktig kallelse till personalrepresentant kan bli 

att fattade beslut på sammanträde med organet i fråga skall anses inte ha 

tillkommit i laga ordning. Landstingskommunen konstaterar att kommittens 

uttalande rör en fråga som i andra sammanhang, t. ex. beträffande ledamot i 

nämnd, lämnats åt rättspraxis att avgöra. I de flesta fall - dock inte 

undantagslöst - kan vid en rättslig prövning beslut upphävas som fattats av 
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nämnd på sammanträde vid vilket en ledamot obehörigen utestängts genom 

t. ex. utebliven eller felaktig kallelse. Personalrepresentanter har inte 

ställning av ledamöter. Kommitten har inte heller föreslagit att de skall fä 

samma befogenheter som ledamöter. Att dä jämställa ledamot och 

personalrepresentant i detta avseende kan enligt landstingskommunen inte 

vara rimligt. Kommittens ställningstagande tyder faktiskt på att kommitten i 

närvarorätten lagt in en funktion som strider mot det syfte till ömsesidig 

information som kommittens eget förslag grundas på. Konsekvenserna av ett 

misstag frtm arbetsgivarens sida vid tillämpningen av närvarorätten kan inte 

rimligen tillåtas bli strängare än när beslut fattats utan att förhandlingsskyl

digheten enligt MBL iakttagits anser landstingskommunen. Besluten blir i 

siidana fall inte ogiltiga utan skadestfmdsskyldighet inträder för arbetsgi

varen. Om niirvarorätten grundas på kollektivavtal som kommitten föreslår 

kan det vara lämpligt att tillämpningen av denna rätt knyts an till det 

arbetsrättsliga systemet. Täby kommun anför liknande synpunkter. 

Göteborgs kommun anser att den föreslagna föreskriften om ordningen för 

kallelse av personalrepresentant bör utgå. Någon föreskrift om hur 

nämndledamot eller suppleant skall kallas finns inte i lagen. Det ankommer 

på varje nämnd att bestämma i dessa frågor. Vederbörande nämnd bör enligt 

kommunens mening kunna anförtros att besluta också om hur och när 

personalrepresentanterna skall kallas. 

Centra/organisationen SACOISR betonar vikten av att suppleant för 

personalföreträdare ges möjlighet att - i likhet med vad som gäller för de 

politiskt förtroendevalda - närvara vid sammanträde i nämnd även vid annat 

tillfälle än då suppleant inträder vid förfall för ordinarie personalföreträdare. 

Detta är viktigt med hänsyn till kunskapsuppbyggnad och för eventuell 

succession, anser SACO/SR. 

Några instanser kommenterar jävsbestämmelser och perso11alföreträdares 

a11svar, varvid Sve11ska kommu11förbundet, Täby och Gällivare kommuner 

samt Landsorganisationen anför att de delar kornmittens uppfattning i denna 

fråga. LO tolkar kommitteförslagets innehåll på det sättet att jäv inte skall 

anses föreligga för ärenden som behandlas i nämnder och styrelser efter det 

att förhandlingar har slutförts eller innan dessa har påkallats. Eljest undantas 

från personalrepresentanternas medverkan i alltför vid utsträckning fragor. 

som dessa bör inverka på med hänsyn till det bakomliggande syftet med 

personalrepresentationen. Hela budgetbehandlingen skulle t. ex. komma att 

ske utan personalföreträdarnas medverkan, säger LO. 

Frågan om 1111da11tag för vissa näm11der betr. närvarorätten tas upp av några 

instanser. 

Svenska kommunförbundet för sin del ansluter sig till kornmittens 

uppfattning enligt vilken närvarorätt således i princip kan föreligga i olika 

typer av kommunala organ oavsett hur de benämns, dock med det viktiga 

påpekandet att organen skall ha förvaltnings- och verkställighetsuppgifter 

och sålunda utgöra nämnd i kommunalrättslig mening. Förbundet ifrågasät-
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ter dock om personalföreträdare bör ha närvarorätt vid sammanträde med 

personalorgan (personalnämnd) med hänsyn till att detta organ behandlar 

fr[1gor av till största del partskaraktär. Gällil'lire kommun anför liknande 

synpunkter. Malmö kommun anser att eftersom det ankommer på kommu

nen att själv bestämma omfattningen av niirvarorättcn torde det dock icke 

vara behövligt att detta regleras i lag. 

Landsorganisationen finner det rimligt. att avgränsningen oavsett beteck

ning sker med avseende på om det är ett organ med förvaltnings- eller 

verkställighetsuppgifter. 

Flera remissinstanser ifrågasätter kommittens förslag att utskott eller 

awlelningar undantas från närvarorätt. 
Kammarrä1ten i Göteborg anser sig ha svårt att förstå att niirvarorätt för 

personalföreträdare inte skall kunna gälla också utskott eller avdelning inom 

nämnd. 

Sundsvalls kommun anser, att närvarorätten bör kunna omfatta också 

utskott, varvid en bedömning kan ske om utskottets verksamhet, liksom 

kommunstyrelsens organisationsutskott i Sunds\'alls kommun, är sådan att 

det kan vara lämpligt att personalrepresentanter medverkar i denna. 

Örebro kommun framhåller att den begränsning av närvarorätten som 

följer av förslaget att inte omfatta utskott är olämplig för Örebro kommun. 

Liksom i många andra kommuner har uppgiften som kommunens centrala 

personalorgan lagts på kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott. 

Detta utskott har övertagit de beslutsuppgifter som tidigare åvilade 

personalnämnden. De skäl som kommitten anfört för att närvarorätten ej 

skall gälla utskott kan sålunda inte anföras i detta fall anser kommunen. 

Eftersom dessutom både arbetsgivare- och fackrepresentanter funnit närva

rorätten i personalutskottet värdefull. skulle det vara ett steg tillbaka att nu 

avskaffa den. Kommunen uppger att den medgivit närvarorätt även i två 

andra kommunstyrelseutskott, vilka dock i huvudsak har bcredningsuppgif

ter. 

Borlänge kommun anför att då just personalfrågor är det område 

inflytandet avser. kanske i allra högsta grad, är det en självklarhet, att 

närvarorätten även skall omfatta personalutskotten. För att ett reellt 

inflytande, och därmed möjlighet att utnyttja arbetstagarnas kunskaper, 

skall skapas bör ocksf1 niirvarorättens innebörd ytterligare utvidgas, anser 

kommunen. 

Täby kommun anför att merparten av de ärenden. som rör förhii.llandet 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, dvs. personalfrågorna, för Täbys del 

handläggs dels av kommunstyrelsens personalutskott vad gäller förvaltnings

övergripandc personalärenden, dels som dclegationsärenden inom styrelser 

och nämnder beträffande förvaltningarnas egna personalfrågor. Eftersom 

det måste vara just dessa ärenden. som personalrepresentanterna har mest 

intresse av att bevaka, synes det enligt kommunen tveksamt om syftet med 

närvarorätten, nämligen den ökade insynsmöjlighetcn. verkligen kan 
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uppnås. De relativt fä ärenden. som direkt berör personalen och som 

behandlas pi1 niimndernas sammanträden, är arbetsgivaren skyldig att 

MBL-förhandla om före beslut, varför möjligheter till påverkan på ärendets 

behandling finns där. Förutsättningarna för nävarorättens berättigande kan 

dock antas variera från kommun till kommun beroende på bl. a. organisa

tionen!:' struktur, rutiner för ärende be handling o. dyl. 

Tjänstemännens centralorKanisation delar inte kommittens uppfattning att 

det inte föreligger motiv för att införa närvarorätt i utskott och avdelningar. 

Det resonemang utredningen för i denna fråga är snarast en argumentation 

för att närvarorätt skall införas åtminstone i de fall utskott eller avdelning 

fattar beslut på delegation anser organisationen. Vad Landstingsförbundet 

anförde i sitt remissyttrande över demokratiutredningens förslag styrker 

enligt TCO denna uppfattning. Däremot har TCO en viss förståelse för 

tveksamheten till närvarorätt i utskott eller avdelning med enbart beredande 

uppgifter, åtminstone i de fall uppdraget är temporärt. TCO anser dock att 

det finns skäl som talar för en generell närvarorätt i beredande organ. Det är 

vanligt förekommande att beredande organ i form av arbetsutskott eller 

motsvarande dels har såväl beredande som beslutande uppgifter och dels har 

en sådan ställning att beredningen av ärendet är att jämföra med beslut, 

eftersom den beslutande församlingen i praktiken endast konfirmerar 

beredningens förslag. TCO förordar att närvarorätten utvidgas till att avse 

även utskott eller avdelning eller motsvarande organ. Den närmare 

regleringen av vilken representation som skall förekomma med flera frågor 

förutsätts ske i kollektivavtal. Initiativrätten bör dock även i detta fall ligga 

hos de fackliga organisationerna, eftersom arbetsgivaren i annat fall skulle 

kunna undandra sig närvaro genom att delegera frågor till avdelning eller 

utskott. 

Cenlralorganisalionen SACO!SR påpekar att redan i dag förekommer 

genom försöksverksamhet närvaro i utskott. För de kommuner och landsting 

som tillämpat närvarorätt i utskott kan kommittens förslag innebära en 

tillbakagång. Även i fråga om närvarorätt i utskott bör principen enligt 

SACO/SR gälla att största möjliga lokala frihet skall råda för arbetsmark

nadens parter att själva utforma närvarorättcns omfattning. Det är av värde 

för de lokala parterna att själva kunna avgöra om de t. ex. vill arbeta med 

närvarorätt i nämnd eller utskott. I många fall kan närvarorätt i utskott vara 

att föredraga framför närvarorätt i nämnd, anser SACO/SR. 

Frågan om närvarorätt i folkhögskoleslyrelser tas upp av två instanser. 

Sko/öi·erstyrelsen delar vad avser närvarorätt för personalföreträdare i 

kommunal eller landstingskommunal folkhögskolas styrelse den bedömning 

som kommitten redovisar i betänkandet nämligen att folkhögskoleväsendet 

på grund av sin särart inte bör tas med i föreliggande förslag. Svcmka 

kommwzförbwzdet anser i likhet med reservanterna att kommittcmajoritcten 

har överdrivit svårigheterna med att låta kommittens överväganden omfatta 

även högskolorna. 
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Flera instanser tar upp nän·aroräucns omfattning vad gäller typer av 

ärenden. Utformningen av närvarorätten enligt förslaget inncbiir bl. a. att 

ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild med vissa undantag 

(ärenden om anställning. ledighet. vikariat och forslagshcliining) inte skall 

omfattas av närvarorätten. 

Socialstyre/sen ansluter sig i allt väsentligt till kommittens synpunkter 

härvidlag och har ingenting att erinra mot förslaget i denna del. Även 

La11dsorganisatio11e11 ansluter sig till denna uppfattning och anför att det är 

viktigt att personalrepresentanterna får kännedom om alla problem. som kan 

uppkomma inom en nämnds verksamhet. och att personalföreträdarna ges 

tillfälle till en fortlöpande dialog med nämndledamöterna. Dl!! bidrar till 

ökad förstäelse och kan förebygga konfliktanledningar till följd :w bristande 

klinnedom om villkoren för verksamheten. anser LO. 

Götehorgs kommun anför att enligt förslaget skall närvaroriitten inte 

föreligga vid handläggning av frågor som rör rättstvist mellan kommunen och 

arbetstagarorganisation. Kommunen anser att närvaroriitt inte heller hör 

föreligga vid handläggning av fråga som rör rättstvist mellan kommunen och 

anställd. dvs. i de fall frågan rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kammarrätten i Göteborg anför att om närvarorätt införs m[istc nämnder

na fortlöpande ta ställning till huruvida ärendena iir av sådan art att 

närvarorätt är tillåten eller inte. Samma spörsmål kan komma under 

bcsvärsinstansernas prövning. Dessa problem hör enligt kammarrätten 

beaktas i de avtal som närmare skall reglera formerna för närvarorättens 

utövande. 

Sveriges kommunaljuridiska förening delar uppfattningen att ärenden som 

rör myndighetsutövning bör undantas. Innebörden a\' begreppet myndig

hetsutövning kan dock många gånger medföra tolknings~vårigheter. Begrep

pet bör därför enligt föreningen definieras bättre så att inte ställningstagan

den till närvarorättens innehåll föranleder besluts upphävande eller andra 

negativa rättsliga effekter. 

Skoliiverstyrelsen anför att enligt kommittens förslag skall närvarorätt inte 

förekomma vid handläggning av bl. a. frågor. i vilka det föreligger ett 

utpräglat partsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. nämligen 

fri1gor som rör förhandling med arbetstagarorganisation. uppsägning av 

kollektivavtal. arhetskonflikt eller riittstvist mellan kommunen eller lands

tingskommunen och arbetstagarorganisation. Om en lagstiftning kommer till 

stånd på grundval av föreliggande förslag. är det enligt SÖ:s mening 

nödvändigt med ett klarläggande av innebörden av ovanstående. 

S1•enska kommunförbundet anser att de föreslagna undantagen är välmoti

verade. När det gäller den myndighetsutövning som sker genom normgivning 

förestas diircmot inget undantag. Enligt förbundets mening talar mycket för 

att iivcn myndighetsutövning i normgivningsfallcn borde undantas fri111 

niirvarorätt. Det primära syftet med niirvarorätten är att ge insyn i fri1gor 
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"förhållandet arbetsgivare-arbetstagare". De anställdas representanter kan 

rimligen inte ställa samma krav p{t närvarurätt vid handläggning av 

myndighctsutövningsiirenden. anser förbundet. Sundsvalls och Gälliva

re kommuner anför liknande synpunkter. Kommunförbundet anför vidare 

att det i lagförslaget stadgas att närvaroriitt inte föreligger vid handliiggning 

av frågor som rör rättstvist mellan kommun och arbetstagarorganisation. 

Samma regel bör enligt förbundet också gälla vid rättstvist mellan 

kommunen och av kommunen anställd person som inte är medlem i en 

organisation eller där organisation avböjer att föra talan för den anställ

de. 

Tjänstemännens centrulorgunisution anser att kommittens förslag i stort är 

väl avvägt vad gäller frågan angående myndighetsutövning. Till skillnad friin 

kommitten anser dock TCO att det inte finns anledning att undanta 

disciplinärenden eller andra enskilda personalärenden frän närvarorätten. 

De övriga frågor som tas upp som undantag från närvarorätt gäller frågor 

som närmast sammanhänger med partsförhållandet. TCO anser att det är 

självklart att styrelse eller nämnd i egenskap av arbetsgivare utan närvarorätt 

för personalrepresentanter skall kunna behandla fd1gor rörande förhandling

ar om eller uppsägning av kollektivavtal, arbetskonflikter och rättstvister 

liksom förberedelser för förhandlingar enligt medbestämmandelagen. TCO 

tolkar kommittens utredning i ärendet på sådant sätt att närvaro blir tillåten i 

frågor som varit föremål för förhandling enligt MBL §§ 11, 12 och 14 liksom i 

frågor som senare kan komma att bli föremål för MBL-förhandling och 

nämndens behandling av frågan inte utgör en ren partsförberedelse inför en 

förhandling. TCO vill med detta framhålla risken för att den föreslagna 

regleringen tolkas så snävt att enbart det förhållandet att ett ärende varit 

föremål för förhandlingar eller kan komma att bli föremål för förhandlingar 

utgör hinder för närvarorätt. En sådan tolkning skulle t. ex. kunna innebära 

att personalrepresentation inte kan utövas vid en nämnds behandling av 

förslag till budget. TCO anser att dessa frågor bör utvecklas ytterligare i en 

kommande proposition i ärendet. 

Ett tiotal instanser tar upp personalrepresrntanternas rätt till meningsun

tcckning till protokoll. De flesta ställer sig avvisande eller tveksamma till 

förslaget. Täby och Södertälje kommuner avvisar förslaget i allmänna 

ordalag. 

Malmö kommun erinrar om att departementschefcn i prop. 1975176: 187 

om den nya kommunallagen anförde bl. a.: "Rätt att fa avvikande mening 

antecknad i protokollet bör i princip endast den ha, som har rätt att delta i 

beslutet.'' Personalrepresentanterna skall enligt förslaget inte ha rätt att 

delta i beslutet. och det finns enligt kommunens mening ingen anledning att 

frångå den ovan nämnda principen. En sådan rätt vore i vissa fall t. o. m. 

direkt olämplig. 

Enligt Halmstads kommun har skälen till att andra än de beslutsfattande 

skall få anteckna sin mening till protokollet numera upphört. Dessa var 
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reglerna om skadeståndsansvar och tjänstefel. Att ge de anställdas repre

sentanter sådan riitt vid närvaro förefaller därför inte väl motiverat. Det bör 

då anför kommunen övervägas om icke även suppleanter, tjänstemän och 

övriga sakkunniga skulle ges sådan rätt. Liknande synpunkter anförs av 

Centra/organisationen SA COISR som menar att det väsentliga är att de 

tjänstemän som är närvarande vid sammanträde i kommunal nämnd som 

föredragande eller beredande tjänsteman fär lagenlig rätt att anföra mening i 

protokoll. 

Eskilstuna kommun anser inte att någon rätt bör ges utomstående att få 

avvikande mening antecknad i protokollet. Någon ändring i förhållande till 

vad som nu gäller bör således inte ske i den delen. Rätten att tillfoga ärendet 

skriftliga yttranden torde enligt kommunen finnas också för särskilt 
sakkunniga. 

Falköpings kommun anser att möjligheten att få sin mening antecknad till 
protokollet förefaller märklig enär föredragande tjänsteman tidigare frånta
gits denna rätt. Det är enligt kommunens förmenande viktigt att lika villkor 
måste gälla i detta avseende. Om personalföreträdare skall finnas förträdda i 

varje nämnd måste sådana regler skapas så att man ej kommer i konflikt med 

den kommunala demokratin. Nya regler för MBL-verksamheten måste även 

tillskapas liksom nya beredningsformer. 

Sundsvalls kommun är också emot att personalrepresentanterna skall få 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet eller s. k. falsk reservations

rätt. Om den emellertid skall införas bör den enligt kommunen begränsas att 

avse ärenden som kan gå vidare till annan instans. Personalorganisationernas 

möjligheter att framföra sina synpunkter är tillgodosedda ändå genom de 

MBL-förhandlingar som föregår ärenden som är av väsentlig betydelse för 

personalorganisationerna. 

Sveriges kommunaljuridiska förening erinrar om att föredragande förvalt

ningschef numera inte har rätt att inom sitt ansvarsområde få sin mening 

antecknad till protokollet. Ett införande av närvarorätt bör i likhet med vad 

som gäller för andra än de beslutande icke kombineras med falsk 

rescrvationsrätt. De kommunala organen kan, när så bedöms lämpligt, från 

fall till fall ge rätt till sådan anteckning, anför föreningen. 

S1•enska kommunförbundet uttrycker sin tveksamhet över förslaget. I 

förarbetena till kommunallagen uttalades att rätten att få särskild mening 

antecknad till protokollet borde omfatta endast dem som deltar i beslutsfat

tandet. Vid handläggningen av fråga som gäller myndighetsutövning mot 

obestämd krets och där styrelse respektive nämnd är sista beslutsinstans 

anser förbundet det direkt olämpligt att personalföreträdare skall ha rätt att 

få skiljaktig mening antecknad. 

Även Västernorrlands läns landstingskommun anser att det med tanke på 

att kommunallagen skall uppfattas som en ramlag är tveksamt om sådana 

detaljföreskrifter som anteckningsrätt skall skrivas in i lagen. Även här bör 

den enskilda kommunen själv få utforma detaljföreskrifterna. Antecknings-

7 Riksdagen 19H4/R5. I sam/. Nr 200 
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rätten för exempelvis deltagande tjänstemän har successivt tagits bort ur 

praktiskt taget all lagstiftning under senare delen av 1970-talet, anför 

landstinget. 

Frågan om rätt för personalrepresentanterna all lägga fram förslag i 

nämnderna tas upp av två instanser. Landsorganisationen anför att när 

personalföreträdarna ges möjlighet till att delta i överläggningarna, framstår 

det sorn svårförståeligt varför inte dessa får rätt att lägga förslag när många 

beslut är så betydelsefulla för de anställda. Kommittens motivering är 

kortfattad och grundar sig på kommunaldemokratiutrcdningens bedömning 

att förslagsrätten är intimt förenad med beslutsrätten. Denna uppfattning 

delar inte LO som anser att det är inte korrekt att göra den närliggande 

jämförelsen med föredragande tjiinstemäns ställning. sett från förslagsrätts

synpunkt. Personalföreträdarna skall bevaka behandlingen av olika ären

den, medan tjänstemännens uppgift är att framföra fackmannasynpunkter. 

LO tillägger att det avgörande för förslagets förenlighet med den kommunala 

demokratin är om personalföreträdarna deltar i den direkta beslutsprocedu

ren. Från praktisk synpunkt korresponderar förslaget i nuvarande utform

ning mindre väl med den bild förtroendevalda och personalföreträdare har av 

innebörden av en överläggningsrätt samt förloppet av ett ärendes handling 
under ett nämndsammanträde, anser LO. Detta intryck förstärks när 

personalföreträdarna uttryckligen ges rätt att få sin mening antecknad till 

protokollet från sammanträdet. Det finns också enligt LO anledning att 

påpeka att personalrepresentationen i kommunalägda bolagsstyrelser inne

bär förslagsrätt men inte rätt att delta i besluten för personalföreträdarna. 

Även Borlänge kommun anser att även förslagsrätt bör tillkomma de 

ordinarie arbetstagarrepresentanterna. 

Ett par instanser tar upp frågan om sekretessbestämmelserna i anslutning 

till närvarorätten. Göteborgs kommun anför att nämnd är enligt 9 § andra 

stycket i förslaget skyldig att med iakttagande av bestämmelserna i 

sekretesslagen lämna personalföreträdarna de upplysningar som behövs för 

deras verksamhet. Kommitten förutsätter att denna upplysningsplikt skall 

förenas med en ändring i sekretesslagen så att personalföreträdarna kommer 

att omfattas av sekretesslagens föreskrifter. Detta är en lagteknisk lösning 

som inom ett brett ämnesområde befriar nämnden från att göra en 

sekretessprövning innan sekretesskyddade uppgifter lämnas till en personal

företrädare. Av praktiska skäl är detta tilltalande, anser kommunen. 

Därjämte förutsättes ett stadgande av samma innehåll som i 14 kap. 7 §andra 

stycket andra och tredje meningarna samt tredje stycket sekretesslagen 

angående möjlighet att föra vidare eller utnyttja uppgift. Enligt kommunens 

bedömning kan då viss oklarhet uppkomma om omfattningen av nämndens 

upplysningsplikt. Skall den omfatta alla ämnesområden som omfattas av 

närvarorätten eller är den begränsad till frågor som rör förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, dvs. MBL:s tillämpningsområde? Anknyt

ningen till ett stadgande av typ 14 kap. 7 §sekretesslagen antyder närmast att 

·. l 
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sistnämnda begränsning avses. Ett klarläggande uttalande skulle hiir vara av 

värde, anser kommunen. Även Landsorganisationen kommentarer förslaget 

om att personalföreträdare får rätt att vidarebefordra eljest sekretessbelagd 

information till sin organisations styrelse under förutsättning av förbehåll om 

att mottagaren iakttar samma tystnadsplikt som eljest råder för personalfö

reträdaren. LO understryker att en sådan reglering är väsentlig, dels för 

personalrepresentanternas möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. dels för att 

förverkliga de bakomliggande motiven för att införa närvarorätt för 

personalföreträdare i styrelser och nämnder. Erfarenheterna under ett 

decennium frän styrelserepresentationen för de anställda i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar förstärker enligt LO denna uppfattning, där sådant 

stadgandc saknas. Insyns- och informationssyftct för de anställda kan 

svårligen uppnås om den fackliga representanten överhuvudtaget inte har 

möjlighet att vidarebefordra och rådgöra med sin organisations styrelse om 

sekretessbelagd information. som från facklig synpunkt kan vara väsentlig 

för organisationens förståelse och framtida handlande, menar LO. 

Några instanser tar upp behovet av information och utbildning för 

personalföreträdare. Svenska kommunförbundet delar inte kommittens 

bedömning i denna fråga. Förbundet håller för sannolikt att informations

och utbildningsinsatser blir erforderliga. Statligt stöd bör utgå för dessa. 

Skolöverstyrelsen och Gällivare kommun anför likartade synpunkter. Cen

tra/organisationen SA COISR anser att stöd bör utgå antingen från staten eller 

från respektive kommun och landsting. Att detta enligt kommitten inte 

behövs därför att personalföreträdare i första hand avses utses bland de 

anställda inom vederbörande nämnds verksamhetsområde utgör ofta ingen 

anledning till att utbildning och information inte skulle behövas anser 

SACO/SR. Ofta är en anställd enbart insatt i en mindre del av en nämnds 

uppgifter. Vidare behövs kunskap i olika lagar som kommunallag, special

lagar etc. 

Några remissinstanser tar upp närvarorättens praktiska konsekvenser i 

olika avseenden. 

Enligt regeringsrättens mening torde deltagandet i sammanträdena av 

tjänstemän som arbetar inom respektive nämnds verksamhetsområde 

allmänt sett vara ägnat att på ett gynnsamt sätt tillföra nämnden särskild 

sakkunskap. Positiva verkningar kan således väntas i sådant hänseende. I 

andra hänseenden kan, om de fackliga intressena inte sammanfaller med de 

politiska, motsättningar komma att uppstå, anser regeringsrätten, som 

vidare anför: 

Det är sålunda tänkbart att i tider av bristande ekonomiska resurser det 
kan ligga i de anställdas intresse att slå vakt om en bestämd gren av 
verksamheten, under det att den politiska ledningen i kommunen önskar 
prioritera en annan gren. För de anställda kan det vara ett intresse att söka 
prioritera de mer personalkrävande grenarna och alltså satsa resurserna så 
att antalet anställda i verksamheten i minsta möjliga mån behöver minskas. 
Som exempel kan från den sociala verksamheten tagas det fallet att 
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personalföreträdarna önskar gynna barnomsorgen med dess anställda 
framför biståndsverksamheten. Ett uttryck som denna önskan kan taga sig är 
att personalföreträdarna vill bestämma vad som utgör "en skälig levnadsni
vå" i kommunen lägre än vad som blivit följden under andra förhållanden. 
Bevakandet av de fackliga intressena behöver inte innebära att slutresultatet 
blir dåligt sett ur kommunmedlemmarnas synpunkt. Man måste dock vara 
medveten om att närvarorätten kan ge såväl positiva som negativa 
effekter. 

Tähy kommun anför att vad gäller frågan om närvarorätt i specialreglerade 

nämnder kan antas att en hel del praktiska problem måste komma att uppstå 

under sammanträdena. eftersom det i många av de ärenden. som dessa 

nämnder har att behandla, inte skulle föreligga rätt för personalrepresentant 

att närvara. Från ärende till ärende måste då avgöras huruvida närvarorätt 

föreligger eller ej. Till yttermera visso skulle formella felaktigheter i detta 
avseende, såsom t. ex. att en personalrepresentant nekats att vara närvaran
de vid behandlingen av ett ärende. där han bort få vara med, eller tvärtom, 
att han tillåtits närvara vid en ärendebehandling, där han inte skulle ha haft 

rätt att vara med, medföra att beslutet skulle kunna undanröjas vid ett 
överklagande. Nämndens beslut skulle härvid inte anses vara tillkommet i 
laga ordning, säger kommunen. Många s. k. felaktigheter torde bli ound
vikliga p. g. a. att det rent praktiskt måste vara omöjligt att ha uppmärk

samheten riktad på att alla dylika formaliteter följs under ett sammanträde. 

Det synes anser kommunen överhuvudtaget tveksamt om närvarorätt skall 

tillåtas i sådana specialreglerade nämnder, där flertalet ärenden utgör 

myndighetsutövning mot enskild. För det fall att närvarorätt ändå skulle 

komma att tillåtas i specialreglerade nämnder, bör den av praktiska skäl gälla 

samtliga ärenden. dvs. även myndighetsutövningsärendena, varvid tystnads

plikten förutsätts gälla för samtliga deltagare i sammanträdet. anför 

kommunen. 
Enligt rik.srevisionsverket kan närvarorätt innebära en risk för att de 

förtroendevalda minskar nämndsammanträdenas betydelse genom att i 

större utsträckning förlägga arbetet till beredningar i tidigare led. RRV 

ifrågasätter om närvarorätten påtagligt kan innebära att beslutsunderlag blir 

bättre, till gagn för kommunmedlemmarna. RRV pekar också på att 

internadministrationen ökar med ett införande av närvarorätt. Möjligheter

na för personalföreträdare att genom sitt normala arbete som tjänstemän gå 

allmänheten till handa samt bereda ärenden minskar i den mån de blir 

engagerade i olika nämnders arbete. Frånvaro11 hos de offentliganställda 

p. g. a. politiska uppdrag är enligt RRV i dag större än i arbetslivet i 

övrigt. 

Landstingsförlmndet delar kommittens uppfattning att ett utbyggt system 

med närvarorätt kommer att ställa stora krav på de fackliga personella 

resurserna och pekar på att det i dag finns en fara i att kraven och 

förväntningarna på de lokala arbetstagarorganisationerna ökar i en alltför 

snabb takt och på ett sådant sätt att syftet med olika reformer förfelas. 
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Centra/organisationen SACO/SR förutsätter att vid tillämpning av närva

rorätten facklig tid ej inräknas i den tid som åtgår för uppdraget som 

personalföreträdare och suppleant. Vägledning med denna inriktning bör 

kunna liimnas i framtida proposition. 

5 Veto- och självbestämmanderätt 

Kommitten föreslår att veto- och självbestämmanderätt införs på det 

kommunala omradet. Dessa former skall avse s[1dana ärenden som kan 

överlämnas till ett PSO att avgöra. om annat inte föreskrivs i lag eller annan 

författning. Ärenden om bl. a. anställning, ledighet och vikariat undantas. 

Veto- och självbestämmanderätten kan [1terkallas av nämnden, om det finns 

synnerliga skäl. 

5.1 Remissinstanser med en positiv inställning 

Sju remissinstanser tillstyrker kommittens förslag utan att närmare ange 

motivet. Dessa är socialstyre/sen. arbetsdomstolen, JO, Landsorganisationen 

i Sverige. Härnösands. Skövde och Strängnäs kommuner. 

De övriga sju instanserna med positiv inställning har angivit skäl för sin 

ståndpunkt och/eller lämnat synpunkter och kommentarer beträffande 

principfrågan. Dessa är länsstyrelsen i Uppsala län. Örebro. Västerås. Gävle, 

Uppsala och Borlänge kommuner samt Tjänstemännens centralorganisa-

1io11. 

Uppsala och Västerås kommuner hävdar förutom intresseprincipen att 

ärendena är sådana att det för kommunmedlemmarnas del saknar praktisk 

betydelse om det avgörs i ett organ med förtroendevalda eller ej. Örebro 

kommun anför liknande synpunkter samt att kommunen förutsätter att de 

centrala parterna kommer att tillföra MBA-KL regler om veto- och 

självbestämmanderätt, om kommunallagen blir ändrad i dessa avseenden, 

varefter kommunerna lokalt för tillfälle att i lokala medbestämmandeavtal 

pröva dessa nya institut. 

Länsstyrelsen i Uppsala län anför att även om det på grund av de varierande 

lokala förhållandena kan vara svårt att träffa enhetliga avtal för alla 

kommuner så bör ramarna inte göras vidare än på den statliga sidan där dessa 

mcdbestiimmandeformer preciseras till vissa avgränsade frågor. 

Gävle kommun framhåller att villkoren för vetorätt måste utformas så att 

ett återkallande omedelbart kan göras om anledning därtill finns. Önskvärt 

är också anser kommunen att total enighet uppnäs bland de fackliga 

representanterna, vilket innebär att någon lokal arbetstagarorganisation ej 

kan avtå från att delta i beslut. 

Tjänslemänncns centra/organisation kan inte acceptera att medbestämm

andeformerna veto och sjiilvbestämmande skulle begränsas till de frägor där 

formerna för niirvarande är tillåtna på det statliga omr{1det. Dessa frågor är 

1-i Riksdagen J\IX./!85. 1 sam/. Nr 200 



Prop. 1984/85:200 102 

en följd av kollektivavtalsförhandlingar mellan parterna och inte ett uttryck 

av vad som är formellt möjligt. TCO anser att det är parternas sak att bedöma 

vad som är lämpligt att reglera i kollektivavtal inom de ramar som 

lagstiftningen ger. TCO anser att förslaget om självbestämmande och veto är 

oklart på en punkt, niimligen vad gäller kravet på enighet för de 

organisationer som deltar i beslutet. Det framgar nämligen inte om 

kommitten anser att kollektivavtalsförhållandet skulle ge en ovillkorlig rätt 

att delta i alla fall av självbestämmande och vetosituationer. TCO förutsätter 

dock att t. ex. frågan om vilka förutsättningar som ska gälla för deltagande i 

form av berörda medlemmar etc. kan regleras i kollektivavtal mellan 

parterna. Lagregleringen bör utformas så att detta blir möjligt. 

5.2 Remissinstanser som är t\'eksamma eller inte tar ställning 

Ni1gra rcmissintanser tar upp ai·gränsningen ai· kommittens förslagsmo

dell. 

lv'urrhottens läns landsti11gskomn11111 ställer sig tveksam till den tillämp

ningsmodell som föreslås för medbestämmandeformerna facklig vetorätt och 

fackligt självbestämmande. Även om kommitten anser att dessa medbe

stämmandeformer bara hör användas i vissa speciella fall. så innebär den 

föreslagna modellen enligt landstingskommunen att fältet lämnas öppet för 

en vidare tilUimpning. Detta är inte tillfredsställande sett ur den kommunala 

självstyrelsens och den kommunala demokratins synvinkel anser landstings

kommnncn. Liknande synpunkter anförs av kammarrätten i Göteborg, 

statens arbetsgimrverk. länsstyrelsen i Kopparbergs län, Norrköpings och 

Falköpings kommuner. 

Norrköpings kommun anför att kommunen är tveksam till att redan nu 

lagfästa möjligheten att införa facklig självbestämmanderätt och vetorätt i 

vissa grupper av ärenden. Erfarenheterna av arbetet i PSO-organ är ringa 

och bör först utvärderas. innan en utvidgning av medbestämmandeformerna 

för de anställda sker. Frågan om samordning av vetorätten enligt MBL

lagstiftningen och nu föreslagen utvidgning i kommunallagen bör penetreras 

och analyseras närmare anser kommunen. En utökad byråkratisering av 

handläggningsförfaranclet går inte att undvika, om förslaget om facklig 

självbestämmanderätt införs. Den legalitetsprövning, som nämnd skall göra 

av beslut som fattats med stöd av sådan rätt. kommer att medföra att 

ärendena fördröjs. Are kommun anför liknande synpunkter vad gäller 

utökad risk för byråkratisering. 

Kammarrätten i Göteborg poängterar att i det fortsatta lagstiftningsarbetet 

bör det göras klart att det nämndbeslut som avser verkställighet av ett beslut 

som fattats med stöd av facklig självbestiimmanderätt är övcrklagbart. trots 

ordalydelsen i nu gällande 7 kap. 2 § första stycket sista meningen KL. 

EnköpinRs kommun anför att man är mycket tveksam till den föreslagna 

fackliga vetorätten och självbestämmanderätten. även med de inskränkning-
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ar kommunfullmäktige far möjlighet att göra. Kommunen anser att en 

verklig facklig vetorätt ej går att komhinera med en mMsättning att 

grunderna för den kommunala demokratin ej skall rubbas. 

5.3 Remissinstanser med en negativ inställning 

35 remissinstanser har i principfrågan intagit en negativ hållning. Hallands 

läns landstingskomm1m avvisar kommittens förslag utan motivering medan 

de övriga 34 motiverar sitt ställningstagande. 

22 av de negativa remissinstanserna anser att man skall al'vakta utveck

lingen m· redan befintliga medbestämmandeformer - MBA-KL, MBA-KLU, 

PSO - och vinna ytterligare erfarenhet av dessa innan nya inflytandeformcr 
genomförs. 

Stockholms kommun anför att om kommittens förslag genomförs måste 

sannolikt de centrala medbestämmandeavtalen sägas upp. Därmed avbryts 

de lokala medhest3mmandeförhandlingarna. Parterna bör enligt kom
munens mening få fullfölja det lokala förhandlingsarbetct. Förslaget om 

införande av facklig vetorätt och facklig medbestämmanderätt på det 

kommunala området bör därför inte för närvarande göras till föremål för 

lagstiftning, anser kommunen. 

Flera instanser tar upp jämförelsen mellan statliga och kommunala sektorn. 

Enligt förslaget ligger bl. a. önskemålet om likformighet på arbetsmarknads

området till grund för diskussionen om införandet av självbestämmande- och 

vetorätt, dvs. att de anställdas medbestämmande blir i stort sett detsamma 

inom exempelvis den statliga samt den kommunala och Jandstingskommu
nala sektorn. 

Svenska komm11nförbu11de1 anför att instituten facklig vetorätt och facklig 

självbestämmanderätt visserligen finns på det statliga området men då endast 

i begränsad omfattning och dessutom endast i vissa specifika frågor; 

användandet av psykologiska lämplighetsprov, systematiserade planerings

samtal eller systematiserade avskedsintervjuer. På det kommunala området 

föreslår kommitten betydligt vidare ramar nämligen i stort sett desamma som 

för PSO. Således samtliga ärenden som rör frågor förhållandet arbctsgivare

arbetstagarc såvida det inte gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning 

eller kvalitet. Undantagna är ärenden rörande anställning, ledighet och 

förslagsbediimning. De speciella förhållanden som råder p[1 den kommunala 

sektorn med t. ex. politiskt inflytande och ansvar i även verkställande och 

förvaltande organ gör att det föreligger skillnader gentemot den statliga 

sektorn. På grund av dessa förhållanden är förbundet rent principiellt mycket 

tveksam till att införa instituten på den kommunala sektorn. 

S10ckholms kommun anser att det politiska momentet som präglar 
verksamheten i de kommunala nämnderna i påtagligt högre grad än i de 

statliga förvaltningsorganen horde vid en jämförelse leda till att utrymmet för 

de fackliga organisationernas inflytande inom det kommunala området 
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gjordes snävare än inom den statliga förvaltningen. Kommittens förslag 

innehär tvärtom att möjligheterna till facklig bestämmanderätt blir vidare 

inom det kommunala omrtldet, anser kommunen. Att PSO redan accepterats 

som ett godtagbart inträng i en politiska demokratin utgör i sig inget stöd för 

att införa ytterligare medhestämmandeformer på den politiska demokratins 

bekostnad. Eftersom facklig självbestämmanderätt och vetorätt innebär ett 

till sin art längre gående avsteg från beslutande i kommunal ordning än 

inrättande av PSO. finns det i och för sig grund för att uppdra snävare ramar 

för dessa medbestämmandeformers tillämpningsområde, om man anser att 

de hör införas i det kommunala systemet. enligt kommunen. Liknande 

synpunkter anför länsstyrelsen i Götehorgs och Bolws län, Vimmcrhy, 

Gällivare och Sundsvalls kommuner samt Sveriges kommunaljuridiska 

förening. 

Några remissinstanser tar upp vikten av att avgränsa de frågor som skall 

omfattas a1• facklig l'Cto- och självhestiimmanderätt. Skaraborgs läns lands

tingskommun och Svenska kommunförbundet anför att vilka ärenden som 

skall anses röra förhällandet arbetsgivare-arbetstagare inte är särskilt klart 

angivet i förslaget. Det bör direkt framgå av bestämmelser i KL vilka frågor 

som omfattas, nämligen speciella frågor där arbetstagarinflytandet är i 

särskilt hög grad befogat och diir kommunmedlemmarna inte kan ha något 

intresse. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän anför liknande synpunkter. 

Regeringsrätten anser att komplikationer kan förutses uppkomma vid 

tolkningstvister rörande vilka frågor som är överlämnade till fackligt 

bestämmande. Eventuella påföljder kan hli kommunalbesvär och yrkande 

pa skadestånd från arbetstagarorganisation. Göteborgs kommun anför 

liknande synpunkter vad gäller de allmänna definitionerna och att de kan 

leda till tolkningsprohlem då de skall omsättas till praktisk verklighet. 

Kommunen anser att för att undvika skadeståndsrisken vid mer omfattande 

utfästelser så är det nödvändigt göra förbehåll för fullmäktiges senare 

prövning. Stockholms kommun anför att det bör ske en uppräkning av de 

ärenden som är överlämnade till fackligt bestämmande och på så sätt 

avgränsa sig. Utgångspunkt kan vara motsvarande medbestämmandeformer 

inom det statliga området. Stockholms läns landstingskommun anser att 

frågan om var ansvaret för dessa beslut skall ligga bör studeras närmare. 

Landsting~f örbundet tycker att förslaget får ringa värde på grund av de 

hegränsningar som bör ställas på dessa frågor för att säkra den politiska 

demokratin. 

Flera remissinstanser ifrågasätter kommittens förslag att de beslut som 

fattas med stöd av facklig självbestämmanderätt och facklig 1•etorätt inte kan 

överklagas genom kommunalhe.n·iir. Stockholms kommun föreslår att 

kommittens förslag kompletteras med en hestämmelse i 7 kap. kommunal

lagen av innebörd att beslut som fattas med stöd av facklig självbestämm

anderätt kan överklagas i samma omfattning och på samma grunder som 

beslut av kommunala nämnder. Även om de fackliga organens heslut på så 
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sätt görs överklagbara bör givetvis bestämmelser finnas om nämnds 

skyldighet att i vissa fall vägra verkställa sådana beslut. 

Malmö kommun anföra att ett fackligt nej kan förhindra verkställigheten 

av ett i vanlig ordning fattat kommunalt beslut utan möjlighet till riittslig 

prövning av riktigheten av det fackliga vetot. En sådan ordning kan knappast 

anses förenlig med den kommunala demokratin. I detta sammanhang bör 

man också notera den egendomligheten att den berörda nämnden enligt 

lagförslaget skall fungera som en prövningsinstans och därvid tydligen utöva i 

stort sett samma befogenheter som kammarrätten har att i kommunalbe

svärsmål utöva gentemot en kommunal nämnd. Vidare ifrågasätter kommu

nen återkallelsebeslutets kriterium av den fackliga beslutanderätten. Enligt 

lagstiftningen om partssammansatta organ 3 kap. 13 b § KL gäller bl. a. att 

uppdrag, som överlämnats till sådant organ får återkallas endast om 

synnerliga skäl föreligger härför. Motsvarande kriterium föreslås nu gälla 

även för rätten att återkalla facklig vetorätt eller självbestämmanderätt. som 

lämnats arbetstagarorganisationer. Kommunen ifrågasätter om det kan vara 

rimligt att uppställa en sådan förutsättning även i sådant fall. Detta torde 

innebära att om ett återkallelsebeslut överklagas kan kommunen råka ut för 

att besvärsinstanserna måhända inte finner sådana synnerliga skäl föreligga 

att kommunen har rätt att återkalla uppdraget. En kommun bör stå lika fri att 

återkalla som att lämna uppdraget, anser kommunen. Eskilstuna kommun 

anför liknande synpunkter vad gäller styrelsens frihet att återkalla uppdrag 

som lämnats arbetstagarorganisationer. Täby och Karlstads kommuner och 

Sveriges kommunaljuridiska förening har framfört liknande synpunkter som 

ovan om besvärsinstitutet. 

Flera remissinstanser tar upp frågan om svårigheterna med gränsdragning

en mellan politisk demokrati och förva/tningsdemokrati. 

Västernorrlands läns /andstingskommun anför att den för sin del finner det 

svårt att göra en grundad bedömning av huruvida tillämpningen och 

konsekvenserna av författningsförslagen, vad det gäller ärenden som kan 

överlämnas till facklig beslutanderätt. låter sig förenas med kravet på en klar 

gränsdragning mellan medbestämmandet och den politiska demokratin. 

Några remissinstanser instämmer i den reservation som gjorts av ledamoten 

i kommitten Agne Gu.stafuon, nämligen länsstyrelsen i Jönköpings län, 

Kristianstads, Piteå, Jönköpings och Vindelns kommuner. 

Kommitten föreslår att revisionsansvaret ligger kvar hos styrelsen eller den 

eller de nämnder vilkas verksamhetsområde berörs av veto- och självbe

stämmanderätten. Några remissinstanser ifrågasätter kommittens förslag om 

re1•isionsansvaret. Sveriges kommunaljuridiska förening anser att revisions

ansvaret är otillräckligt behandlat. Att ett kommunalt organ skulle ha 

revisionsansvaret för beslut över vilka det ej råder kan ej vara riktigt. Detta 

ansvar måste därför läggas på de faktiskt beslutande. Halmstads och Täby 

kommuner anför liknande synpunkter. Stockholm~ kommun anser att 

kommittens förslag bör kompletteras med en bestämmelse i 5 kap. KL av 
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innebörd att revisorernas uppgifter och befogenheter enligt 3 * även 

omfattar lokala arbetstagarorganisationens verksamhet som dessa handhar 

med stöd av facklig självbestämmanderätt. 

Några remissinstanser tar upp frågan om nämndens verkställan a1' de 

fackliga organisationernas beslut. Halmstads kommun anför att i vissa fall 

skulle kommunen kunna vägra verkställighet av beslutet. Frågan är 

emellertid olöst om vad som skall hända om det kommunala organet har en 

annan uppfattning än de fackliga organisationerna om lagligheten av det 

fattade beslutet och om vad som skall gälla vid arbetskonflikt. Svenska 

kommunförbundet anför att nämndens möjligheter att vägra verkställighet är 

oklart angivna, då endast vissa besvärsgrundcr införts men exempelvis inte 

att beslutet "vilar på orättvis grund". Karlstads kommun och Sveriges 

kommunaljuridiska förening anför liknande synpunkter. 

Övriga synpunkter som framförs av de remissinstanser som intar en negativ 

ställning: 
Lidingö och Göteborgs kommuner anför att de är positiva till en fortsatt 

utveckling av medbestämmandet under förutsättning att det inom ramen för 
den kommunala demokratins suveränitet går att finna sådana medbestämm

andeformer som stimulerar till ökat samarbete mellan arbetsgivare och 
arbetstagare och leder till en effektivisering av verksamheten enligt 
kommunerna. Facklig veto- och självbestämmanderätt är emellertid medbe

stämmandeformer som inte ställer krav på samarbete mellan parterna utan 

som utgår från principen att dela på ansvar och befogenheter. Även ur 

administrativ synpunkt är det tveksamt att överlåta veto- och beslutanderätt 

till part som inte i övrigt har till uppgift att ansvara för verksamheten och dess 

utveckling anser kommunerna. Den helhetssyn som i många fall är så 

väsentlig kan gå förlorad om beslutanderätten splittras på flera parter. 

Administrativa problem och byråkratisering är troliga konsekvenser av eller 

risker i en utveckling i enlighet med förslaget. Inte minst av ekonomiska skäl 

måste den kommunala verksamheten drivas effektivt, vilket i sin tur kräver 

en väl fungerande administration och ett väl utvecklat samarbete inom ramen 

för ett enkelt samverkanssystem anser de båda kommunerna. Svenska 

kommunförbundet anför liknande synpunkter vad gäller administrativa 

problem. 
Stockholm\" kommun anför att man i det fortsatta lagstiftningsarbetet 

bättre bör belysa i vad mån och på vilka rättsliga grunder skadeståndsskyl

dighet kan uppkomma för kommun och gentemot kommun på grund av fel 

eller försummelse vid utövande av facklig självbestämmande- och vetorätt. 

Enligt kommunens uppfattning rör man sig här på ett område där rättsläget 

kan vara så ovisst att en klargörande lagreglering är önskvärd. Sveriges 

kommunaljuridiska .förening anför liknande synpunkter. 
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6 Chefstjänstemännens befogenheter 

Kommitten konstaterar att det numera inom stora områden i fråga om de 

specialreglerade verksamheterna saknas i författning reglerade beslutsfunk

tioner för chefstjänstemän. I dessa fall finns inget rättsligt hinder för att 

bygga upp sådana organ för medbestämmande som tar nödig hiinsyn till bade 

den politiska demokratin och de anställdas krav pä medbestämmande. Finns 

författningsbestämmelser får möjligheter att begränsa beslutsfunktionerna 

bedömas vid en mera omfattande översyn av verksamhet och författning-

ar. 

6.1 Remissinstansernas synpunkter 

20 rcmissinstanser har lämnat i huvudsak positiva synpunkter på vad 

kommitten anfört om chefstjänstemännens befogenheter. däribland länssty

relserna i Göteborgs och Bohus och Jönköpings län. arbetsdomstolen, JO, 

socialstyre/sen, Hc:lsingborgs. Gärle, Tiiby. Göteborgs, Gällivare, Enköpings 
och Strängnäs kommuner, Landstingsförbundet och arbetslivscentrum som 

utan närmare kommentarer tillstyrker vad kommitten anfört. Härutöver har 

några instanser lämnat vissa kommentarer. 

Falköpings kommun anser att här aktuella frågor bör bli föremål för 

ytterligare utredning innan slutligt ställningstagande kan ske. Vidare 

framhålles att tjänstgörande brandchefs befogenheter pil olycksplatser ej på 

minsta sätt får beskäras eller ifrågasättas. Huddinge kommun och Svenska 

kommun/ örbundet anför liknande synpunkter vad gäller hrandchefens 

befogenheter. 

Skolöi·erstyrelsen anser att vid en framtida översyn av de regler som styr 

skolverksamheten bör även sådana frågor som rör skolans samverkan med 

elever och föräldrar klarläggas. 

Landsorganisationen i Sverige konstaterar att som utredningen har funnit 

är under senare år åtskilliga av de beslutsbefogenheter utmönstrade som 

chefstjänstemän inom olika områden tillagts i lag eller i författning med stöd 

av lag. Emellertid finns det inom några områden fortfarande beslutsbefo

genheter hos chefstjänstemän, som kan utgöra hinder för en utveckling av 

demokratin i arbetet inom den kommunala sektorn av arbetsmarknaden. LO 

framhåller att det bör ske en fortlöpande prövning av dels den lagstiftning, 

där chefstjänstemännens beslutsbefogenheter finns kvar, dels den framtida 

speciallagstiftningen med anknytning till den kommunala sektorn i syfte att 

undvika hinder för arbetsdemokratins utveckling. 

Arbetsgivarverket anför att det fackliga inflytandet på den kommunala 

sektorn inte får bli större än på den statliga sidan. 

7 PSO på det specialreglerade området 

Enligt kommitten finns inga vägande sakliga skäl för att PSO-institut inte 

skall kunna införas även i specialreglerade nämnder, om detta inte hindras av 



Prop. 1984/85:200 108 

bestämmelser i specialförfattning. Därför föreslås ändringar i författningen 

som undanröjer hinder för detta. I de specialreglerade nämnderna finns 

enligt kommitten utrymme även för veto- och självbestämmanderätt. 

7 .1 Remissinstanser med positiv inställning 

12 remissinstanser tillstyrker utan kommentarer eller har ingen erinran 

mot kommittens förslag, nämligen länsstyrelserna i Jönköpings och Göte

borgs och Bohuslän. Tjänstemännens centra/organisation, Svenska kommun

förbundet, arbetsd01mtolen, JO. arbetslivscemrum. Gällhwe, Göteborgs. 

Tiiby, Enköpings. Helsingborgs och Strängnä.1· kommuner. 

Några remissinstanser instämmer i kommittens påpekande att förslaget 

fordrar en översyn och ändring av de författningar som gäller för 

ifrågavarande beslutsinstanser, nämligen Skaraborgs läns landstingskom
mun, Gäde, Huddinge och Uppsala kommuner. Huddinge kommun anför 
vidare att införandet av facklig veto- och självbestämmanderätt avstyrks 

också inom kommunernas specialreglerade områden. 

Sundsvalls kommun anför att PSO-institutet ännu inte kommit till 
användning inom kommunen på så sätt att sådana organ inrättats. De har 
emellertid setts som en lämplig form t. ex. för anpassningsverksamhet eller i 
andra fall när ett mera intimt samarbete melJan förtroendevalda och 

representanter för de anställda måste till och bör då kunna inrättas. 

7 .2 Remissinstanscr med negath· inställning och andra synpunkter 

De remissinstanser som har en negativ inställning är Lidingö, Gotlands, 

Katrineholms och Kristianstad1· kommuner och Swriges kommunaljuridiska 

förening. 

Gotlands kommun anser att befintliga medbestämmandeformer är till

räckliga, medan de fyra övriga instanserna anför att förslaget ännu inte bör 

bli föremål för lagstiftning. 

Umeå kommun ger ett praktiskt exempel på ett PSO med beslutanderätt. I 

kommunen har vid utarbetandet av nytt personalpolitiskt program princi

piellt lagts fast att PSO med beslutanderätt får införas beträffande: 1) central 

arbetsmiljökommitte och 2) lokala och centrala grupper för förslagsverk

samheten. Detta kräver lokala medbestämmandeavtal som emellertid ännu 

ej finns upprättade. I övrigt ges enligt programmet möjlighet till berednings

organ av typ lokala och centrala utbildningsgrupper. 

Åre kommun anför, liksom i veto- och självbcstämmandefrågan, att risken 

blir större för ytterligare byråkratisering av den kommunala förvaltningen 

om PSO utvidgas till att omfatta även det specialreglerade området. 
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8 Medbestämmande på det kyrkliga området 

Kommitten anser att de rättsliga förutsättningarna för att införa PSO, 

facklig vetorätt och facklig självbestämmanderätt samt närvarorätt för 

personalföreträdare vid nämndsammanträden i huvudsak är desamma pä det 

kyrkokommunala och det borgerliga kommunala området. De ändringar 

som behöver göras i lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter för att 

ge en rättslig grund för dessa medbestämmandeformer motsvarar vad som 

gäller i fråga om KL. Enligt kommittens mening bör i lag lämnas en generell 

möjlighet för alla kyrkliga kommuner att införa aktuella informations- och 

samverkansformer. Därefter bör det ankomma på de lokala parterna att 

bedöma om denna möjlighet skall helt eller delvis utnyttjas eller om andra 

former med samma syfte är att föredra. Att lämna några allmänna riktlinjer 

för hur de särproblem av skilda slag, som kan uppkomma för framför allt 

småförsamlingarna. bör lösas har kommitten inte funnit möjlig. 

8. I Synpunkter från icke-kyrkliga remissinstanser 

Endast fyra remissinstanser utanför Svenska kyrkan har g1v1t någon 

mening till känna vad gäller förslag angående de kyrkliga kommunerna. 

Dessa är länsstyrelsen i Jönköpings län, Svenska kommunförbundet, 

Landsorganisationen och Tjänstemännens centra/organisation. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har uppfattningen att möjligheterna till 

medbestämmande för de anställda i de kyrkliga kommunerna inte bör skilja 

sig från dem som tillkommer övriga kommunalanställda. 

Svenska kommunförbundet har efter samråd med Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsförbund beslutat att avstå från att yttra sig 

beträffande de kyrkliga kommunerna. Rent allmänt anser förbundet det 

dock vara av vikt att så likartade bestämmelser som möjligt tillskapas inom 

områdena bl. a. med tanke på att förhandlings- och avtalssystem samt 

allmänna anställningsvillkor är likartade inom kyrkliga och borgerliga 
kommuner. 

Landsorganisationen delar utredningens uppfattning att det från princi

piell synpunkt är viktigt att församlingarna och andra kyrkokommunala 

enheter i medbestämmandehänseende jämställs med övriga kommunalan

ställda. LO anser att kommitten har funnit en lämplig modell för hur detta 

skall kunna förverkligas. Det finns enligt LO anledning att här erinra om att 

framgång i utvecklingsarbetet av arbetsplatsdemokratin på så små enheter 

det rör sig om här förutsätter goda förutsättningar för fackligt arbete. LO 

anser det därför vara av största betydelse att Nya arbetsrättskommittens 

delbetänkande med förslag om förbättringar av nuvarande förtroendeman

nalag genomförs. Med beaktande av det anförda anser LO att utredningens 
förslag är väl ägnade att läggas till grund för snar lagreglering. 

Tjänstemännens centra/organisation konstaterar att det kyrkokommunala 
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omr[1det är eftersatt vad gäller möjligheterna till företagsdemokratisk 

utveckling. men konstaterar samtidigt att problemet mest sammanhänger 

med det stora antalet arbetsgivare med få anställda. Problemet kan därmed 

knappast lösas genom anpassning av lagstiftningen utan kräver snarare vissa 

strukturförändringar. Därför tillstyrker TCO att förändringarna genomförs 

även inom det kyrkokommunala området. Det blir sedan parternas sak att i 

kollektivavtal söka anpassa tillämpningen till de förhållanden som råder. 

Siivitt TCO kan bedöma finns inte i lagstiftningen några hinder för en sådan 

anpassning. TCO hemställer att ovan anförda synpunkter beaktas i det 

fortsatta arbetet med förslaget. TCO förutsätter vidare att det fortsatta 

arbetet bedrives så att den föreslagna regleringen kan träda i kraft utan 

onödigt dröjsmål. 

8.2 Domkapitlens och församlings- och pastoratsförbundets synpunkter 

Domkapitlet i Linköping framhåller att det finns en väsentlig skillnad 

mellan borgerliga och kyrkliga kommuner, nämligen att de kyrkliga 

kommunernas styrelser har att tillvarata Svenska kyrkans - i dess egenskap 

av ett trossamfund - intressen. Att härvid överlåta bestämmanderätten till 

partssammansatta s. k. PSO-organ utan krav på samfundstillhörighet finner 
domkapitlet starkt betänkligt. Enligt domkapitlets uppfattning har kommit

ten därjämte ej på ett tillfredsställande sätt redovisat de merkostnader som 

oundvikligen kommer att åsamkas kyrkokommunerna vid ett genomförande 

av förslaget. Domkapitlet ställer sig på grund härav tveksam till utredningens 

förslag och avvisar införandet av PSO-organ inom det kyrkliga området. 

Enligt domkapitlets förmenande torde den informationsskyldighet som 

föreligger enligt 19 § medbestämmandelagen och kommande medbestämm

andeavtal inom det kyrkliga området vara tillfyllest. 

Domkapitlet i Strängnäs konstaterar att hittillsvarande försöksverksam

het, som bedrivits inom en samfällighet samt en stor och en medelstor 

församling i Strängnäs stift i stort sett givit positivt resultat. Med hänsyn till 

Svenska kyrkans struktur torde föreslagen lagstiftning enligt domkapitlets 

mening icke komma att tillämpas i en stor del av kyrkoförsamlingarna, dä 

antalet anställda och direktkontakten mellan dessa och kyrkoråden torde 

göra lagstiftningen obehövlig. För kyrkoråd utanför de större samfällighe

terna och för församlingskyrkoråden inom dessa kommer avgränsningen av 

ärenden i 5 a kap. 1 ~ att avsevärt begränsa möjligheterna för fackliga 

företrädare att vinna inflytande utöver det som medbestämmandelagen 

redan ger, anser domkapitlet. Utredningens överväganden angående krav på 

valbarhetsvillkor och jämförelsen med en kommun har skett utan iakttagan

de av att kyrkorådet även har en styrande funktion i ett trossamfund. 

Domkapitlet finner att denna fråga ej kan - utan närmare utredning -

avfärdas på det sätt som skett i betänkandet. Samma torde förhållandet vara 

när utredningen diskuterar krav på medlemskap i kyrkan för PSO

representant. 
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Stockholms domkapitel anför att kommittens analyser såväl av försöks

verksamheten med närvarorätt inom kyrkliga kommuner som av skillnader 

mellan borgerlig och kyrklig kommun är väl summariska och så väl anpassade 

till demokratiutredningens och kommittedirektivens önskningar att man får 

ett allmänt intryck av att den kyrkliga kommunens särart och skiftande 

arbetsförutsättningar inte tillräckligt beaktats, t. ex.när det gäller enheter

nas storlek och verksamhetens målsättning. En ytterligare mer förutsätt

ningslös utredning vore här enligt domkapitlet på sin plats, innan en 

lagstiftning, som kan godtas i borgerliga kommuner, också appliceras p;'\ 

kyrkliga. 

I det följande redovisas domkapitlets synpunkter i detalj. 

Utredningens diskussion vad gäller risken för intrång på den politiska 
demokratin i kommunerna kompliceras i kyrkokommunalt sammanhang av 
de särskilda förutsättningar som gäller för församlingarna som trossamfund. 
Det är i grunden tre intressen av olika slag som skall avvägas mot varandra 
nämligen den demokratiska integriteten, den religiösa m{1lsättningen och 
arbetsplatsdemokratin. Även om utredningen i alla principiella resonemang 
starkt betonar vikten av att den politiska demokratin inte får trädas för när, 
tenderar den att i fråga om försöksverksamheten och i slutsatserna av denna 
bagatellisera densamma. Vad församlingarnas religiösa målsättning kan 
innebära i detta sammanhang vidrörs knappast. Enligt domkapitlets mening 
finns vinster att göra för såväl de anställda som församlingarna med 
förbiittrad arbetsplatsdemokrati med ökad medverkan och större intresse 
från de anställdas sida. Men formerna för detta och omfattningen borde få en 
djupare analys på grundval av mer preciserad försöksverksamhet. 

Partssammansatta organ för väl avgränsade grupper av ärenden med de 
begränsningar som redovisas i utredningen förefaller vara en bra och 
framkomlig väg till förbättrad arbetsplatsdemokrati. I motsats till kommitten 
förutsätter domkapitlet att valbarhet kräver medlemskap i Svenska kyrkan. 
dvs. att samma krav skall gälla för de anställda som för de förtoendeval
da. 

Domkapitlet anser för sin del att förslaget beträffande facklig självbe
stämmanderätt och i'etorätt inte bör genomföras. Kyrkoråd eller andra 
nämnder bör ensamma få fatta besluten oavsett ärendetyp. Deras vilja bör 
inte med hänsyn till den kommunala demokratin få sättas ur spel av ett 
fackligt veto. 

Redan nu har kyrkoråd eller annan nämnd möjlighet att låta företrädare 
för anställda närvara vid sammanträde. Det finns en allmän erfarenhet av 
värdet av detta, anser domkapitlet. En generell närvarorätt för anställda, 
med de begränsningar som förslaget ger, och detaljutformad för de olika 
lokala förhållandena genom avtal. skulle innebära en positiv utveckling av 
redan gjorda erfarenheter. Med hänsyn till att den kyrkokommunala 
verkligheten avviker markant från den kommunala, t. ex. med sitt stora antal 
mycket små enheter och med olika verksamhetsgrenar, som har påtagligt 
olika förhållande till den religiösa målsättningen (församlingsverksamheten, 
folkbokföringen, begravningsväsendet) skulle en fortsatt försöksverksamhet 
kunna ge bättre underlag för förhandlingar om avtal om närvarorätt. 
Domkapitlet erinrar om att man i fråga om närvaro redan nu har möjligheter 
till "adjungering" när det är påkallat. Den närvarorätt utredningen avser bör 
därför kunna avgränsas i fråga om ärendeslag och kompetens. Ett problem 
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som drabbar den kyrkliga kommunen och i särskild grad de mindn: 
enheterna sammanhänger med att mänga fackliga organisationer kan vara 
berörda även på små arbetsplatser. 

Tekniskt bör lagreglerna kunna skrivas enklare. Det är angeläget att man 
kan tillgodogöra sig lagar av denna art utan alltför stor timgäng. anser 
domkapitlet. 

Det sagda leder som helhet till slutsatsen att regeringen bör åtminstone för 
kyrkokommunernas del skjuta på de gjorda förslagen. De må i alla händelser 
beaktas ytterligare med uppmiirksamhct på kyrkans siirart och skiftande 
lokala förutsättningar. 

S1·enska kyrkans församlings- och pastora1sjärh1111d anför sammanfatt

ningsvis att kommittens förslag i närvarorättsfrågan avstyrkes. att förbundet 

är tveksamt till att införa PSO p[1 det kyrkokommunala omradet men 

motsätter sig ej förslaget samt att förslaget om facklig veto- och självbe

stämmanderätt avstyrkes. Beträffande närvarorättcn förordas ytterligare 

utredning av möjligheten att kalla anställda som sakkunniga i enlighet med 

Agne Gustafssons reservation. 

I det följande redovisas förbundets synpunkter i detalj. 

Beträffande 11ärvarorätten anser förbundet att ett vidgat inflytande för 
personalrepresentanter bör möjliggöras. Förbundet menar att gränsdrag
ningen mot den politiska demokratin medför större problem på det 
kyrkokommunala området än pä det primärkommunala. Beträffande den 
räusliga modellen förordar förbundet följande ordning. Enligt församlings
styrelselagen (1982: 1052) 5 kap. 10 §äger kyrkoråd och annan nämnd kalla 
bl. a. tjänsteman eller en särskild sakkunnig närvara vid sammanträde med 
rådet eller nämnden. Denna får, om rådet eller nämnden beslutar det. delta i 
överläggningarna men inte i besluten. Förbundet föreslår att utredning göres 
av detta alternativ med syftet att utvidga innebörden av begreppet sakkunnig 
till att även omfatta företrädare för de anställda. Genom en sådan ordning 
värnar lagstiftaren på ett. enligt förbundets mening. mera tillfredsställande 
sätt om skyddet för den politiska demokratin. 

Om närvarorätt skulle införas med centralt kollektivavtal som grund, vill 
förbundet framföra följande. Kyrkokommunens personalorgan bör inte gå in 
i förhandling om lokalt kollektil'llvtal innan församlingsdelcgerade/fullmäk
tige/stämma har fattat ett principbeslut om att handlingar får upptagas om 
medbestämmandeinstitutet. Det förhållandet att kyrkokommunerna till 
flertalet är mycket små arbetsgivare gör att kollektivavtalen för varje 
medbestämmandeinstitut i viss män måste få annorlunda innehåll och 
förbundet anser det positivt att utredningen pekat pä möjligheten till lokal 
anpassning. Det bör sålunda kunna krävas att en samverkan mellan 
huvudorganisationerna sker om de fackliga organisationerna önskar ha 
närvarorättsinstitut. Enligt utredningens förslag skulle högst 3 personalföre
trädare få utses inom kyrkoråd eller annan nämnd. Förbundet har den 
uppfattningen att personalorganisationerna i mindre församlingar och 
kyrkliga samfälligheter, där man skulle överväga närvarorätt, i det lokala 
kollektivavtalet bör kunna finna en ordning enligt vilken samtliga berörda 
organisationer får enas om en gemensam personalföreträdare. 

F. n. har i kyrkoråd och andra nämnder suppleant ingen i lagen särskilt 
uttryckt rätt att överhuvudtaget få yttra sig vid sammanträde. Det kan i detta 
sammanhang, i syfte att stärka den representativa demokratin i mindre 
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kyrkoråd. överviigas om inte suppleant för 11ä11111dledamot skall erlul/la en i 
lagen angiven räl/ au yura sig i ärenden som behandlas i nämnden. anser 
förbundet. 

Förbundet avstyrker förslaget om att personalrepresentant skall ha riiTI att 
anteckna sin mening till proTOko/let och anser att sådan rätt endast bör 
tillkomma den som deltar i beslut. 

Förbundet delar utredningens uppfattning att närvaroriiTI inte får medges i 
utskou eller m·dclning av niimnd. Enligt utredningen får närvarorätten gälla 
alla slag av niimndiirenden utom sådana som avser viss myndighetsutövning. 
Förbundet ansluter sig till denna uppfattning och att närvaroriitt ej skall 
medges i ärenden diir partsförhållanden föreligger. Förbundet ifrii.gasätter 
dock om personalföreträdare bör ha närvarorätt vid sammanträde med 
särskilt inrättat personalorgan (pcrsonalniimnd) med hiinsyn till att detta 
organ till sllirsta delen bd1andlar frLtgor av partskaraktär. 

Förbundet delar oeksit utredningens förslag angi'iende hur persona(fiire
trädart' skall utses under förutsiittning att sådana sanwerkansrcglcr som 
berörts ovan kan infrias. 

Det hade enligt förbundets mening varit av stort viirde om reformförslaget 
prövats även ur ekonomisk synvinkel för de kyrkliga kommunerna. 
Förbundet utgfir frän att de ekonomiska konsekl'('nsema kan bli mycket 
kiinnbara. 

Förbundet anser i motsats till kommitten att ett utbyggt system med 
närvaroriitt kommer att ställa stora krav på informations- och wbildningsin
sarscr. Statligt stöd bör säledes utg<1 för dessa informations- och utbildnings
insatser. anser förbundet. 

Beträffande I'SO anser förbundet att det mot bakgrund av att PSO-organ 
endast i ytterst begränsad omfattning inrättats i ett mindre antal borgerliga 
kommuner vara tveksamt om s[1dana former skall införas i församlingssty
relselagen. Förbundet motsiittcr sig dock inte att detta sker med hiinsyn till 
det begränsade omräde inom vilket beslut får fattas och till ett eventuellt 
behov hos större kyrkliga kommuner att möjliggöra en utveckling motsva
rande elen som eventuellt kan förväntas ske inom primärkommunerna. 

Enligt förbundets mening skulle inte niirvarorätten eller PSO behö\'a fä en 
annan utformning inom de kvrkliga kommunerna än inom de borgerliga på 
grund av drn .1peciella ställning som kyrkoherden intar i egenskap av ledamot 
av kyrkoriidet. 

Beträffande kyrkorådets sammansättning anför förbundet att fullmiiktige 
enligt kommitten har möjlighet att utse fler ledamöter i kyrkoräden för att 
förhindra ett oförsvarligt intrång i den politiska demokratin. Förbundet 
anser det vara tveksamt om antalet ledamöter i ett kyrkoråd bör bestämmas 
av om personalföreträdare har rätt att närvara eller ej. Den tidigare 
omniimnda synpunkten om samverkan mellan personalorganisationerna 
torde istället kunna fä motverka det intrang i den representativa demokratin 
som närvarnrätten kan innebiira. 

Utredningen gör enligt förbundets mening delvis motstridiga uttalanden 
beträffande för.rnmlingspriis1cmas ar/Jetsränsliga stiillning hos församlingen 
dvs. om dessa är arbetstagare hos församlingen eller ej. Även om en viss 
tveksamhet tidigare kan ha förevarit beträffande församlingsprästernas 
arbetsrättsliga ställning i förhMlande till de kyrkliga kommunerna far det 
numera anses helt klarlagt. bl. a. genom vad som belyses i det till utredningen 
lagda s;irskilda yttrandet. att församlingspr:isternas anst~illning är av den 
karakt:iren att de är arbebtagarc hos församling respektive kyrklig 
samfällighet. 
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Även om syftet med närvaroriitt och PSO är att tillvarata de anställdas 
intn~ssen i frågor som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare 
kan förbundet inte bortse frän att församlingarna utgör delar av svenska 
kyrkan som trossamfund. Förbundet anser därför att krav pa medlemskap 
måste ställas pä den som skall utses som personalföreträdare med närvarorätt 
i kyrkod1d eller annan nämnd eller ingå som ledamot av partssammansatta 
organ. 

Enligt förbundets uppfattning har utredningen inte tillräckligt belyst de 
kommunaldemokratiska och formella konsekvenserna som facklig 1•etoriitt 
och facklig självbestämmanderätt skulle medföra. Förbundet avstyrker 
förslagets genomförande på det kyrkokommunala området bland annat mot 
bakgrund av regeringens beslut att tillsätta en utredning för att klargöra 
gränsdragningen mot den politiska demokratin. Medbestämmandeutveck
lingen kan för övrigt också enligt förbundet komma att påverkas av det 
medbestämmandeavtal - MBA-F - som för närvarande haller på att 
framförhandlas för det kyrkokommunala området. 
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