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Ansvarig utgivare för
regionfullmäktiges direktsändningar
Dnr 04899-2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Utse regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) till
ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar.
2. Uppdra åt Margareta Henricsson att utse åtminstone en ställföreträdande
utgivare inom regionfullmäktiges presidium.
3. Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändning själv ansvarar
för de yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår.

Sammanfattning
Den ansvarige utgivaren ska kunna påverka sändningen och i regionfullmäktige är det ordföranden som leder sammanträdet och ansvarar för ordningen
varför det är lämpligt att ordföranden utses. Vid eventuellt förfall för ordföranden behöver en ställföreträdare ha utsetts av utgivaren och lämpligt är att
ställföreträdaren väljs inom regionfullmäktiges presidium. Var och en som
deltar i direktsändningen från regionfullmäktige ansvarar dock själv för de
eventuella yttrandefrihetsbrott som denne begår.

Ärendet
Regionfullmäktige direktsänder sina sammanträden via webben och måste
därför utse en ansvarig utgivare. Yttrandefrihetsgrundlagens (1991:1469)
(YGL) bestämmelser kräver att den som sänder till allmänheten via radio, tv
eller annan form av ljud-, bild- eller textöverföring med hjälp av elektromagnetiska vågor utser en person som ansvarar för sändningens innehåll.
Utgivaren utses av den som bedriver sändningsverksamheten, i detta fall
Region Norrbotten genom dess högsta beslutande organ regionfullmäktige.
Utgivaren ska vara svensk medborgare, myndig och ha sin hemvist här i
riket. Vidare får inte den som är i konkurs eller har förvaltare utses till utgivare. Utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens
offentliggörande och bestämma över dess innehåll så att inget får införas mot
dennes vilja. Utgivaren får utse ställföreträdare.
Den ansvarige utgivaren har enligt huvudregeln i 6 kap 1 § YGL ansvaret för
eventuella yttrandefrihetsbrott. Det finns dock en möjlighet, enligt 3 kap 2 §
lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, att besluta, beträffande direktsända program, att
den som framträder i programmet själv ska svara för de yttrandefrihetsbrott
denne begår.
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