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10. Information - möjlighet att ha offentliga 
nämndsammanträden (FN 2020.001)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att ge nämnderna möjlighet att ha 
offentliga nämndsammanträden. Att ett nämndsammanträde är offentligt innebär att alla som 
vill kan närvara i mån av plats i den lokal som sammanträdet hålls i.

Nämnden är den instans som beslutar om ett sammanträde ska vara offentligt eller inte. 
Nämnden kan besluta att offentlighet gäller endast vid vissa punkter på ett sammanträdes 
dagordning.

Kommunallagen förbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar
sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning
(kommunallagen 6:25). Det är således inte tillåtet med offentliga sammanträden vid 
exempelvis socialtjänstärenden. Av förarbetena till denna lagregel framgår även att ärenden 
som endast bereds av nämnd för avgörande av fullmäktige inte lämpar sig för offentliga 
sammanträden. Exempel på beredningsärenden som inte bör behandlas på offentligt 
sammanträde är budgetframställningar till fullmäktige.

Av kommunallagen framgår inte på vilket sätt allmänheten ska upplysas om när och
var de offentliga nämndsammanträdena äger rum eller vilka ärenden som kommer att
tas upp. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunens hemsida är den bästa 
platsen att upplysa om offentliga sammanträden, i samband med att kallelse till 
nämndsammanträdet publiceras.

För att sammanträdena ska anses som öppna måste dörrarna vara
upplåsta. Att låsa upp dörrarna utan bevakning är en säkerhetsrisk. Ett alternativ att
lösa detta är att tjänstepersoner släpper in åhörare till sammanträdeslokalen. I praktiken krävs 
dock att två tjänstepersoner arbetar med detta, en tjänsteperson som bevakar ytterdörren och 
släpper in människor, och en tjänsteperson som leder och släpper in åhörare till 
sammanträdeslokalen. Ett ytterligare alternativ är att sätta in väktare eller ordningsvakter som 
gör detta. Att lösa tillgängligheten till lokalerna på ett sätt så att det inte uppstår en 
säkerhetsrisk kan alltså vara förenat med extra kostnader.

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har information om möjligheten att ha 
offentliga sammanträden lagts till i alla nämnders reglemente.
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§ 13
Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden (FN 
2020.001)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att ge nämnderna möjlighet att ha 
offentliga nämndsammanträden. Att ett nämndsammanträde är offentligt innebär att alla som 
vill kan närvara i mån av plats i den lokal som sammanträdet hålls i. Nämnden är den instans 
som beslutar om ett sammanträde ska vara offentligt eller inte. Nämnden kan besluta att 
offentlighet gäller endast vid vissa punkter på ett sammanträdes dagordning. Kommunallagen 
förbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar sekretessbelagda ärenden eller 
ärenden som avser myndighetsutövning (kommunallagen 6:25). Det är således inte tillåtet 
med offentliga sammanträden vid exempelvis socialtjänstärenden. Av förarbetena till denna 
lagregel framgår även att ärenden som endast bereds av nämnd för avgörande av fullmäktige 
inte lämpar sig för offentliga sammanträden. Exempel på beredningsärenden som inte bör 
behandlas på offentligt sammanträde är budgetframställningar till fullmäktige. Av 
kommunallagen framgår inte på vilket sätt allmänheten ska upplysas om när och var de 
offentliga nämndsammanträdena äger rum eller vilka ärenden som kommer att tas upp. 
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunens hemsida är den bästa platsen att 
upplysa om offentliga sammanträden, i samband med att kallelse till nämndsammanträdet 
publiceras. För att sammanträdena ska anses som öppna måste dörrarna vara upplåsta. Att låsa 
upp dörrarna utan bevakning är en säkerhetsrisk. Ett alternativ att lösa detta är att 
tjänstepersoner släpper in åhörare till sammanträdeslokalen. I praktiken krävs dock att två 
tjänstepersoner arbetar med detta, en tjänsteperson som bevakar ytterdörren och släpper in 
människor, och en tjänsteperson som leder och släpper in åhörare till sammanträdeslokalen. 
Ett ytterligare alternativ är att sätta in väktare eller ordningsvakter som gör detta. Att lösa 
tillgängligheten till lokalerna på ett sätt så att det inte uppstår en säkerhetsrisk kan alltså vara 
förenat med extra kostnader. Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har 
information om möjligheten att ha offentliga sammanträden lagts till i alla nämnders 
reglemente.

Beslutsunderlag
 Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden
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Tjänsteskrivelse

Information, möjlighet att ha offentliga 
nämndsammanträden

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen. 

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att ge nämnderna möjlighet att ha 
offentliga nämndsammanträden. Att ett nämndsammanträde är offentligt innebär att 
alla som vill kan närvara i mån av plats i den lokal som sammanträdet hålls i.

Nämnden är den instans som beslutar om ett sammanträde ska vara offentligt eller 
inte. Nämnden kan besluta att offentlighet gäller endast vid vissa punkter på ett 
sammanträdes dagordning.

Kommunallagen förbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar
sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning
(kommunallagen 6:25). Det är således inte tillåtet med offentliga sammanträden vid 
exempelvis socialtjänstärenden. Av förarbetena till denna lagregel framgår även att 
ärenden som endast bereds av nämnd för avgörande av fullmäktige inte lämpar sig för 
offentliga sammanträden. Exempel på beredningsärenden som inte bör behandlas på 
offentligt sammanträde är budgetframställningar till fullmäktige.

Av kommunallagen framgår inte på vilket sätt allmänheten ska upplysas om när och
var de offentliga nämndsammanträdena äger rum eller vilka ärenden som kommer att
tas upp. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunens hemsida är den 
bästa platsen att upplysa om offentliga sammanträden, i samband med att kallelse till 
nämndsammanträdet publiceras.

För att sammanträdena ska anses som öppna måste dörrarna vara
upplåsta. Att låsa upp dörrarna utan bevakning är en säkerhetsrisk. Ett alternativ att
lösa detta är att tjänstepersoner släpper in åhörare till sammanträdeslokalen. I 
praktiken krävs dock att två tjänstepersoner arbetar med detta, en tjänsteperson som 
bevakar ytterdörren och släpper in människor, och en tjänsteperson som leder och 
släpper in åhörare till sammanträdeslokalen. Ett ytterligare alternativ är att sätta in 
väktare eller ordningsvakter som gör detta. Att lösa tillgängligheten till lokalerna på 
ett sätt så att det inte uppstår en säkerhetsrisk kan alltså vara förenat med extra 
kostnader.
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Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har information om möjligheten 
att ha offentliga sammanträden lagts till i alla nämnders reglemente.

 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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