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§ 53
Beslut att kulturnämndens sammanträde 8 december 2020 ska vara öppet 
(KN 2020.054)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
 
kulturnämnden beslutar att deras sammanträde den 8 december 2020 ska vara öppet, däremot 
kan nämnden besluta under sammanträdet att sammanträdet ska stängas under någon punkt på 
grund av att en ledamot eller ersättare önskar det.

Ärendebeskrivning
I ärendet ”Beslut att tillåta nämnderna att ha öppna sammanträden”, som beslutades av 
kommunfullmäktige på sammanträdet den 6 maj 2019 § 66, beslutade kommunfullmäktige att 
tillåta nämnderna att ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden innebär att medborgare 
har rätt att vara med som åhörare på sammanträden. Detta är inskrivet i respektive nämnds 
reglemente med formuleringen: ”Nämnden har rätt att besluta att dess sammanträden ska vara 
offentliga.”

Nämnden är den instans som beslutar om ett sammanträde ska vara öppet eller inte. Nämnden 
kan också besluta att sammanträdet endast ska vara öppet vid vissa punkter på sammanträdets 
dagordning, samt att hela sammanträdet är öppet men att nämnden kan besluta under 
sammanträdet att det ska stängas under någon punkt på grund av att en ledamot eller ersättare 
önskar det.

Ett sammanträde anses som öppet även om medborgare följer sammanträdet som åhörare på 
distans via video.

Hela kulturnämndens sammanträde den 8 december 2020 föreslås vara öppet, däremot kan 
nämnden besluta under sammanträdet att sammanträdet ska stängas under någon punkt på 
grund av att en ledamot eller ersättare önskar det.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Beslut att kulturnämndens 
sammanträde 8 december 2020 ska 
vara öppet

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att deras sammanträde den 8 december 2020 ska vara 
öppet, däremot kan nämnden besluta under sammanträdet att sammanträdet ska 
stängas under någon punkt på grund av att en ledamot eller ersättare önskar det. 

Sammanfattning av ärendet
I ärendet ”Beslut att tillåta nämnderna att ha öppna sammanträden”, som beslutades 
av kommunfullmäktige på sammanträdet den 6 maj 2019 § 66, beslutade 
kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att ha öppna sammanträden. Öppna 
sammanträden innebär att medborgare har rätt att vara med som åhörare på 
sammanträden. Detta är inskrivet i respektive nämnds reglemente med 
formuleringen: ”Nämnden har rätt att besluta att dess sammanträden ska vara 
offentliga.” 

Nämnden är den instans som beslutar om ett sammanträde ska vara öppet eller inte. 
Nämnden kan också besluta att sammanträdet endast ska vara öppet vid vissa 
punkter på sammanträdets dagordning, samt att hela sammanträdet är öppet men att 
nämnden kan besluta under sammanträdet att det ska stängas under någon punkt på 
grund av att en ledamot eller ersättare önskar det. 

Ett sammanträde anses som öppet även om medborgare följer sammanträdet som 
åhörare på distans via video. 

Hela kulturnämndens sammanträde den 8 december 2020 föreslås vara öppet, 
däremot kan nämnden besluta under sammanträdet att sammanträdet ska stängas 
under någon punkt på grund av att en ledamot eller ersättare önskar det.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Genom detta beslut håller vi kulturnämndens sammanträde den 8 december 2020 
öppet för allmänheten, vilket i sin tur leder till mer att invånarna inkluderas mer i den 
demokratiska processen i Vallentuna kommun. Att kulturnämnden håller öppna 
sammanträden knyter därmed an till mål 16 i Agenda 2030 om fredliga och 
inkluderande samhällen. 
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Konsekvenser för barn
Beslutet berör inte barn och unga i första hand, däremot möjliggör beslutet att barn 
och unga kan få inblick i den kommunala politiska och demokratiska processen vid en 
tidig ålder. 

Petri Peltonen Jesper Westberg
Förvaltningschef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten
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