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§ 48
Offentliga sammanträden med fritidsnämnden (FN 2021.017)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att
– på försök arrangera ett offentligt sammanträde när fritidsnämnden kan arrangera fysiska 
sammanträden
– uppdra åt fritidsnämndens ordförande att besluta vilket av fritidsnämndens kommande 
fysiska sammanträden som ska vara offentligt
– delegera till fritidsnämndens ordförande rätten att före och under sammanträdet besluta att 
det ska stängas under en eller flera punkter.
 
Anteckning
Gustav Elfström (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Gustav Elfström (S) väckte ett ärende på fritidsnämndens sammanträde den 25:e mars 2021 (§ 
34) om att fritidsnämndens sammanträden ska vara offentliga och att allmänheten ska bjudas 
in. Fritidsnämnden beslutade att remittera ärendet till fritidsförvaltningen för vidare 
beredning, och att återkoppling på ärendet ska ske på nästa ordinarie sammanträden med 
fritidsnämndens arbetsutskott och fritidsnämnden.

Fritidsnämnden har aldrig tidigare haft offentliga sammanträden. Fritidsnämnden har därmed 
aldrig erfarit hur nämnden påverkas av att åhörare närvarar vid sammanträden. Det som kan 
uppstå ifall åhörare närvarar vi sammanträden är att ledamöterna inte känner sig lika fria i 
debatten. Ledamöterna måste då ta hänsyn till åhörarna i debatten. Ledamöterna skulle också 
kunna känna sig mindre fria i debatten om ett ärende debatteras vars beslut berör en eller flera 
personer som sitter som åhörare i rummet. Fritidsnämnden har ett ansvarsområde som berör 
många föreningar i Vallentuna kommun. Ledamöter skulle kunna påverkas av att personer 
från föreningar närvarar som åhörare när nämnden debatterar ärenden vars beslut berör 
föreningarna.

Fritidsförvaltningen ser självklart den demokratiska aspekten med offentliga sammanträden, 
men mot bakgrund till det resonemang som fördes i det föregående stycket föreslår 
fritidsförvaltningen att fritidsnämnden på försök arrangerar ett offentligt sammanträde. 
Fritidsnämnden kan därefter ta ställning ifall nämnden vill fortsätta med offentliga 
sammanträden. Fritidsnämnden har för tillfället sammanträden på distans. Mot bakgrund till 
det föregående styckets resonemang anser förvaltningen att det är bättre att på försök 
arrangera ett offentligt sammanträde när fysiska sammanträden kan arrangeras, eftersom det 
är nämndens egentliga sammanträdesrum. Fysiska möten är det vi människor är vana vid och 
ledamöterna borde känna sig mer fria i debatten under ett fysiskt sammanträde. 
Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden arrangerar detta offentliga sammanträde när 
det går att arrangera fysiska sammanträden.
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Fritidsförvaltningen föreslår även att fritidsnämnden beslutar att uppdra åt fritidsnämndens 
ordförande att besluta vilket av fritidsnämndens kommande fysiska sammanträden som ska 
vara offentligt.

Kommunallagen förbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar sekretessbelagda 
ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning (kommunallagen 6:25). När en nämnd 
behandlar dessa ärenden ska sammanträdet stängas. Förslagsvis kan dessa ärenden läggas sist 
på dagordningen, då kan ej tjänstgörande och åhörare lämna sammanträdet. 
Fritidsförvaltningen föreslår därmed att fritidsnämnden beslutar att delegera till 
fritidsnämndens ordförande rätten att före och under sammanträdet besluta att det ska stängas 
under en eller flera punkter. Då har fritidsnämndens ordförande möjlighet att besluta det i 
samband med att han beslutar om vilket av fritidsnämndens kommande fysiska sammanträden 
som ska vara offentligt, men även under sammanträdet. Fritidsnämndens ordförande har då 
också möjligheten att stänga sammanträdet under en eller flera punkter om någon ledamot 
eller ersättare önskar det.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-13, Offentliga sammanträden med fritidsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Offentliga sammanträden med 
fritidsnämnden

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att
– på försök arrangera ett offentligt sammanträde när fritidsnämnden kan arrangera 
fysiska sammanträden
– uppdra åt fritidsnämndens ordförande att besluta vilket av fritidsnämndens 
kommande fysiska sammanträden som ska vara offentligt
– delegera till fritidsnämndens ordförande rätten att före och under sammanträdet 
besluta att det ska stängas under en eller flera punkter.

Sammanfattning av ärendet
Gustav Elfström (S) väckte ett ärende på fritidsnämndens sammanträde den 25:e 
mars 2021 (§ 34) om att fritidsnämndens sammanträden ska vara offentliga och att 
allmänheten ska bjudas in. Fritidsnämnden beslutade att remittera ärendet till 
fritidsförvaltningen för vidare beredning, och att återkoppling på ärendet ska ske på 
nästa ordinarie sammanträden med fritidsnämndens arbetsutskott och 
fritidsnämnden. 

Fritidsnämnden har aldrig tidigare haft offentliga sammanträden. Fritidsnämnden 
har därmed aldrig erfarit hur nämnden påverkas av att åhörare närvarar vid 
sammanträden. Det som kan uppstå ifall åhörare närvarar vi sammanträden är att 
ledamöterna inte känner sig lika fria i debatten. Ledamöterna måste då ta hänsyn till 
åhörarna i debatten. Ledamöterna skulle också kunna känna sig mindre fria i 
debatten om ett ärende debatteras vars beslut berör en eller flera personer som sitter 
som åhörare i rummet. Fritidsnämnden har ett ansvarsområde som berör många 
föreningar i Vallentuna kommun. Ledamöter skulle kunna påverkas av att personer 
från föreningar närvarar som åhörare när nämnden debatterar ärenden vars beslut 
berör föreningarna.

Fritidsförvaltningen ser självklart den demokratiska aspekten med offentliga 
sammanträden, men mot bakgrund till det resonemang som fördes i det föregående 
stycket föreslår fritidsförvaltningen att fritidsnämnden på försök arrangerar ett 
offentligt sammanträde. Fritidsnämnden kan därefter ta ställning ifall nämnden vill 
fortsätta med offentliga sammanträden. Fritidsnämnden har för tillfället 
sammanträden på distans. Mot bakgrund till det föregående styckets resonemang 
anser förvaltningen att det är bättre att på försök arrangera ett offentligt 
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sammanträde när fysiska sammanträden kan arrangeras, eftersom det är nämndens 
egentliga sammanträdesrum. Fysiska möten är det vi människor är vana vid och 
ledamöterna borde känna sig mer fria i debatten under ett fysiskt sammanträde. 
Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden arrangerar detta offentliga 
sammanträde när det går att arrangera fysiska sammanträden. 

Fritidsförvaltningen föreslår även att fritidsnämnden beslutar att uppdra åt 
fritidsnämndens ordförande att besluta vilket av fritidsnämndens kommande fysiska 
sammanträden som ska vara offentligt. 

Kommunallagen förbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar 
sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning 
(kommunallagen 6:25). När en nämnd behandlar dessa ärenden ska sammanträdet 
stängas. Förslagsvis kan dessa ärenden läggas sist på dagordningen, då kan ej 
tjänstgörande och åhörare lämna sammanträdet. Fritidsförvaltningen föreslår 
därmed att fritidsnämnden beslutar att delegera till fritidsnämndens ordförande 
rätten att före och under sammanträdet besluta att det ska stängas under en eller flera 
punkter. Då har fritidsnämndens ordförande möjlighet att besluta det i samband med 
att han beslutar om vilket av fritidsnämndens kommande fysiska sammanträden som 
ska vara offentligt, men även under sammanträdet. Fritidsnämndens ordförande har 
då också möjligheten att stänga sammanträdet under en eller flera punkter om någon 
ledamot eller ersättare önskar det.

Bakgrund
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 offentliga sammanträden. Offentliga 
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”.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Genom detta beslut kommer fritidsnämnden att ha ett offentligt sammanträde, vilket 
i sin tur leder till mer att invånarna inkluderas mer i den demokratiska processen i 
Vallentuna kommun. Att fritidsnämnden håller ett öppet sammanträde knyter 
därmed an till mål 16 i Agenda 2030 om fredliga och inkluderande samhällen.

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 genom att titta på fritidsnämndens kommande offentliga sammanträde.
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Petri Peltonen Jesper Westberg
Förvaltningschef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten
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