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11. Förslag från (S) möten ska vara offentliga och allmänheten 
ska bjudas (SN 2020.259)
Förslag till beslut
Socialnämnden avslår förslaget.

 

Handlingar
 §11 SN AU Förslag från (S) möten ska vara offentliga och allmänheten ska bjudas
 §150 SN 15 december 2020
 (S) Väcker ärende om SN offenntliga möten



Förslag från (S) möten ska vara 
offentliga och allmänheten ska 

bjudas 

11

SN 2020.259



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11
Förslag från (S) möten ska vara offentliga och allmänheten ska bjudas 
(SN 2020.259)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden avslår förslaget.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott avslår förslaget. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till förslaget. 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer de båda yrkandena mot 
varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 §150 SN 15 december 2020
 (S) Väcker ärende om SN offenntliga möten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-12-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150
(S) socialnämndens möten ska vara offentliga och allmänheten ska bjudas 
in
Beslut
Socialnämnden lämnar ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning. 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämnden lämnar ärendet till 
socialnämndens arbetsutskott för beredning. 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.
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Vallentuna 2020 12 015  
  
Socialnämndens 20 12 15 
 
Socialdemokrarerna väcker ärende gällande att socialnämndens möten ska vara offentliga och att 
allmänheten ska bjudas in. Detta i linje med Alliansens strategi för demokratiutveckling fastställd av 
kommunfullmäktige 2019-01-14 § 10.  
 
Detta med bakgrund av att Alliansen i Vallentuna har en fastställd vision ”med mod att gå före 
skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.” I visionen finns en grundtanke om att 
samverkan är en av de uttalade nycklarna i visionen och utveckling och samhällsbyggande ska ske i 
dialog med invånarna. Delaktighet och inflytande är en av de grundläggande demokratiska 
utgångspunkterna. För att möjliggöra delaktighet och inflytande på lika villkor är tillgänglighet och 
öppenhet i kommunorganisationen en förutsättning. Alla behöver kunna ta del av 
samhällsinformationen från kommunen. Vallentuna kommun ska vidare ha ett inkluderande 
förhållningssätt som gör att invånare kan vara delaktiga på olika sätt i olika frågor. Demokrati och 
delaktighet i samhället ska ges stora möjligheter även mellan de allmänna valen. Kommunen ska 
främja insatser för att uppmuntra till och ge förutsättningar att utöva demokratiskt inflytande och 
deltagande i samhällets utveckling. Verksamheterna i kommunen ska ha rutiner och processer som 
säkerställer att de olika lagrum som finns inom demokratifrämjande områden tillämpas.  
Barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är två  
exempel på områden med lagrum som är viktiga att efterfölja i socialnämnden.  
Vidare står att läsa i visionen; Deltagardemokratiska aktiviteter kan utgöra ett komplement till den 
representativa demokratin mellan valen. Aktiviteterna kan bidra till förankring av viktiga beslut och 
även bidra till invånarnas intresse för förtroendeuppdrag, till den representativa demokratins fördel.  
Samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av strategin. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att den utvärderas efter varje mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige tillåter nämnderna att ha öppna sammanträden.   
I kommunstyrelsens och nämndernas reglemente står efter beslut i fullmäktige ; ”Nämnden har rätt 
att besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.” Det är inte ett ordförandebeslut.  

Det här innebär alltså att nämnden kan och bör ta det här beslutet om öppna möten för allmänheten 
om visionens andemening ska uppfyllas.  
Vi behöver en demokrati som är transparent och lockande för människor att delta. Det kan bidra till 
ett större engagemang för politikerna, och leda till att nya personer med olika politiska sympatier 
hittar vägen till politiken. Att personer som betalar skatt kan se vilka beslut som tas och hur det går 
till. Att vi politiker faktiskt gör ett jobb som betyder något för den enskilda individen och 
skattekollektivet i Vallentuna. Skolor kan ha möten som läxa för eleverna för att se hur möten går 
till. I dagsläget är det bara Kulturnämnden som har klarat av att genomföra en del av visionens mål 
vilket de ska ha en eloge för.  
 
I de fall det är sekretessärenden eller av sådan art att de inte ska vara med på mötet så ska dessa 
läggas förslagsvis sist på dagordningen och besökare och ersätttare ska i sedvanlig ordning lämna 
mötet.  
 
  
  
 



 
 

Lagar och regler 
KL 6 kap 25 § 

En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess 
sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. 

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden. 

Innebär att det är nämnden, inte ordförande, som beslutar i frågan. 

 

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 12 15 
 
Ing-Marie Elfström  
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