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 §     Dnr SN 2012/155 
 
 
 Yttrande över utredning om öppna sammanträdesformer samt  
 förslag till regler för dessa   
 
 James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har i en motion föreslagit  
 att kommunfullmäktige skall utreda om nämnderna ska ges möjlighet att besluta om öppna  
 sammanträdesformer. Kommunfullmäktige beslutade 2103-09-25, § 104 att bifalla motionen  
 och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.  
 Kommunstyrelsen har översänt utredning, daterad 2013-10-23, till samtliga nämnder och  
 Demokratiberedningen, på remiss.  
 

 Socialförvaltningen har upprättat förslag till yttrande, daterat 2014-02-07. I yttrandet före- 
 slås nämnden ställa sig bakom den remitterade utredningen och dess förslag med beaktande  
 av socialförvaltningens framförda synpunkter.  
 
 
 Förslag till beslut  
 
 Socialnämnden beslutar att för sin del ställa sig bakom den av kommunstyrelsen  
 remitterade utredningen, 2013-10-23, samt dess förslag, dock med beaktande av de 
 i socialförvaltningens yttrande, 2014-02-07, lämnade synpunkter och påpekanden.  
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 Socialnämnden 
 

Yttrande över utredning om öppna sammanträ-
desformer samt förslag till regler för dessa 
 
 
Förslag till beslut 
 

 Socialnämnden beslutar att för sin del ställa sig bakom den av kom-
munstyrelsen remitterade utredningen, 2013-10-23, samt dess för-
slag, dock med beaktande av de i socialförvaltningens yttrande, 
2014-02-07, lämnade synpunkter och påpekanden 

 

Bakgrund 
James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har i en mo-
tion föreslagit att kommunfullmäktige skulle utreda om nämnderna ska ges 
möjlighet att besluta om öppna sammanträdesformer. 
Kommunstyrelsen har berett ärendet 2013-09-14 § 164. Kommunfullmäkti-
ge beslutade 2103-09-25, § 104 att bifalla motionen och ge Kommunstyrel-
sen i uppdrag att utreda frågan om nämnderna ska ges möjlighet att besluta 
om öppna sammanträdesformer. Utredningen ska innefatta hela Kommunal-
lagens 6 kap 19 a §. Utredning daterad 2013-10-23 innehåller ett förslag till 
regler för öppna sammanträden att gälla från 2014-06-01. 
 

Synpunkter 
Allmänt 
Socialförvaltningen instämmer med och ställer sig bakom den av kommun-
styrelsen remitterade utredningen, 2013-10-23, samt dess förslag och lämnar 
därtill följande synpunkter och påpekanden.  
 
Regler för öppna sammanträden 

Ur ”Regler för öppna sammanträden” antagen av KF 2013-12-11. 
 
4. Offentliga sammanträden ska garantera minst fem sittplatser 
 
Socialnämnden ser för egen del det inte nödvändigt att begränsa antalet sitt-
platser. Detta skulle kunna leda till, om intresset ökar, behov av någon kölis-
ta och behov av föranmälan. Å andra sidan är förslaget en minigaranti när 
det gäller antalet platser. Socialnämnden kan för sin del besluta om fler plat-
ser. 
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8. Om sittplatserna för allmänheten inte räcker får övertaliga visas ut. All-
mänheten har inte rätt att yttra sig eller ställa frågor under sammanträdet. 
Allmänheten får inte störa sammanträdet eller sända det via etermedia eller 
internetmedia. Om så sker får den störande visas ut.  
 
Vad som anses som störande kan vara subjektivt. Socialnämnden efterfrågar 
anvisningar om hur en eventuell avisning ska gå till och vem som i så fall 
beslutar om det och vem som ska utföra den.  
 
I ovanstående regel (8) omnämns eter- eller internetmedia som ej tillåtna 
utsändningsmetoder. Socialnämnden saknar anvisningar om regler för en-
skild filmning och/eller ljudupptagning. 
Generellt är det svårt att absolut begränsa rättigheten till ljud och bildupp-
tagning vid publika/allmänna mötesplatser/forum. Det kan bli en svår fråga 
med bedömningar rörande hänsyn till integritet. När en offentlig institution 
vill begränsa detta krävs sakliga skäl och att hänsyn tas till likabehandlings-
principen.  
 
Andra överväganden 
 
I dagsläget har säkerhetsfrågorna kring kommunernas förvaltning och poli-
tiker fått alltmer aktualitet. Hot mot både tjänstemän och politiker är en del 
av vardagen. Socialnämnden anser att säkerheten kring öppna sammanträ-
desformer bör beaktas. En situation skulle kunna uppstå då bevakning anses 
nödvändig vilket kan medför en kostnad. 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
 
Juan Navas Per Ekman Curt-Göran Crantz 
Socialchef Utredare Utredare 
 
 


