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Stängda sammanträden för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträden ska tills vidare vara stängda för allmänheten.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av Corona-krisen görs ett antal åtgärder för att begränsa närvaron
på sammanträden, inklusive de politiska sammanträdena, för att på så sätt minska
smittorisken. En av flera möjliga åtgärder för att säkerställa en minimal närvaro på
kommunstyrelsens sammanträden är att stänga sammanträdena för allmänheten.
Huvudregeln i kommunallagen är att nämndsammanträden är stängda. 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.
I reglementet för kommunstyrelsen (KS2019/724, beslutad 9 december 2019,
paragraf 151) framgår att kommunstyrelsen får besluta om offentliga
sammanträden. Kommunstyrelsen beslutade också den 26 april 2011 paragraf 47
att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten i ärenden
som inte rör sekretess eller myndighetsutövning mot enskild.
Enligt kommunstyrelsens reglemente får kommunfullmäktiges ordförande dock
närvara vid styrelsens sammanträden även när sammanträden hålls inom stängda
dörrar.
Även om kommunstyrelsen beslutar att sammanträden tills vidare ska vara
stängda får nämnden tillåta att även annan utomstående är närvarande vid ett
sammanträde, under förutsättning att alla ledamöter och tjänstgörande ersättare är
ense om det. Med ”annan utomstående” avses alla som inte faller inom
kategorierna ledamot eller ersättare i fullmäktige, annan nämnd eller beredning,
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revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig som är närvarar för att
lämna sakupplysningar.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Att stänga kommunstyrelsens sammanträden bedöms vara en rimlig åtgärd under
rådande omständigheter för att säkerställa en begränsad närvaro och därmed
minimera smittorisken. Detta bedöms också vara av särskild vikt i
kommunstyrelsen på grund av den nyckelroll kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens ledamöter har i kommunens ledningsförmåga.
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