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Motion om möjlighet för nämnder att införa
öppna nämndssammanträden
Ärendebeskrivning
James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har kommit
in med en motion, Mot bakgrund av vad som anges i motionen föreslås att
kommunfullmäktige utreder om nämnderna ska beredas tillfälle att besluta
om öppna sammanträdesformer. Lutz Rininsland (V) presenterade motionen.
Demokratiberedningen har enligt kommunallagens 5 kap 26 § beretts tillfälle att yttra sig över motionen. Yttrande ska vara inkommet till kommunkansliet senast den 8 november 2012.
Demokratiberedningens uppdrag
Demokratiberedningen har tre uppdrag;

Former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera
dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling.

Utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i det politiska systemet.

Förnyelse av den kommunala demokratin.
Överväganden
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Kommunkompassen frågas
efter hur kommunens öppenhet gentemot medborgarna fungerar. Då efterfrågas bland annat om kommunen har öppna sammanträden. Kommunens
Kvalitet i Korthet där SKL och kommunerna i 40 mått mäter kommunen
frågas ”Har kommunens nämnder eller motsvarande öppna möten?” SKL
anser uppenbarligen att öppna sammanträden är något eftersträvansvärt ur
ett medborgarperspektiv.
Om nämnderna själva bestämmer formerna för öppna sammanträden kan de
t.ex. begränsa tillträdet till ett visst antal platser, ”i mån av plats” etc. ungefär som domstolarna göra. Det finns därmed inga praktiska hinder för att
genomföra öppna sammanträden. Andra kommuner vet att berätta att möjligheten att besöka sammanträdena används i liten omfattning. Det sker mer
frekvent i utbildningsändamål och då det är frågor av särskilt allmänt intresse.
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Det är en trend att fler kommuner medger nämnderna att ha öppna sammanträden. Det är också en trend att fler uppgifter är tillgängliga på Internet. Det
är också en trend att förväntan på snabbhet i information har ökat. Några
kommuner har använt sig av Internets möjligheter och sänder både kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden som en webbtjänst.
Att med webbkamera och ljud sända sammanträden över Internet är därmed
en reell möjlig form för öppna sammanträden.
Arbetsformerna kan t.ex. regleras så här:
Kommunstyrelsens och nämndernas arbetsformer kan vara
beslutssammanträden, temamöten, seminarier eller annan
form som kommunstyrelsen eller nämnderna finner vara
lämplig.
Kommunstyrelsen och nämnderna har rätt att hålla öppna
nämndsammanträden. Vid sådana sammanträden får enbart
ärenden som inte omfattas av sekretessbestämmelser behandlas.
Kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer själv formerna för öppna sammanträden. Vid öppna sammanträden har
endast ledamöter, ersättare samt de närvarande arbetstagare
som biträder styrelsen eller nämnden rätt att yttra sig.
Medborgarundersökningarna som Vänersborgs kommun har låtit SCB göra
har visat att medborgarna ger lågt betyg åt kommunen vad gäller förtroende,
påverkan och tillgänglighet.
Med stöd av ovanstående är det naturligt att Demokratiberedningen bifaller
motionen om att utreda om nämnderna ska beredas tillfälle att besluta om
öppna sammanträdesformer. Utredningen bör också utreda samma möjlighet
vad gäller kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Demokratiberedningen beslutar att anta tjänsteutlåtandet, upprättad 201210-16 av Ronny Irekvist, över motion om möjlighet för nämnder att införa
öppna nämndssammanträden och överlämna det som beredningens eget yttrande.
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