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Öppna sammanträden
Öppna sammanträden medges
1. Kommunfullmäktige medger Kommunstyrelsen och alla nämnder att hålla offentliga
sammanträden i enlighet med 6 kap 19 a § Kommunallagen (1991:900).
Gynnande regler för Kommunstyrelse och nämnder
2. Kommunstyrelsen och nämnderna får besluta att sammanträden skall vara offentliga.
3. Den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när
Kommunstyrelsen och nämnden behandlar ärendet och yttra sig för att framföra åsikter
och förtydliganden samt svara på frågor om sitt förslag. Den som väckt ärendet har
alltså närvaro- och yttranderätt, däremot inte rätt att delta i själva beslutsfattandet genom att till exempel framställa yrkanden eller få sin mening antecknad i protokollet.
4. Offentliga sammanträden ska garantera minst fem sittplatser för allmänheten.
5. Kommunstyrelsen och nämnderna får sända offentliga sammanträden med ljud
och/eller bild via etermedia och/eller internetmedia.
Begränsningar i offentligheten
6. Ett sammanträde skall alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos Kommunstyrelsen eller nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
7. Möjligheten att hålla offentliga sammanträden gäller endast själva sammanträdet,
inte utskottssammanträden, presidiemöten eller beredningar.
8. Om sittplatserna för allmänheten inte räcker får övertaliga visas ut.
Allmänheten har inte rätt att yttra sig eller ställa frågor under sammanträdet.
Allmänheten får inte störa sammanträdet. Om så sker får den störande visas ut.
___________________

