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§ 84 Dnr 2019-00203  

Svar på motion (V) om öppna sammanträden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad utifrån att 
kommunfullmäktige i Kinda kommun sedan lång tid tillbaka genom beslut om 
reglemente medgivit rätt för enskilda nämnder att besluta om att respektive 
nämnds sammanträden ska vara offentliga när så är möjligt utifrån annan 
lagstiftning.  

Reservation 

Erik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall 
till motionen.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019-12-09 lämnat in en 
motion om att sammanträden i Kinda kommuns nämnder och styrelser ska vara 
öppna för allmänheten. Enligt motionen skulle ett led i processen för att skapa 
ytterligare delaktighet och dialog med intresserade medborgare och 
organisationer kunna vara att göra sammanträden i Kinda kommuns nämnder och 
styrelse öppna för medborgare att närvara vid. Det skulle enligt motionsställaren 
leda till ökad öppenhet och transparens i det politiska beslutsfattandet vilket 
förhoppningsvis leder till ökat medborgerligt engagemang och större delaktighet i 
den demokratiska processen. 

Kommunfullmäktige i Kinda kommun har sedan lång tid tillbaka genom beslut om 
reglemente medgivit rätt för enskilda nämnder att besluta om att respektive 
nämnds sammanträden ska vara offentliga när så är möjligt utifrån annan 
lagstiftning. För närvarande regleras detta genom av kommunfullmäktige antaget 
huvudreglemente.   

Kommunfullmäktige har inte heller möjlighet att ”beordra” en eller flera nämnder 
att nämndernas respektive sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Detta 
utifrån att nämnderna är självständigt ansvariga för sin ärendehantering i detta 
avseende.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03 
Motion, inlämnad 2019-12-09 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Erik Andersson (V) yrkar att motionen ska bifallas.  
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Beslutsgång 

Ordförande finner efter avslutad diskussion att det utöver förvaltningens förslag 
finns ett förslag om bifall till motionen från Erik Andersson (V). 

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningen förslag.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion (V) om öppna sammanträden 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad utifrån att 
kommunfullmäktige i Kinda kommun sedan lång tid tillbaka genom beslut om 
reglemente medgivit rätt för enskilda nämnder att besluta om att respektive 
nämnds sammanträden ska vara offentliga när så är möjligt utifrån annan 
lagstiftning.    

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019-12-09 lämnat in en 
motion om att sammanträden i Kinda kommuns nämnder och styrelser ska vara 
öppna för allmänheten. Enligt motionen skulle ett led i processen för att skapa 
ytterligare delaktighet och dialog med intresserade medborgare och 
organisationer kunna vara att göra sammanträden i Kinda kommuns nämnder och 
styrelse öppna för medborgare att närvara vid. Det skulle enligt motionsställaren 
leda till ökad öppenhet och transparens i det politiska beslutsfattandet vilket 
förhoppningsvis leder till ökat medborgerligt engagemang och större delaktighet i 
den demokratiska processen. 

Kommunfullmäktige i Kinda kommun har sedan lång tid tillbaka genom beslut om 
reglemente medgivit rätt för enskilda nämnder att besluta om att respektive 
nämnds sammanträden ska vara offentliga när så är möjligt utifrån annan 
lagstiftning. För närvarande regleras detta genom av kommunfullmäktige antaget 
huvudreglemente.   

Kommunfullmäktige har inte heller möjlighet att ”beordra” en eller flera nämnder 
att nämndernas respektive sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Detta 
utifrån att nämnderna är självständigt ansvariga för sin ärendehantering i detta 
avseende.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03 
Motion, inlämnad 2019-12-09  
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Motion öppna sammanträden (V) 
 

Den styrande koalitionen i Kinda har i sin plattform deklarerat att de vill utveckla dialogen och 

delaktigheten i den politiska processen. Vänsterpartiet ser positivt på att detta utvecklas i Kinda då 

det inte alltid fungerar tillfredställande.  

Ett led i denna process för att skapa ytterligare delaktighet och dialog med intresserade medborgare 

och organisationer skulle vara att göra sammanträden i Kinda kommuns nämnder och styrelse öppna 

för medborgare att närvara vid. Det leder till ökad öppenhet och transparens i det politiska 

beslutsfattandet vilket förhoppningsvis leder till ökat medborgerligt engagemang och större 

delaktighet i den demokratiska processen.  

I nuläget är medborgare som vill ha information om arbetet i nämnderna hänvisade till protokollet 

från sammanträdena. I dessa framgår inte hur debatten förts och vilka yttranden som gjorts. 

Medborgare kan endast få information om detta av de som närvarade vid mötet, vilka kan ha olika 

uppfattningar om vad som sagts i debatten.  

Nämnderna behandlar även sekretessbelagda personärenden och andra ärenden som bör behandlas 

bakom stängda dörrar. Det kan lösas genom att ärenden av denna karaktär läggs sist på 

dagordningen och åhörarna då kan lämna sammanträdesrummet.  

Alla andra ärenden och debatten kring dessa ska medborgare kunna ta del av. Öppna sammanträden 

i nämnder och i kommunstyrelser hålls redan i flera kommuner.  

Vänsterpartiet föreslår 

- att sammanträden i Kinda kommuns nämnder och i kommunstyrelsen ska vara öppna för 

allmänheten 

 

Erik Andersson 

Vänsterpartiet 




