
11. Ändring i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder samt i det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen 
 

Kommunallagen 5 kap 33 §    
Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet. 

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder, § 12, anges att dessa 
ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas inom stängda 
dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

I det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen, punkt 7, anges att styrelsens 
sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess. 

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som 
mycket hög. Myndigheten har därför uppmanat människor med symtom att undvika sociala 
kontakter för att inte smitta andra. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning och uppmaning, finns det skäl att begränsa 
risken för smittspridning så långt möjligt även när det gäller det kommunala beslutsfattandet. 
Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i beslutsfattandet, vilket givetvis 
är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och 
styrelsearbetet är ett tungt vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den 
ökningen av den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för spridning av 
Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på sammanträdena skulle medföra. Det finns 
därför skäl att, under rådande omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga 
sammanträden hålls inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala 
beslutsorganen, kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, kan förbli 
beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som personalmässigt hänseende, kan 
sammanträdena sändas på webben, efter beslut av respektive nämnd och styrelse. 

 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta: 

Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ändras på sådant sätt att § 
12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt 
huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock 
sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av 
sekretess, om nämnden så beslutar. Ändringen i reglementet gäller omedelbart. 

Det gemensamma ägardirektivet för de kommunala aktiebolagen, punkt 7 fjärde stycket, ändras 
och får följande lydelse: Styrelsens sammanträden ska hållas inför stängda dörrar. Sammanträden 
får dock sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess, om styrelsen så beslutar. Ändringen i ägardirektivet gäller omedelbart. 
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