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Kommunledningsförvaltningen 
 
Helena Edin  
Kommunsekreterare  
  
  
  

Kommunstyrelsen 

Beslut om stängda delar för kommunstyrelsens 
sammanträde 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. upphäva det tidigare fattade beslutet om att hålla sammanträden stängda 
under behandling av punkterna ”Kommundirektören informerar” 
och ”Information om Corona-läget”. 

2. vid varje sammanträdes början besluta vid vilka eventuella punkter 
dörrarna ska hållas stängda för allmänheten.  
 

Beskrivning av ärendet 
Huvudregeln i kommunallagen är att nämndsammanträden och 
styrelsesammanträden är stängda. Nämnden/styrelsen får dock besluta att dess 
sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. En 
nämnds/styrelses 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 (KS2022/869, beslutad 29 november 2022, 
paragraf 173) 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.  

Det som nu föreslås är att kommunstyrelsen upphäver det beslut om stängda 
dörrar under behandling av ”Kommundirektören informerar” och ”Information om 
Corona-läget” som fattades vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars 
2021 paragraf 49, och att man i stället vid varje sammanträdes start beslutar vid 
vilka punkter dörrarna ska hållas stängda för allmänheten.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-03 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-03-23, paragraf 49 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 



Protokollsutdrag  1 (3) 

Sammanträdesdatum  
2021-03-23  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 49 Ärendenummer KS2021/148 

Beslut om stängda delar för kommunstyrelsens 
sammanträde 

Beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda under behandling av 
punkterna ”Kommundirektören informerar” och ”Information om Corona-läget”  

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Huvudregeln i kommunallagen är att nämndsammanträden och 
styrelsesammanträden är stängda. Nämnden/styrelsen får dock besluta att dess 
sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. En 
nämnds/styrelses 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.  

Det som nu föreslås är att kommunstyrelsens sammanträden hålls bakom stängda 
dörrar under behandling av ”Kommundirektören informerar” och ”Information om 
Corona-läget”. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Den bedömning som ligger till grund för förslaget är att stängda dörrar vid 
behandling av dessa punkter möjliggör för kommundirektören att informera 
kommunstyrelsen både mer utförligt och i tidigare skeden av olika processer. Det 
kan till exempel röra sig om information från utredningar som fortfarande pågår, 
och där material fortfarande bedöms vara arbetsmaterial och ännu inte offentligt, 
men där kommunens ledning bör hållas informerad. Bedömningen är att detta 
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Sammanträdesdatum  
2021-03-23  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

motiverar en viss begränsning av insyn i kommunstyrelsens sammanträden, som 
dock i övriga delar fortsatt föreslås vara öppna.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda under behandling av 
punkterna ”Kommundirektören informerar” och ”Information om Corona-läget”  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) och Jesper Englundh (S) och Linda Johansson (S) yrkar 
avslag till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Kristjan Valdimarsson (SD), Anders Lindén (SD), Bo Reinholdsson (KD), Bitte 
Myrsell (M), Kenneth Hällbom (MP), Jenny Gavelin (L) och Elisabeth Norman (C) 
yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut ställs mot avslag. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. Ordförande låter kommunstyrelsen 
ta ställning och finner att man valt att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag 
till beslut. 

Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som 
vill bifalla kommunledningsförvaltningens förslag till beslut röstar "Ja" och den som 
vill avslå kommunledningsförvaltningens förslag till beslut röstar "Nej". 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
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Sammanträdesdatum  
2021-03-23  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ulrika Ornbrant(C), 1:e vice ordförande X   

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande  X  

Bitte Myrsell (M) X   

Elisabeth Norman (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Bo Reinholdsson (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Anders Wikman (NE)  X  

Anders Lindén (SD) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Ingvar Smedlund (M), ordförande  X   

SUMMA 9 6 0 

    

Därmed har kommunstyrelsen bifallit kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda under behandling 
av punkterna ”Kommundirektören informerar” och ”Information om Corona-läget”. 

__________ 
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