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Föredragningslista
Demokratiberedning

2019-04-04

Sammanträde

Demokratiberedning

Plats och tid

Kompassen, stadshuset kl. 09:00 torsdagen den 11 april 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Föredragande

Upprop samt val av justerande

Dnr KS 289389
2.

Avstämning nya ungdomsfullmäktige

Dnr KS 283727
3.

Återkoppling gällande beslut om öppna/stängda
nämndsammanträden

Denise Olsson
Bergqvist
Nina Möller

Dnr KS 2018/00886
4.

Avstämning gällande Uddevalla kommuns Demokratipris 2019

Nina Möller

Dnr KS 2019/00043
5.

Information om politiskt ansvar för förvaltningsområdet för det finska
språket

Sebastian Johansson

Dnr KS 2019/00290
6.

Övriga frågor

Dnr KS 295843

Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-04-04

Handläggare

Utvecklare Nina Möller
Telefon 0522 – 69 60 24

Öppna sammanträden - återkoppling
Sammanfattning

Demokratiberedningen föreslog i december 2018 Kommunstyrelsen att i och med den
nya mandatperioden uppmana alla nämnder att ta ställning till öppna eller stängda
sammanträden. Kommunstyrelsen gjorde så och fattade för egen del beslut om att hålla
sina sammanträden stängda för allmänheten. Därefter har samtliga nämnder fattat beslut
i frågan och resultatet för nämnderna ser ut enligt nedan.
Barn- och utbildningsnämnden:

Öppna sammanträden (med undantag för
ärenden rörande myndighetsutövning och andra
ärenden i vilka det förekommer uppgifter som
kan vara föremål för sekretess, samt den del av
sammanträdet som består av information).

Kultur- och fritidsnämnden:

Öppna sammanträden (med undantag för egna
överläggningar eller ärenden som omfattas av
sekretess).

Samhällsbyggnadsnämnden:

Stängda sammanträden (med undantag för att
förslagsställare till medborgarförslag får
föredra sina förslag).

Socialnämnden:

Stängda sammanträden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-01-30 § 11
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag, 2019-02-28 § 29
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2019-02-13 § 28
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag, 2019-02-14 § 53
Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-03-20 § 52
Förslag till beslut

Demokratiberedningen beslutar
att notera informationen.

Dnr KS

2018/00886

Tjänsteskrivelse
2019-04-04

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Nina Möller
Utvecklare
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Dnr «Databas» «Diarienr»

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-03-20

§ 52

Dnr SN 2019/00064

Öppna sammanträden
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun har beslutat om att nämnderna får besluta om
de vill ha öppna sammanträden. Om nämnden inte beslutar om öppna sammanträden så
är de per automatik stängda. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att uppmana nämnderna att i och med ny mandatperiod ta beslut om öppna eller stängda sammanträden.
Enligt kommunallagen ska ärenden som avser myndighetsutövning och ärenden med
uppgifter som omfattas om sekretess hanteras bakom stängda dörrar. Socialnämnden
hanterar ett stort antal sådana ärenden, som behöver fördelas under både för- och
eftermiddag, vilket försvårar möjligheten att dela upp sammanträdet i en öppen och en
stängd del. Därmed bör socialnämndens sammanträden även fortsättningsvis vara
stängda.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2019-03-06 § 12.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-02-25.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30 § 11.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att socialnämndens sammanträden ska vara stängda.

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2019-03-27
Ann-Charlott Gustafsson, Gerd Andersson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-28 intygar
Charlotte Larsson
Expedierat 2019-04-02
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-02-14

§ 53

Dnr: 2019/00089

Öppna/stängda sammanträden
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 6 § 25 ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar.
Om fullmäktige medgett det får nämnderna dock besluta att deras sammanträden ska vara
offentliga. Även om nämnden beslutat om att sammanträdena ska vara öppna ska ärenden
som avser myndighetsutövning eller ärenden med uppgifter som omfattas av sekretess alltid
hanteras bakom stängda dörrar. Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun har beslutat att
nämnderna får besluta om de vill ha öppna sammanträden, om nämnden inte beslutar om
öppna sammanträden så är de per automatik stängda.
Enligt kommunallagen ska ärenden som avser myndighetsutövning och ärenden med
uppgifter som omfattas av sekretess hanteras bakom stängda dörrar. Delar av nämnden
sammanträde måste därför enligt kommunallagen hanteras bakom stängda dörrar. Flera av de
övriga ärenden som nämnden hanterar är av intresse för kommuninvånarna varför det kan
vara motiverat att ha del av sammanträdet öppet. Dagordningen för nämndens sammanträden
försöker planeras så att myndighetsärenden i regel hanteras under förmiddagen och övriga
ärenden under eftermiddagen.
Samhällsbyggnadsnämnden har att ta ställning till om;
- de delar av sammanträdet som inte avser myndighetsutövning ska vara öppet för
allmänheten och/eller om;
- den/de som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden
behandlar ärendet och delta i överläggningen men inte i beslut
- eller om hela nämndens sammanträde ska hållas bakom stängda dörrar
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2019-02-01
Yrkanden
Ajournering: 10.55 –10.58
Mikael Staxäng (M): att förslagsställare till medborgarförslag får föredra sina förslag för
nämnden i övrigt är samhällsbyggnadsnämndens sammanträden stängda.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mikael Staxängs (M) yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med yrkandet.

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-02-14

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att förslagsställare till medborgarförslag får föredra sina förslag för nämnden i övrigt är
samhällsbyggnadsnämndens sammanträden stängda.
Vid protokollet
Aya Norvell
Justerat 2019-02-19
Mikael Staxäng
Martin Pettersson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-19 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-02-20
Kommunstyrelsen
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Protokollsutdrag

-("

~

Barn och utbildningsnämnden
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2019-02-28

UDDEVALLA KOMMUN

111\\A

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

2019 -03- o6

§ 29

Dnr BUN 2019/00188

Ärende om barn och utbildningsnämndens sammanträden ska
vara öppna eller stängda
Sammanfattning
Demokratiberedningen föreslår 2018-12-07 § 44 kommunstyrelsen uppmana nämnderna
att, i och med ny mandatperiod, ta beslut om öppna eller stängda sammanträden. Detta
med anledning av kommunens delaktighetsmått. Kommunstyrelsen uppmanar 2019-0130 § 11 nämnderna att ta beslut om öppna eller stängda sammanträden i och med att det
är en ny mandatperiod.
Barn och utbildningsnämnden har haft offentliga sammanträden från och med 1991 till
och med februari 2009. 2010-02-17 § 23 beslutade barn och utbildningsnämnden att
nämndens beslutssammanträden från och med 20 l 0-03-17 åter är offentliga.

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-06
Demokratiberedningens protokollsutdrag 2018-12-07 § 44
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-30 § 11
Yrkanden
OrdfOrande Roger Ekeroas (M): Tilläggsattsats: att ordföranden tär delegation att
stänga nämnden vid extra ordinära händelser.
Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: Bifall till ordförande Roger
Ekeroas (M) tilläggsattsats.
Niklas Moe (M): Bifall till ordförande Roger Ekeroas (M) tilläggsattsats.
Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna inklusive ordförande Roger
Ekeroas (M) tilläggsattsats.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att Barn och utbildningsnämndens beslutssammanträden är öppna med undantag för
ärenden rörande myndighetsutövning och andra ärenden i vilka det förekommer
uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Den del av sammanträdet som består av
information är inte öppen för allmänheten samt
att ordfOranden får delegation att stänga nämnden vid extra ordinära händelser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Barn och utbildningsnämnden

2019-02-28

forts§ 29
Vid protokollet
Pemilla Gustafsson
Justerat 2019-03-05
Roger Ekeroos (M), Sonny Person (S)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-05 intygar
Pemilla Gustafsson
Expedierat 2019-03-06
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2019-02-13

§ 28

Dnr KFN 2019/00022

Öppna sammanträden på kultur och fritidsnämnden
Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppmanade 2019-01-30 samtliga nämnder att ta beslut om huruvida
de ska ha öppna eller stängda sammanträden. Kultur och fritidsnämnden har sedan
många år tillbaka haft öppna sammanträden. Det innebär att sammanträdet är öppet för
allmänheten att lyssna på.
Delar av, eller hela, sammanträden kan vara stängda. Detta kallas för nämndens egna
överläggningar och tillämpas exempelvis vid beslut om kulturpris, kulturstipendium
och ungdomsledarstipendium samt vid budgetarbete.
Enligt kommunallagen (6 kap 25 §) får en nämnd även besluta att den eller de som
väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar
medborgarförslaget och har då rätt att yttra sig i ärendet.
En nämnds sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden där det
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess (kommunallagen 6 kap 25 § p2).

Beslutsunderlag
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-02-05
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-02-01 § 11
Beslut
Kultur och fritidsnämndens sammanträden ska vara öppna, med undantag för nämndens
egna överläggningar och ärendet som omfattas av sekretess.

Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2019-02-18
Monica Bang Lindberg, Thommy Carlin
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-02-18 intygar
Josefin Florell
Expedierat 2019-02-18
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

