
����������	
�����
��
��
�����

�����������		�
����������

���������	
��������������������	
�����������������
��
����������������������
	������
�
����	
��������
��
�
���
���	���
������
�	
������	� ���
���	����
�	�����
	�������
�	
���	�!�� ��
��
�	
�����	
�����������������������������������	
��	����������������������
���"������	���
��
�	
��� ��	
����
��������	
���������
	������
����������	
������
���������������	
��������	
��� ��������������
��
���������
	�������������
��

#�
�������	���
���������������	
���
����������!�����
�����
��
���������
����������������������
�
	��������������	��
	����
����������$
����������	���
�������
��������
���������
����
��������������
����
�������������������������
������
������� ���
�!������������� "����������#
���$��%�&

����������
���
��
%�
������������	
�����������������	
��� ��������������
��
����������������������������
�
�

&���'��	�����	�(%)

Bilaga 10, KF § 55/2019 
Sidan 1 av 2



SVAR PÅ MOTION FRÅN ÅSA LINDSTRAND 

GÄLLANDE ÖPPNA NÄMNDSMÖTEN 
 

Åsa Lindstrand föreslår i sin motion att Östhammars kommun bör införa öppna 

nämndsmöten. I samtliga reglementen återfinns följande text: 

"Styrelsen/nämnden medges rätt att besluta om dess sammanträden ska 

vara offentliga och i och med det även besluta om en allmänhetens 

frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet." 

En omvärldsspaning visar att ett 20-tal kommuner infört öppna nämndsmöten. 

I Uppsala län har Knivsta och Enköping infört detta. Erfarenheterna är blandade 

om jag förstått saken rätt. Mina egna reflektioner är som följer: 

- Samtalet i KS kommer att bli påverkat av införd öppenhet. Min 

uppfattning är att öppenheten mellan partierna i ks, är god. Det blir mer 

sakfrågor än partipolitik i ks jämfört med kf.  

- Varje medborgare som önskar påverka besluten i ks, kan alltid kontakta 

någon av ledamöterna, vilken senare kan återkoppla.  

- Inget av partierna i ks har föreslagit öppna ks sammanträden. 

- Efter beslut i kf kommer även V och MP att få insynsplatser i KS från och 

med KF 20190219. 

- Samtliga ledamöter kan föreslå att ett ks ärende skall föras vidare till kf, 

där sammanträdena är offentliga. 

 

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i sin helhet. 

 

Jacob Spangenberg (C) 

Ordförande i kommunstyrelsen 
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