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Riktlinjer för barn- och skolnämndens
offentliga sammanträden
Offentliga sammanträden
Samtliga barn- och skolnämndens sammanträden är offentliga, det vill säga att
allmänheten och andra intresserade har rätt att närvara på sammanträdena.
Barn- och skolnämndens sammanträden är offentliga utom i handläggning av
nedanstående ärenden:



Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
Ärenden i vilka sekretessbelagda uppgifter förekommer.

Om ovan ärenden förekommer så ombedes allmänheten att lämna rummet innan
ärendeparagrafen påbörjas. Ärenden av denna typ bör behandlas sist på
sammanträdena.
Närvarorätten för allmänheten gäller endast barn- och skolnämndens sammanträden, inte
arbetsutskottet eller presidieberedningar.
Om en enskild ledamot eller tjänstgörande ersättare så begär, kan ett ärende få
behandlas utan att allmänheten får närvara. En enskild ledamot/ersättare har på så sätt
vetorätt i denna fråga.
Barn- och skolnämnden kommer inte att protokollföra vilka personer som representerar
allmänheten vid sammanträdena, men kommer att notera vilka paragrafer som var
offentliga för allmänheten.
Kungörelse
Sammanträdena skall kungöras genom att anslås på Norrtälje kommunala anslagstavla
sju dagar innan sammanträdet äger rum.
Barn- och skolnämndens möten kommer även aviseras via kommunens kanaler på
sociala medier.
Yttranderätt
Endast de som enligt Kommunallagen (2017:725) kap 6 § 26 har rätt att närvara vid
sammanträdet har yttranderätt vid barn- och skolnämndens sammanträden.
Allmänhet som deltar vid sammanträdet har således inte yttranderätt.
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Lokal
Barn- och skolnämndens sammanträden hålls i regel i Norrtäljesalen, om indikationer på
att en stor åhörarsamling kommer att deltaga, så förbehåller sig barn- och skolnämnden
rätten att flytta sammanträdet till en större lokal.
Säkerhet
Vid befarad risk för säkerheten ska arbetsmiljöansvarig chef och kommunens
säkerhetschef kontaktas och åtgärder såsom inhyrning av väktare åtagas.
I övrigt kommer barn- och skolnämnden vid en hotsituation förhålla sig till Norrtälje
kommuns riktlinjer mot hot och våld mot förtroendevald (Punkt 2.2) som redovisas nedan:
”Vid hot- och våldssituationer inför, i anslutning till eller under politiska sammanträden har
ordföranden eller vid dennes frånvaro vice ordföranden ansvar för att omedelbart kontakta
säkerhetschef för vidare hantering av situationen.
Vid akuta situationer ska polisen kontaktas via 112”
Sammanträdeshandlingar
Handlingar som rör de ärenden som kommer att behandlas under barn- och
skolnämndens sammanträden publiceras på kommunens hemsida samma dag som
utskick av kallelse till nämnd, dvs sju dagar innan sammanträdet äger rum.
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