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Riktlinjer för barn- och skolnämndens offentliga
sammanträden
Förslag till beslut
Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden
1. Anta barn-och utbildningskontorets förslag till riktlinjer för barn och skolnämndens offentliga
sammanträden.
2. Att det första offentliga sammanträdet äger rum 2020-03-16.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden uppdrog 2019-05-03 åt barn- och utbildningskontoret att utreda möjligheten
att öppna sina sammanträden för allmänheten, detta behandlades vid barn- och skolnämndens
sammanträde 2019-10-07 och vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 där förslaget
beviljades. I beslutet fattat i barn- och skolnämnden 2019-10-07 finns det även angivet att barn- och
skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att ta fram riktlinjer för det öppna
sammanträdets utformning, vid ett medgivande av Kommunfullmäktige.

Bakgrund
Barn- och skolnämnden uppdrog 2019-05-03 barn- och utbildningskontoret att utreda möjligheten att
öppna sina sammanträden för allmänheten, detta behandlades vid barn- och skolnämndens
sammanträde 2019-10-07 och vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 där förslaget
beviljades. I beslutet fattat i barn- och skolnämnden 2019-10-07 finns det även angivet att barn- och
skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att ta fram riktlinjer för det öppna
sammanträdets utformning, vid ett medgivande av Kommunfullmäktige.
Då Kommunfullmäktige medgav barn- och skolnämnden rätten att öppna sina sammanträden har
barn- och utbildningskontoret nu tagit fram förslag på riktlinjer i Bilaga 1 ”Riktlinjer för barn- och
skolnämndens offentliga sammanträden” 2019-12-05.

Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt
Lagkrav
Kommunallag 6. kap § 25

”En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att
dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
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Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som har väckt ett
ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i
överläggningar men inte i besluten.
En nämnds 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.”

Samberedning
Ärendet är berett på barn- och utbildningskontoret

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret uppdrogs i samband med beviljande av att öppna barn- och
skolnämndens sammanträden för allmänheten att ta fram förslag på riktlinjer för dessa sammanträden.
Sammanträdesdagar, sammanträdestider samt lokal bedöms kunna vara godtagbara även i
fortsättningen, om barn- och utbildningskontoret nås av beskedet att en stor åhörarasamling kommer
att deltaga så kommer en större lokal bokas, förslagsvis Norrtälje sportcentrum. För att öka
tillgängligheten av kallelsen till sammanträde så kommer barn- och skolnämnden utöver att publicera
kallelsen på Norrtälje kommuns hemsida även att informera om sammanträdena via sina sociala
kanaler såsom Facebook och Instagram.

Konsekvensanalys/riskanalys
Att öppna nämndens sammanträden samtidigt som samtliga beslutshandlingar som inte omfattas av
sekretess publiceras på kommunens hemsida är något som barn- och utbildningskontoret tror ska
skapa en känsla av delaktighet bland medborgarna och därmed öka förståelse för barn- och
skolnämndens beslut samt den demokratiska processen.
Barnkonsekvensanalys
Då en av barn- och skolnämndens främsta uppgifter är att ge kommunens elever en högkvalitativ och
likvärdig utbildning så bedöms möjligheten för kommunens elever att själva få ta del av de diskurser
och beslut som påverkar deras skolgång som enbart positiv.
Att ha en öppen nämnd kan även få en positiv effekt ur ett lärande perspektiv, då barn och ungdomar
ges möjligheten att förstå hur politisk nämnd samt demokratiprocess fungerar. Dessa riktlinjer bedöms
ej påverka barn- och ungdomar negativt.
Ekonomisk analys
Barn- och skolnämnden betalar idag ingen hyra för att nyttja Norrtäljesalen vid dess sammanträden,
ingen hyra kommer heller att debiteras om sammanträdet någon gång flyttas till Norrtälje
sportcentrum.
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Om barn- och skolnämnden anser det lämpligt och en hotbild finnes mot sammanträdet så kan det bli
aktuellt att anlita väktare. En sådan tjänst kostar 500 kronor per väktare och timme, detta ger en årlig
kostnad på 5 250 kronor, om en väktare hyrs in en och en halvtimme vid sju sammanträdestillfällen.
Jämställdhetsanalys
Ej tillämpligt
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Samtliga invånare samt övriga intressenter kommer att ges möjlighet att delta vi barn- och
skolnämndens sammanträden. Norrtäljesalen är utrustad med hörselslingor för hörselskadade.
Tidplaner
Ärendet behandlas på barn- och skolnämndens arbetsutskott 2019-01-20 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2019-02-03. Det första öppna sammanträdet beräknas kunna hållas den
16 mars 2020 kl. 15.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Enhetschef kansli
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor
Bilaga 1 - ”Riktlinjer för barn- och skolnämndens offentliga sammanträden” 2019-12-05.
Bilaga 2 - Protokollsutdrag § 300 Kommunfullmäktige 2019-12-16.
Bilaga 3 - Protokollsutdrag § 117 Barn- och skolnämnden 2019-10-07.

Beslut skickas till
Författningssamling
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