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Revidering av beslut om barn- och skolnämndens
offentliga sammanträden 2021
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att dess sammanträden under 2021 hålls bakom stängda dörrar, dvs
inte är öppet för allmänheten.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Detta beslut grundar sig i den situation och risk för smittspridning som råder i och med Covid-19
virusets spridning i Sverige.
Med bakgrund i rådande pandemisituation beslutar Barn- och skolnämnden att revidera sitt beslut
fattat 2020-12-07 §137 (BSN 2020-933) om att tillåta öppna sammanträden från 2021-09-13 till att
börja gälla vid första sammanträdet 2022.

Ärendet
Beskrivning
Barn- och skolnämnden föreslog Kommunfullmäktige 2019-10-07 §117 att besluta om att hålla öppna
sammanträden. Kommunfullmäktige medgav detta önskemål 2019-12-16 §300.
På grund av det rådande pandemiläget så beslutade barn- och skolnämndens ordförande att det
första offentliga sammanträde 2020-03-16 skulle hållas bakom stängda dörrar (BSN 2020-191-1).
Barn- och skolnämnden fattade senare beslut tillsammans med antagande av riktlinjer för
distansdeltagande att nämnden fortsatt skulle var stängd för allmänheten fram tills 2021-09-13.
Då pandemliläget för närvarande är osäkert samt att region Stockholm fortsatt rekommenderar att
kontakter mellan andra utanför det egna hushållet ska minskas1 så beslutar Barn- och skolnämnden
att fortsatt inte låta sina sammanträden vara öppna för allmänheten.
Om pandemiläget under perioden förbättras kan beslutet komma att ändras.
Lagkrav
Ej tillämpligt
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt
1

Förlängda rekommendationer i Stockholms län, https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/omdet-nya-coronaviruset/nya-regionala-rekommendationer-for-stockholms-lan/ hämtat 2021-05-12

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Förslaget bedöms rymmas inom befintlig budgetram.

Förvaltningens analys och slutsatser
Med bakgrund i rådande pandemisituation ser barn- och utbildningskontoret det som en lämplig åtgärd
att fortsatt följa och förhålla sig till Region Stockholm och Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och på så sätt senarelägga en öppning av nämnden för allmänheten.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-05-24 samt vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2021-06-07
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