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Samhällsplaneringsnämnden 2012-01-31 §3
Öppna och stängda sammanträden
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Den del av samhällsplaneringsnämndens möten som enligt PBL kan
hållas öppna ska hålls öppna under 2012 och att utfallet utvärderas.
2. Kallelsen ska läggas ut i sin helhet på kommunens hemsida när den
skickas ut.
3. Protokollet ska läggas ut på hemsidan när det är justerat.
Ärendebeskrivning

Bakgrund till detta ärende är den diskussion som uppkom i samband med
samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 18 oktober 2011. Ett antal
åhörare hade kommit till nämndens möte för att höra utgången i ett
detaljplaneärende. Diskussion uppkom då om nämndens sammanträde var
öppet för allmänheten eller inte. Samhällsplaneringsnämnden gav vid sitt
nämndemöte den 13/12-2011 arbetsutskottet i uppdrag att utreda denna
fråga.
Beslutsnivå

SPN
Yrkanden

Malin Åberg-Aas (MP) yrkar på att:
1. Den del av samhällsplaneringsnämndens möten som enligt PBL kan
hållas öppna hålls öppna under 2012 och att utfallet utvärderas.
2. Kallelsen ska läggas ut i sin helhet på kommunens hemsida när den
skickas ut.
3. Protokollet ska läggas ut på hemsidan när det är justerat.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om Åberg-Aas yrkande och förvaltningens
förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med Åberg-Aas
yrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
” Öppenhet och insyn för medborgarna i all politik är mycket viktigt för oss
socialdemokrater. I konsekvens med detta har vi drivit att alla nämnders
möte skall vara öppna och att Kommunfullmäktiges möten bör filmas och
direktsändas på webben. Vissa nämnders verksamhet kräver enligt lagen
sekretess så som exempelvis Socialnämnden. Det är en självklarhet att vår
ambition om öppna möten inte handlar om att bryta på lagen utan
naturligtvis ska öppenhet ske i samklang med gällande lagar. Vi är glada att
majoriteten i Samhällsplaneringsnämnden nu har lyssnat på våra argument
och valt att ändra sitt ställningstagande om stängda möten vi
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Samhällsplaneringsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-31

Sid 6 av 27

Arbetsutskottets möte den 16 januari 2012 till att gå på vår linje om öppna
möten i utgångsläget och stängda möten där så krävs enligt exempelvis
PBL.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Öppna/Stängda sammanträden, 12SPN/0029, 2012-01-09.
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