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Beslut om stängda nämndsammanträden för allmänheten i 
digital miljö 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens digitala sammanträden ska 
vara stängda för allmänheten. 
 
Sammanfattning 

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla 
nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att öppna sammanträden 
ska vara möjligt måste kommunfullmäktige medge detta, vilket fullmäktige 
har gjort 2018-12-18 § 275. Samhällsbyggnadsnämnden har (i likhet med öv-
riga nämnder) beslutat detta 2019-01-22  
§ 15.    
 
Med anledning av rådande läge att Folkhälsomyndigheten har höjt riskbe-
dömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till 
mycket hög samt att myndigheternas strategi är inriktad mot att begränsa 
smittspridningstakten, så har kommunfullmäktige medgett möjligheten att ge-
nomföra digitala sammanträden.  
 
Då sammanträden primärt kommer genomföras i digital miljö förslås att dessa 
sammanträden hålls stängda för allmänheten. Anledning till detta är för att 
minimera antalet felkällor som kan medföra att sammanträdet inte kan ge-
nomföras, men också för att säkerställa en god sammanträdesordning, vilket 
är svårare i en digital miljö än vid ett vanligt nämndsammanträde. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att nämndens sammanträden hålls 
stängda för allmänheten när nämndens sammanträden hålls i en digital miljö.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-02, utgör 
underlag för beslutet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut om stängda nämndsammanträden för allmänheten i digital 
miljö 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens digitala sammanträden ska vara 
stängda för allmänheten. 
 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla nämnder med 
undantag för kommunstyrelsen. För att öppna sammanträden ska vara möjligt måste 
kommunfullmäktige medge detta, vilket fullmäktige har gjort 2018-12-18 § 275. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har (i likhet med övriga nämnder) beslutat detta 2019-01-22  
§ 15.    
 
Med anledning av rådande läge att Folkhälsomyndigheten har höjt riskbedömningen 
avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög samt att 
myndigheternas strategi är inriktad mot att begränsa smittspridningstakten, så har kom-
munfullmäktige medgett möjligheten att genomföra digitala sammanträden.  
 
Då sammanträden primärt kommer genomföras i digital miljö förslås att dessa samman-
träden hålls stängda för allmänheten. Anledning till detta är för att minimera antalet 
felkällor som kan medföra att sammanträdet inte kan genomföras, men också för att 
säkerställa en god sammanträdesordning, vilket är svårare i en digital miljö än vid ett 
vanligt nämndsammanträde. 
 
Med anledning av detta föreslås att digitala nämndsammanträden ska dessa vara stängda 
för allmänheten.  
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
Carina Molin 
Samhällsbyggnadsdirektör 
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