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Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Kranislav Miletic 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2017-12-07, omedelbart justerad 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 198 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 
Lena Mahrle 

 

 Justerare 

  

 
Kranislav Miletic 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Fritid- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-08   

Datum då anslaget tas ned 2018-01-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 
Ann Hermansson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Lena Mahrle (L), Ordförande 
Fredrik Jacobsen (M), 1:e vice ordförande 
Christer Stenström (M) 
Anders L Petersson (C) 
Peter Lindström (RP) 
Amani El Ali Mazloum (S) 
Kranislav Miletic (S) 
Mikael Karlsson (S) 
Catharina Christensson (S) 
Ronny Pettersson (V) 
Tomas Lund (SD) 
 
 

Tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S)  
Christer Leksell (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Åke Tärntoft (C) 
Thomas Svensson (S) 
Benny Athle (S) 
Thomas Lähdet (MP) 
Carina Aulin (SD) 
 

Tjänstemän Thomas Andersson, förvaltningschef 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 198 Dnr 2017-000587 006 4 
Öppna sammanträden - Formalisering av beslut gällande närvarorätt 
för  allmänheten enligt beslut i KF § 53/2003 ..................................... 4 
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§ 198 Dnr 2017-000587 006 

Öppna sammanträden - Formalisering av beslut 
gällande närvarorätt för allmänheten enligt beslut i KF § 
53/2003  

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) föredrar ärendet. 

Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 173/2017 att i förslag till 

revidering i reglemente föra in en ny paragraf, § 20 Allmänhetens närvaro: 

Vid nämndens sammanträde får i den mån inte nämnden för särskilt fall 

beslutat annorlunda, allmänheten vara närvarande. Dessa har ingen 

yttranderätt. 

 

Ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Kranislav Miltetic (S) deltog inte i detta 

beslut. Teo Zickbauer (S) har gjort en justeringsanmärkning i protokollet 

enligt följande: Tilläggsyrkande från liberalerna, moderaterna, centerpartiet 

och ronnebypartiet anses inte vara berett i laga ordning enligt 

kommunallagen 10:8. 

 

Kommunfullmäktige har under § 53/2003, efter en motion från Kerstin 

Johansson (L) och under § 44/2011 efter medborgaförslag från Bengt 

Mauritzon, beslutat att: 

- Ge nämnder/styrelser möjlighet att själva besluta om sammanträden och/eller 

del därav skall vara offentliga. 

- Uppmanar nämnder/styrelser att med olika aktiviteter såsom seminarier, 

samrådsmöten eller dylikt utveckla det demokratiska samtalet. 

- Med ovanstående beslut anses motionen/medborgarförslaget tillstyrkt 

 

För att formalisera fritid- och kulturnämndens beslut § 173/2017 förslås att:  

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att vid nämndens sammanträde, får i den mån 

inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, allmänheten vara närvarande. 

Dessa har ingen yttranderätt.    

 
Att i samband med detta revidera i beslutat reglemente och ta bort paragraf 20. 

  

Förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Mikael 

Karlsson (S), Peter Lindström (RP), Christer Stenström (M), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD) och ersättare Thomas 

Lähdet (MP). 

Yrkanden 

 Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.    

Omröstningsresultat 

      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att vid nämndens sammanträde, får i den mån 

inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, allmänheten vara närvarande. 

Dessa har ingen yttranderätt.    

 
Att i samband med detta revidera i beslutat reglemente och ta bort paragraf 20. 

  

Förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 

 


