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§ 43 Deltagande på distans i nämnder och
styrelse
Beslut


Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.



Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i
förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans.



Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i styrelsen/ nämnden

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 24 § ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i en nämnds sammanträden på distans. Formkraven finns i 5 kap. 16 §.
Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans under dessa förutsättningar ska anses vara
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Deltar ledamoten endast på telefon
utan bild innebär detta att ledamoten inte är närvarande. Enligt 5 kap. 33 §
kommunallagen får ett brådskande ärende avgöras trots att ärendet inte har
beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Det är inte
tillräckligt att ledamöterna är eniga om att ärendet ska tas upp till
handläggning, utan de ska vara eniga om beslutet i ärendet. Har ett ärende inte
tillkännagivits, fordras ett enhälligt beslut om att ta upp ärendet för att ärendet
ska få handläggas.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Justerande

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Utdragsbestyrkande
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§ 43, forts


Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i
förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans.



Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i styrelsen/ nämnden

Ajournering
Sammanträdet ajourneras under tio minuter mellan klockan 18:15-18:25.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen, 2020-03-16
Promemoria: Deltagande på distans och begränsning av antalet
deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndssammanträden med
anledning av risk för smittspridning
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och förvaltningar
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

