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Kommunstyrelsen

Förlängd provperiod av möjlighet till

distansdeltagande vid politiska sammanträden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter, ske

på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på distans är ett

komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period fram till 30 april

2022. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden. Det är alltid

sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på

ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika

villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för kommunfullmäktige

kvarstår under hela provperioden godkänns.

4. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Under rådande omständigheter och ovisshet när det gäller ev. fler skarpare

restriktioner med anledning av pandemin föreslås här en förlängning av tidigare beslut

i ärendet, Provperiod av möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden.

Förvaltningens synpunkter

Organisatoriska konsekvenser

Beslutet innebär organisatoriska konsekvenser i form av att sekretariatet behöver

kompletteras med teknisk kompetens under de sammanträden där så kräver. Vi ser en

naturlig samverkan mellan Gnesta kommuns kansli- och IT enhet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan innebära ekonomiska konsekvenser för nämnderna och

kommunfullmäktige i form av kostnader för den organisation som är nödvändig kring

mötesgenomförandet.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Vid ett beslut i ärendet, Förlängd provperiod av möjlighet till distansdeltagande vid

politiska sammanträden, krävs att det tillfälliga tillägg i kommunfullmäktiges

arbetsordning förlängs att gälla tom 30 april 2022.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-12-08

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Samtliga nämnder

Anders Axelsson Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-20
Diarienummer: KS.2020.150

§ 134

Förlängd provperiod av möjlighet till
distansdeltagande vid politiska sammanträden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 30 april 2022. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på

lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för kommunfullmäktige

kvarstår under hela provperioden godkänns.

4. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Under rådande omständigheter och ovisshet när det gäller ev. fler skarpare

restriktioner med anledning av pandemin föreslås här en förlängning av tidigare beslut

i ärendet, Provperiod av möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-08

Tjänsteförslag
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 30 april 2022. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.
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2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på

lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för kommunfullmäktige

kvarstår under hela provperioden godkänns.

4. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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