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Omprövning av beslut om närvarorätt vid
nämndsammanträden
§ 68

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida
sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober
2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av
hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober
2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den
fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering
som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid
nämndsammanträden med anledning av den pågående covid-19 pandemin.
Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars
2021 § 72. Den 5 oktober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att gå in i en
övergångsperiod om sex månader, till och med april 2022, och praktisera
hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletteras med
deltagande på distans. Beslutet innebar även en utvärdering av den hybrida
sammanträdesformen vid övergångsperiodens slut.
Folkhälsomyndigheten avvecklade alla restriktioner för vaccinerade den 9
februari 2022 men råd om att hålla avstånd och undvika folksamlingar gäller
fortsatt för ovaccinerade. Då utvecklingen av covid-19 är oviss anser
förvaltningen att en fortsatt flexibilitet kring sammanträdesformen är att
föredra. Utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen genomförs nu
och ämnar bli mer genomgående än vad som planerades initialt.
Förslaget från kommunstyrelseförvaltningen är således att förlänga
övergångsperioden då en hybrid sammanträdesform tillämpas för att ge mer tid
åt utvärderingen samt att ge möjlighet till flexibelt agerande kring
sammanträdesformen beroende på hur covid-19 pandemin utvecklas.
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Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida
sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober
2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av
hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober
2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den
fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering
som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida
sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till oktober
2022.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av
hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till oktober
2022.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den
fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering
som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 72.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §135.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2022-04-05

Tid

18:30–19:17

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2022-04-11

Paragrafer

56–72

Sekreterare

Tanja Krsic
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-05

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-12

Datum då anslaget tas ned

2022-05-05

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Tanja Krsic
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Christina Melzén (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Mats Fält (M)
Chris Helin (M), tjänstgörande ersättare för Jeanette Hellmark (M)
Mikael Onegård (M), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Ersättare
Klara Watmani (S)
Katarina Helling (S)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Björn Lindgren (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Petra Nygren (M)
Joakim Grimborg (KD)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Thomas Halvarsson, tf chef stöd och servicekontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Philip Stewén, politisk sekreterare, S
Charlotta Klinth, tf chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
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Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Elias Olsson, politisk sekreterare, L
Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen
Heléne Hjerdin, avdelningschef, kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Dahlquist, ekonomistrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Lena Darås, tf ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Martin Nilsson (S)
Christina Melzén (L)
Jeanette Hellmark (M)
Fredrik Bergkuist (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Steele (C)
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