Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-06

Datum:

måndag 6 april 2020

Tid:

18:00-19.20

Plats:

Folkets hus, Lilla Edet

Justeringsdag:

Måndagen den 6 april 2020

Paragrafer:

29-44

Utses att justera:

Kjell Johansson (S) och Julia Färjhage (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Eva Lejdbrandt (L)
Justerare
Kjell Johansson (S) och Julia Färjhage (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-06

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2020-04-07

2020-04-29

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Beslutande
Julia Färjhage (C)
Jörgen Andersson (C)
Anna Lärk Ståhlberg (C)
Camilla Waltersson Grönvall (M)
Peder Engdahl (M)
Jonas Hilmersson (KD)
Eva Lejdbrandt (L)
Malin Edvardsson (S) ersätter Carin Thorén-Hansson (S)
Carlos Rebelo Da Silva (S)
Tommy Andersson (S) ersätter Harry Berglund (S)
Kjell Johansson (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Mattias Ternehäll (-)
Frej Dristig (SD)
Per-Anders Sturk (SD)
Jari Kalliomäki (SD)
Övriga närvarande
Jörgen Karlsson, tf kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
Ingemar Ottosson, revisionen § 36
Madeleine Dahlgren, revisionen § 36
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§ 34
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och
kommunstyrelsens, tekniska nämndens, miljö- och
byggnämndens, individnämndens, omsorgsnämndens,
utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt
krisledningsnämndens reglementen
Dnr KS 2020/130
Sammanfattning
Till följd av utbrottet av coronaviruset (covid -19) så kan behov av sammanträden på
distans komma att öka. Ett tillägg bör därför göras i kommunfullmäktiges arbetsordning
och i kommunstyrelsens, tekniska nämndens, miljö- och byggnämndens,
omsorgsnämndens, individnämndens, utbildningsnämndens, kultur- och
fritidsnämndens samt krisledningsnämndens reglementen.
Syftet är främst att minska risken för smittspridning och visa hänsyn till riskgrupperna.
Vid stor frånvaro kan också majoritetsförhållandena rubbas.
Kommunallagen ger möjlighet för ledamöter att delta i en fullmäktiges, styrelsens och
nämnds sammanträde på distans. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid nämndens sammanträde.
Förslag på tillägg i kommunfullmäktige arbetsordning:
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och
ersättare 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.
Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 3 dagar innan
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas
restriktivt”.
Förlag på tillägg i ovanstående nämnders reglementen:
”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och
ersättare 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 eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla
detta till styrelsens/nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt”.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i styrelsen/ nämnden”.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-24 § 69
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2020-03-20
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet får inga större ekonomiska konsekvenser. Eventuellt krävs teknisk support på
plats under icke ordinarie arbetstid.
Yrkande
Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar att ”Ordföranden avgör efter samråd med vice
ordförande om närvaro får ske på distans” i både kommunfullmäktige och i nämnderna.
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag och till Carlos Rebelo Da
Silvas ändringsyrkande.
Mattias Ternehäll (-) yrkar att kommunfullmäktige, nämnder och bolag ska hålla sina
möten på distans fram till 2020-08-31.
Julia Färjhage (C) yrkar avslag på Mattias Ternehälls yrkande.
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Carlos Rebelo Da
Silvas ändringsyrkande.
Frej Dristig (SD) yrkar att paragrafen justeras omedelbart.
Carlos Rebelo Da Silva (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Frej
Dristigs yrkande.
Mattias Ternehäll (-) yrkar bifall till Frej Dristigs yrkande och Carlos Rebelo Da Silvas
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår vart och ett av
de övriga yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Carlos Rebelo Da Silvas
yrkande, avslår Mattias Ternehälls yrkande och bifaller Frej Dristigs yrkande.
Beslut
1. Kommunfullmäktige reviderar kommunfullmäktiges arbetsordning genom att
göra följande tillägg:
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”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
och ersättare 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.
Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans bör senast 3 dagar innan
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör,
efter samråd med vice ordförande, om närvaro får ske på distans. Möjligheten
att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt”.
2. Kommunfullmäktige reviderar ovanstående nämnders reglementen genom att
göra följande tillägg:
”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter och ersättare 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 eller ersättare som önskar delta på distans bör senast 3 dagar i förväg
anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare. Ordföranden avgör, efter
samråd med vice ordförande, om närvaro får ske på distans. Möjligheten att
sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt”.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i styrelsen/ nämnden”.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Maria Olegård, administrativ chef
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