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Sammanfattning
Med anledning av den uppkomna situationen kring corona-viruset
har det under en tid utretts hur nämndsammanträden ska
upprätthållas. Det är viktigt att säkerställa att den demokratiska
processen kan fortgå även vid kriser. Det finns därför behov av att
skapa möjligheter att fatta beslut snabbt och om det behövs på
distans. Kommunallagen erbjuder en möjlighet för
kommunfullmäktige att besluta om i vilken utsträckning ledamöter i
en nämnd får delta på distans. I Lunds kommun har
kommunfullmäktige tidigare inte fattat ett sådant beslut för
kommunens nämnder och styrelser.
Kommunkontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga nämnder och styrelser får sammanträda med ledamöter
närvarande på distans, att nämndernas reglementen ändras med
anledning härav, att kommunstyrelsen uppdras att säkra tillgången
till den tekniska utrustning m.m. som krävs för medverkan på
distans vid sammanträden enligt ovan samt att kommunstyrelsen
skyndsamt utreder om och hur kommunfullmäktige ska kunna
genomföra sammanträden där deltagande sker på distans.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 26 mars 2020, § 95
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 95 Deltagande i
nämndsammanträde på distans
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-03-17 Deltagande i
nämndsammanträde på distans

Anföranden
Gunnar Brådvik (L), Mattias Horrdin (C), Anders Almgren (S), Jesper
Sahlén (V), Karin Svensson Smith (MP), Maja Grubelic (FI) och Börje
Hed (FNL) yttrar sig.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L), Mattias Horrdin (C), Anders Almgren (S), Jesper
Sahlén (V), Karin Svensson Smith (MP), Maja Grubelic (FI) och Börje
Hed (FNL) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att samtliga nämnder och styrelser får sammanträda med ledamöter
närvarande på distans i enlighet med reglerna i
kommunallagen
att överlåta åt nämnderna och styrelserna att närmare bestämma i
vilka situationer deltagande på distans får ske och vad som
ytterligare ska gälla för sådant deltagande
att tillägg görs i nämndernas reglementen med anledning härav
att uppdra åt kommunstyrelsen att säkra tillgången till den tekniska
utrustning m.m. som krävs för medverkan på distans vid
sammanträden enligt ovan
att kommunstyrelsen i samverkan med kommunfullmäktiges
presidium utreder om och hur kommunfullmäktige ska kunna
genomföra sammanträden där deltagande sker på distans och
att nämnder, styrelser och aktiebolagsstyrelser till kommunstyrelsen
anmäler de närmare bestämmelser respektive organ fastställer
för sammanträde på distans.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder, styrelser och bolag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-26

KS 2020/0006

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2020-03-26 klockan 17.00–21.30

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande
Anders Almgren (S)
Sebastian Jaktling (S)
Stig Svensson (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Camilla Neptune (L)
Gunnar Brådvik (L)
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Helena Falk (V)
Jesper Sahlén (V)
Mattias Horrdin (C)
Johan Nilsson (C)
Maja Grubelic (FI)

Tjänstgörande ersättare

Lars Lindholm (FNL), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Mats Olsson (V)
Camilla Ländin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Gustav Lundblad (KD), tjänstgör för Hedvig Åkesson (KD)

Övriga

Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret

Justerare

Lena Fällström (S)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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KS 2020/0006

Fredrik Ljunghill (M)
Paragrafer

§ 116

Plats och tid för justering

Polhemskolan, torsdagen den 26 mars 2020

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lena Fällström (S)

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2020-03-26

Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp

2020-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-04-22

