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Plats och tid

Måndag 30 november 2020 kl. 14.00-15.15 Via Teams samt i sessionssalen
Överkalix kommunförvaltning

Beslutande

Se Bilaga 1

Övriga deltagande

Anna-Greta Brodin kommundirektör, Anna-Lena Eriksson,
kommunsekreterare Monica Eliasson (l) ordf. revisorerna, Hans-Ola
Bergström (s) vice ordf.revisorerna, Sven-Erik Eklund (s) revisor, Gun
Larsson (s) revisor samt Gunilla Suikki (v) revisor

Utses att justera

Anne Jakobsson (s)

Christina Hjelm(c)

Justeringens plats och
tid

Paragraf

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Kristina Åhl (s)

Justerare

Anne Jakobsson (s)

§51

Christina Hjelm (c)

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

Kommunfullmäktige § 51

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2020-11-30

Underskrift

Anna-Lena Eriksson

2020-11-30
Kommunkansliet

Datum för anslags
nedtagande

2020-12-23
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ÄRENDEFÖRTECKNING
Kf § 51

Justerares signatur

Kommunfullmäktiges sammanträden på distans samt revidering
av arbetsordning för kommunfullmäktige
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Kf § 51

Dnr 815-2020

Kommunfullmäktiges sammanträden på distans samt revidering av arbetsordning
för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

•

•

•

•

•

•

•
•

-

Att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige för att kunna
genomföra kommunfullmäktiges möten på distans vid extra ordinära
händelser

-

Förklara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund
Detta gäller för fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk
för smittspridning (Sveriges kommuner och regioner)SKR får många frågor om
förutsättningarna för deltagande på distans i sammanträden med fullmäktige
eller nämnder och om mötesoffentligheten vid fullmäktigesammanträden m.m.
Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse
nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat
beslut om detta.
Distansdeltagande 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.
Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i
fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det
däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge.
Sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder ska alltid äga rum på en
fysisk plats och enskilda ledamöter kan, istället för att närvara i lokalen, begära
att få delta på distans.
Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det
som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid
visst sammanträde.
Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder
sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska
mötet äger rum.
Det finns inte möjlighet att hindra åhörare från att närvara vid
fullmäktigesammanträden med hänvisning till risk för smittsprittning.
Ordföranden ansvarar för att ordningen vid fullmäktiges sammanträden
upprätthålls. I det ansvaret ligger att tillämpliga föreskrifter följs, exempelvis
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Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Om någon inte följer de anvisningar som
ordföranden kan komma att utfärda med anledning av en sådan föreskrift, och
inte rättar sig efter tillsägelse, bör den störande personen kunna utvisas ur
sammanträdeslokalen. Detsamma bör anses gälla den som uppvisar symptom
på sjukdomen covid-19.
Det är inget som hindrar att kommuner, regioner och kommunalförbund
anordnar t.ex. webbsändningar från sammanträden och uppmuntrar
allmänheten att följa sammanträden på distans snarare än genom fysiskt
deltagande med hänsyn till intresset av att förebygga smittspridning.
En nämnd eller fullmäktigeberedning som har beslutat att dess sammanträden
ska vara offentliga kan när som helst besluta att de inte längre ska vara det.
Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna sammankomster med mer
än 50 deltagare påverkar inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla
kommunala sammanträden.
Enligt SKR:s rekommendationer enligt ovan och med anledning av rådande
Corona pandemi föreslås följande:
Förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om:
-

Att sända ut kommunfullmäktiges möten på distans vid extra ordinära
händelser
Förklara paragrafen omedelbart justerad

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att genomföra kommunfullmäktige digitalt via Teams vid kommande
kommunfullmäktige sammanträde

-

Att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige för att kunna
genomföra kommunfullmäktiges möten på distans vid extra ordinära
händelser

-

Förklara paragrafen omedelbart justerad

Bilaga 1
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2020-11-16, se Dnr 815-2020
2. Kommunstyrelsen 2020-11-16 § 147
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