Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2021/225)

Distanssammanträden för kommunstyrelsens
utskott
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunstyrelsens ekonomiutskotts ledamöter får, när särskilda skäl
föreligger, delta i ekonomiutskottets sammanträden på distans. Ett tilllägg görs i Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott med ett
nytt andra stycke i 4 § enligt vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 1 till utlåtandet.
2. Kommunstyrelsens integrationsutskotts ledamöter får, när särskilda
skäl föreligger, delta i integrationsutskottets sammanträden på distans.
Ett tillägg görs i Instruktion för kommunstyrelsens integrationsutskott
med ett nytt andra stycke i 3 § enligt vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 2 till utlåtandet.
3. Kommunstyrelsens trygghetsutskotts ledamöter får, när särskilda skäl
föreligger, delta i trygghetsutskottets sammanträden på distans. Ett
tillägg görs i Instruktion för kommunstyrelsens trygghetsutskott med
ett nytt andra stycke i 3 § enligt vad som framgår av
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 3 till utlåtandet.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 21 mars 2020, § 21, beslutat om att tillåta
deltagande på sammanträden på distans för kommunfullmäktige,
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kommunstyrelsen och stadens nämnder. Bakgrunden var den situation som
uppstått i samhället och staden i samband med spridningen av covid-19-virus.
Beslutet i kommunfullmäktige omfattade inte de utskott som finns under
stadens nämnder. Behovet av deltagande på distans för kommunstyrelsens
utskott är liknande det för kommunstyrelsen, på grund av den situation som för
närvarande råder i samhället med anledning av smittspridningen.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Att möjliggöra deltagande via distans på kommunstyrelsens utskott likt vad
som gäller för kommunstyrelsens sammanträden är centralt under pågående
covid-19-pandemi.
Bilagor
1. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott
2. Instruktion för kommunstyrelsens integrationsutskott
3. Instruktion för kommunstyrelsens trygghetsutskott
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunstyrelsens ekonomiutskotts ledamöter får, när särskilda skäl
föreligger, delta i ekonomiutskottets sammanträden på distans. Ett tilllägg görs i Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott med ett
nytt andra stycke i 4 § enligt vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 1 till utlåtandet.
2. Kommunstyrelsens integrationsutskotts ledamöter får, när särskilda
skäl föreligger, delta i integrationsutskottets sammanträden på distans.
Ett tillägg görs i Instruktion för kommunstyrelsens integrationsutskott
med ett nytt andra stycke i 3 § enligt vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 2 till utlåtandet.
3. Kommunstyrelsens trygghetsutskotts ledamöter får, när särskilda skäl
föreligger, delta i trygghetsutskottets sammanträden på distans. Ett
tillägg görs i Instruktion för kommunstyrelsens trygghetsutskott med ett
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nytt andra stycke i 3 § enligt vad som framgår av
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 3 till utlåtandet.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 10 mars 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 21 mars 2020, § 21, beslutat om att tillåta
deltagande på sammanträden på distans för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och stadens nämnder. Bakgrunden var den situation som
uppstått i samhället och staden i samband med spridningen av covid-19-virus.
Beslutet i kommunfullmäktige omfattade inte de utskott som finns under
stadens nämnder. Behovet av deltagande på distans för kommunstyrelsens
utskott är liknande det för kommunstyrelsen, på grund av den situation som för
närvarande råder i samhället med anledning av smittspridningen.
Deltagande på distans för utskott, beredningar och liknande berörs inte i
samma omfattning i kommunallagen (2017:725) som motsvarande för
kommunfullmäktige och nämnder.
Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar i promemorian
”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun,
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19” från 23 april 2020, s 16, följande:
Kommunallagen innehåller inga specifika regler om deltagande på distans
vid sammanträden med utskott, beredningar eller revisionen. Motiven till
bestämmelserna om distansdeltagande innehåller heller ingenting i ämnet.
Vad som står klart är att det inte finns något uttryckligt förbud mot
distansdeltagande i nyssnämnda organ, även om frågan, oss veterligen, inte är
rättsligt prövad.
[…]
Fullmäktige kan besluta om arbetsformer för utskotten genom
nämndreglementena med stöd av 6 kap. 44 § KL. Nämnderna har också, i viss
utsträckning, en rätt att besluta om sina interna arbetsformer.
Distansdeltagande i nämndutskott och -beredningar bör kunna ske om
fullmäktige har gett nämnderna rätt att tillämpa distansdeltagande enligt 6
kap. 24 § KL.
Utskott och beredningar är rent hierarkiskt organiserade inom en nämnd.
Utskottet eller beredningen själv kan därmed inte besluta om att hålla
sammanträden på distans.
Utskotten har inte möjlighet att själva besluta om deltagande på distans,
men en möjlighet finns för nämnderna att besluta om deltagande på distans för
sina respektive utskott, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat om
deltagande för distans för sina nämnder. Eftersom ett tillägg behöver göras i
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utskottens instruktioner, som är beslutade av kommunfullmäktige, måste
ärendet behandlas av kommunfullmäktige.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Behovet av att möjliggöra sammanträden på distans är lika stort för kommunstyrelsens
utskott som för kommunstyrelsen. Genom att införa motsvarande skrivningar i
utskottens instruktioner, som finns i kommunstyrelsens reglemente, ges därmed även
utskottens ledamöter möjligheten att under särskilda omständigheter delta på distans.
Stadsledningskontoret föreslår därför att följande lydelse införs som nytt andra
stycke i instruktionerna för kommunstyrelsens ekonomiutskott, 4 §,
integrationsutskott, 3 §, och trygghetsutskott, 3 §.
Utskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
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 som önskar delta på distans
ska senast tre arbetsdagar i förväg anmäla detta till utskottets kansli. Ordföranden
avgör, efter samråd med vice ordförande, om närvaro får ske på distans. Utskottet får
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i utskottet.
Deltagande på distans är ett undantag från de ordinarie mötesrutinerna och ska
enbart användas när särskilda skäl finns för det. Ordföranden beslutar, efter samråd
med vice ordförande, om deltagande på distans får ske för ett sammanträde. Anmälan
om deltagande på distans ska ske till utskottets kansli senast tre arbetsdagar före
sammanträdet.
Om sammanträdet kan komma att hantera information av känslig karaktär
rekommenderas att dessa ärenden endast hanteras på fysiska sammanträden.
Kommunfullmäktige har den 28 januari 2020, § 20-21, och den 18 februari, § 17,
fastställt instruktioner för kommunstyrelsens ekonomiutskott, integrationsutskott
respektive trygghetsutskott. Då de föreslagna ändringarna innebär justeringar av dessa
instruktioner, behöver beslut fattas av kommunfullmäktige.
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