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§8
Sammanträdestider för Södermalms stadsdelsnämnd
2021
SÖD 2020/753

Beslut
1. Stadsdelsnämnden fastställer tid och plats för sina
sammanträden år 2021 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Stadsdelsnämnden fastställer tid och plats för sina
informationsmöten år 2021 i enlighet med förvaltningens
förslag.
Särskilt uttalande
Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V) lämnar ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
stadsdelsnämnden år 2021. Förvaltningen föreslår att nämnden
sammanträder vid tolv tillfällen. Sammanträdena föreslås som regel
starta klockan 17.30 och genomföras i förvaltningens lokaler.
Förvaltningen har även tagit fram förslag på tider för nämndens
informationsmöten, som föreslås infalla en vecka innan nämndens
sammanträden mellan klockan 17.00 och 18.00 och genomföras
digitalt.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/753-2 Tjänsteutlåtande Sammanträdestider för
Södermalms stadsdelsnämnd 2021

Bilaga § 8 – särskilt uttalande (S) och (V), ersättaryttrande (Fi)
2020-11-26
Sammanträdestider för
Södermalms stadsdelsnämnd
2021
Dnr 2020/753
Ärende 8
Anders Göransson, m.fl. (S)
Charlotte Lilja Pitucco, m.fl (V)
Antonia Simon (Fi)

Särskilt uttalande
Det har varit ett exceptionellt utmanande år, på alla möjliga sätt. Dessutom en prövning för
många verksamheter att ställa om till digitala lösningar. I Södermalms stadsdelsnämnd har vi
väldigt snabbt reagerat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gått över till helt
digitala informationsmöten och en hybridversion till nämndsammankomster.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ tycker att övergången till
digitala lösningar har på det stora hela fungerat bra och ser att vi gemensamt i nämnden
tillsammans med förvaltningen fortsätter att utveckla dem under 2021.
Digitala möten kan däremot inte alltid ersätta fysiska möten. Digitala möten fungerar som
bäst när det handlar om att exempelvis utbyta information, däremot fungerar de sämre om
mötet behöver diskutera olika aspekter.
Med tanke på att vi ännu inte vet hur pandemin utvecklas under kommande år ser vi därför att
hur vi ska genomföra informationsmöten inte fastställs idag. Vi önskar att informationsmöten
också ska kunna hållas i en hybridversion - både fysiskt deltagande, men med begränsat antal
deltagare, och digitalt. Detta givet att smittskyddsläget tillåter det.
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