MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-30

1 (3)

Plats

Parkskolan, Mönsterås

Tid

2020-03-30, Kl.18:30

Beslutande

Anders Johansson (C)
Ann Petersson (C)
Carina Holmberg-Olofsson (C)
Jacqueline Doohan (C)
Jimmy Persson (C)
Magnus Gustafsson (C)
Katarina Johansson (C)
Maria Robertsson (C)
Håkan Spärlin (C)
Torbjörn Uddén (L)
Madeleine Rosenqvist (KD)
Curt Rune Roos (M)
Britt-Marie Domeij (M)
Robert Rapakko (S)

Övriga Närvarande

Fredrik Johansson, kommunchef
Frida Welin, kommunsekreterare

Utsedda att justera

Anders Johansson och Lejla Bajraktarevic

Justering plats och tid

Kommunhuset 2020-03-31

Lejla Bajraktarevic (S)
Renée Solstad (S)
Martin Nilsson (S)
Lars Johansson (S)
Daniel Williamsson (S)
Ulrica Widesdotter (S)
Heléne Carlsson (V)
Leonard Niklasson (SD)
Sören Boman (SD)
Christer Olsson (SD)
Mikael Karlsson (SD)
Jens Robertsson (C), ordförande
Erik Jonsson (S), tjänstgörande ersättare

Underskrifter
Paragrafer 27
Sekreterare ………………………………………….

Frida Welin

Ordförande …………………………………….........

Jens Robertsson

Justerande

…………………………………………..

…………………………………………..

Anders Johansson

Lejla Bajraktarevic

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på
hemsidan www.monsteras.se
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

Kommunfullmäktige
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-21
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Ärenden
Reglementen och arbetsordningar Mönsterås kommun
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2018/166

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-30

Kommunfullmäktige
KF §27 dnr 2018/166

Reglementen och arbetsordningar Mönsterås kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att ärendet får avgöras trots att ärendet inte beretts, eftersom det är ett brådskande ärende.
Att göra följande tillägg i samtliga nämnders reglementen:
Nämnden 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 anmäla detta i förväg till nämndens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på
distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Mönsterås kommun vill möjliggöra nämndssammanträden på distans. För juridiskt giltiga beslut
kräver kommunallagen att deltagande på distans finns med i reglementet för respektive nämnd eller
styrelse samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige.
Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 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. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges
sammanträdes.
Kommunfullmäktiges arbetsordning medger redan idag möten på distans, då särskilda skäl föreligger
och om detta anmälts sju dagar i förväg. Genom att införa samma lydelse i övriga nämnders
reglementen, finns de juridiska förutsättningarna för sammanträden på distans.
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § får ett brådskande ärende avgöras i fullmäktige trots att ärendet
inte beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.

Beslutsunderlag
KS 2018/166 Tjänsteutlåtande
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