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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-08

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00 - 11:15

Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD)
Pierre Månsson (L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)
Karl Gemfeldt (C)

Övriga närvarande Christel Jönsson,
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Pia Mastenstrand Steinbach, 
kommunikationschef 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

Eva-Marie Högström, 
utvecklingschef § 86

Tina Gunnarsson, 
Arbetsförmedlingen § 86

Utses att justera Anders Tell

Justeringens
tid och plats  Rådhus Skåne 2020-04-09

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Andrea Ax Karlsén

86-87

Ordförande ...............................................................................................................................
Pierre Månsson

Justerare ...............................................................................................................................

Anders Tell

ANSLAG/BEVIS
     Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-04-08

Datum då
anslaget sätts upp

2020-04-15 Datum då 
anslaget tas ned

2020-05-07

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................
Andrea Ax Karlsén

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 8 april 2020 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:30 Arbetsförmedlingen om varselsituationen 

10:30-10:45 Arbetet med coronaviruset, covid-19 

2019/1244 1.2.7 

4 Möjlighet att delta i sammanträden på distans 2020/399 1.2.1 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KSAU § 86

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

 Tina Gunnarsson, sektionschef Arbetsförmedlingen, informerar om 
varselsituationen. 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om arbetet med 
Coronaviruset, covid-19.
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KSAU § 87

Möjlighet att delta i sammanträden på distans
Änr KS 2020/399 1.2.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i 
styrelsens sammanträden på distans. Ett tillägg görs i reglemente för 
kommunstyrelsen i ett nytt andra stycke i § 18 enligt vad som framgår i 
förslag till reviderat reglemente.

 Nämndernas ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i respek-
tive nämnds sammanträden på distans. Ett tillägg görs i samtliga nämn-
ders reglemente enligt följande: 

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamö-
ter 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 ar-
betsdagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden, ef-
ter samråd med vice ordförande, avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden.”

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.
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Sammanfattning
Rådande pandemi med smittspridning av coronaviruset covid-19 har 
medfört stor påverkan på samhället. I samband härmed har fråga uppkom-
mit om möjlighet för ledamöter i Kommunstyrelsen och nämnder att delta 
vid sammanträden på distans. Förutsättningarna redovisas nedan tillsam-
mans med förslag till införande av nya bestämmelser i Kommunstyrelsens 
reglemente och i reglemente för nämnderna.

I förarbetena (prop. 2013/14:5) understryker regeringen att det fysiska 
mötet är viktigt. Deltagande på distans bör därför i första hand betraktas 
som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet 
som annars inte hade kommit till stånd alls.

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders ledamöter får delta vid samman-
träde på distans under de förutsättningar som anges i förslag till reviderat 
reglemente för Kommunstyrelsen och föreslaget tillägg i nämndernas 
reglementen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Föreslå Kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i 
styrelsens sammanträden på distans. Ett tillägg görs i reglemente för 
kommunstyrelsen i ett nytt andra stycke i § 18 enligt vad som framgår 
i förslag till reviderat reglemente.

 Nämndernas ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i re-
spektive nämnds sammanträden på distans. Ett tillägg görs i samtliga 
nämnders reglemente enligt följande: 

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter 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 sammanträdes-
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handlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska se-
nast tre arbetsdagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordfö-
randen, efter samråd med vice ordförande, avgör om närvaro får ske 
på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om del-
tagande på distans i nämnden.”

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-02.
Förslag till reviderat reglemente för Kommunstyrelsen.
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