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§

260

ASN-202113084

Deltagande på distans vid sammanträden med
arbetsmarknads- och socialnämnden och dess
arbetsutskott

Sammanfattning
Frågan om möjligheten att delta på distans i möten med olika politiska organ har
aktualiserats i samband med spridningen av Covid-19. Kommunfullmäktige beslutade den
3 september 2021 att ledamöter och ersättare fick delta på distans vid nämndsammanträden
så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla digitala möten som en åtgärd
för att undvika smittspridning av covid-19 kvarstod. Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om att hålla digitala möten upphörde den 29 september 2021.
Det är viktigt att verksamheterna kan fortgå och att det finns förutsättningar att fatta
nödvändiga politiska beslut. För att möjliggöra deltagande på distans beslutade
kommunfullmäktige den 30 september 2021 att deltagande på distans även fortsatt får ske
vid kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden om särskilda skäl finns. Nämnden
får vidare bestämma vad som ska gälla för deltagande på distans i dess utskott. Deltagande
på distans bör i första hand utgöra ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro
där beslutfattande annars inte kunnat genomföras.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås dels, besluta att tillåta deltagande på distans
vid sammanträden med arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott, dels godkänna
föreliggande tillämpningsföreskrifter för deltagande på distans vid nämndens och
arbetsutskottets sammanträden.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till arbetsmarknadsoch socialnämnden utan eget ställningstagande.
Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse ASN 211125 Deltagande på distans vid sammanträden
med arbetsmarknads- och socialnämnden och dess arbetsutskott

Förslag till tillämpningsföreskrifter digitala sammanträden arbetsmarknadsoch socialnämnden samt dess arbetsutskott
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