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Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset (Covid19)

FSN-2020-860
Sammanfattning

Funktionsstödsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Detta betyder att
intresserade medborgare är välkomna till nämndens sammanträden för att lyssna samt i
början av sammanträdet ha möjlighet ställa frågor till nämndens politiker. Den 16 mars
beslutade nämndens ordförande att funktionsstödsnämndens sammanträden i mars och april
inte ska vara öppna för allmänheten som ett sätt att minska risken för smittspridning av
coronaviruset (Covid-19), ett beslut som funktionsstödsnämnden den 27 april förlängde till
och med augusti 2020.
På grund av den fortsatta risken för smittspridning föreslås att nämnden ska fortsätta hålla
slutna sammanträden (där allmänheten inte inbjuds att medverka) fram till och med december
2020. Skulle Folkhälsomyndigheten (FHM) under denna tid ändra i sina råd gällande möten
och sammankomster så kommer funktionsstödsnämnden att följa dessa och åter öppna sina
sammanträden för allmänheten.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden stänger nämndens sammanträden för allmänheten till och med
2020-12-31. Om Folkhälsomyndigheten (FHM) under denna tid ändrar sina råd kommer
funktionsstödsnämnden att följa dessa och åter öppna sina sammanträden för allmänheten.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur nämndens
sammanträden kan sändas via lokalradio under den period nämndens sammanträden hålls
slutna för allmänheten på grund av coronaviruset samt ger förvaltningen i uppdrag
redovisa utredningen till nämnden, tillsammans med förslag till beslut, den 21 september
2020.
Yrkanden
Roko Kursar (L) yrkar att nämnden även ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur
nämndens sammanträden kan sändas via lokalradio under den period nämndens
sammanträden hålls slutna för allmänheten på grund av coronaviruset samt att förvaltningen
ska redovisa utredningen till nämnden, tillsammans med förslag till beslut, den 21 september
2020.
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut
att stänga nämndens sammanträden för allmänheten till och med 2020-12-31. Om
Folkhälsomyndigheten (FHM) under denna tid ändrar sina råd kommer
funktionsstödsnämnden att följa dessa och åter öppna sina sammanträden för allmänheten,
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Ordförande finner även att nämnden bifaller även Kursars (L) yrkande och därmed ger
förvaltningen i uppdrag att utreda hur nämndens sammanträden kan sändas via lokalradio
under den period nämndens sammanträden hålls slutna för allmänheten på grund av
coronaviruset samt ger förvaltningen i uppdrag redovisa utredningen till nämnden,
tillsammans med förslag till beslut, den 21 september 2020.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse FSN 200824 - Slutna nämndsammanträden med anledning av
coronaviruset (Covid -19)
Beslut FSN 200427 (§51) Slutna nämndsammanträden på grund av coronaviruset
(Covid-19)
Delegationsbeslut - Ordförandebeslut om slutna sammanträden i mars och april

