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§

203

FSN-20212484

Deltagande på distans vid funktionsstödsnämndens och
dess utskotts sammanträden

Sammanfattning
Frågan om möjligheten att delta på distans vid möten med olika politiska organ
aktualiserades med anledning av covid-19-pandemin. Kommunfullmäktige fattade i mars
2020 beslut om att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid sammanträden på distans,
ett beslut som därefter förlängts så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation om att
hålla digitala möten som en åtgärd får att undvika smittspridning av covid-19 kvarstår.
Från och med den 29 september 2021 finns inte längre någon rekommendation om att
arbeta hemifrån. Kommunfullmäktige anser dock att det även fortsatt bör vara möjligt för
förtroendevalda att delta på nämndssammanträden på distans - om det finns särskilda skäl
för det. För att möjliggöra deltagande på distans beslutade kommunfullmäktige den 30
september 2021, med stöd av 6 kap 24 § KL, att deltagande på distans även fortsatt får ske
vid nämndernas sammanträden.
Fullmäktiges beslut innebär att ordförande får möjlighet att avgöra om deltagande på
distans får ske vid det aktuella sammanträdet. Eftersom arbetsutskottet hierarkiskt ligger
under funktionsstödsnämnden behöver nämnden medge att deltagande på distans även får
ske där.
Beslut
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) föreslår funktionsstödsnämnden
besluta:
1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen om möjligheterna till deltagande på
distans vid funktionsstödsnämndens sammanträden.
2. Funktionsstödsnämnden medger att utskott under nämnden, från och med måndagen
den 11 oktober 2021, får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans
när deltagandet kan 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.
3. Funktionsstödsnämnden godkänner föreslagna tillämpningsföreskrifter för deltagande på
distans vid nämndens och utskottets sammanträden som lagts till i
Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958).
Protokollsanteckning
Vid dagens utskottssammanträde pågår "Malmö internationella forum för hågkomst av
Förintelsen och bekämpande av antisemitism", något som lett till stora trafikstörningar.
Ordförande har därför, efter samråd med stadsjurist, godkänt att Pethra Ängquist (S)
medverkar på distans vid dagens utskottssammanträde. Av detta skäl föreslår
förvaltningen utskottet att göra ett tillägg i det andra beslutsförslaget (beslutsförslag 2) som
innebär att nämnden medger att utskottet får sammanträda med ledamöter och ersättare på
distans redan från och med måndagen den 11 oktober 2021.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse FSN 211025 - Deltagande på distans vid nämndens och
utskottets sammanträden
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Funktionsstödsnämndens arbetsformer (FSN-2018-958), version 1.2
Tjänsteskrivelse till KF 210930 - Deltagande på distans vid politiska
sammanträden

