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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-19 kl. 12:15-12:40

Plats

Landstingssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Håkan Fäldt (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (Kommunfullmäktiges ordförande)
Simon Chrisander (Kommunalråd)
Ewa Bertz (Kommunalråd)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§106

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Pernilla Mesch
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Sammanträde på distans

STK-2020-512
Sammanfattning

Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen (KL) åligger det fullmäktige att besluta i vilken
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.
De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 § KL.
Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras genom ljud- och
bildöverföring i realtid. Ljud- och bildöverföring måste ske 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 närvarande vid nämndens sammanträde.
Om fullmäktige inte tagit ställning till att införa möjligheten till distansdeltagande i enlighet
med bestämmelserna ovan finns det inte någon rätt för ledamöter att delta på distans och
vara med vid beslutsfattandet.
Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att Folkhälsomyndigheten
uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra, så
föreslås att Malmö stad omgående möjliggör deltagande i nämnds- och
utskottssammanträden på distans. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att ledamöter i
nämnder och utskott får delta vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden 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. Kommunfullmäktige
föreslås vidare besluta att det är mötesordföranden som avgör huruvida deltagande på distans
kan tillåtas vid det aktuella mötet. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utforma närmare tillämpningsanvisningar för sammanträden
på distans. Då förslaget är föranlett av den aktuella risken för smittspridning föreslås att
beslutet tidsbegränsas till att gälla till och med den 31 augusti 2020 samt att ärendet justeras
omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid
respektive nämnds eller utskotts sammanträden 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.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör huruvida
deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att medgivandet för ledamöter att delta vid
sammanträden på distans gäller till och med den 31 augusti 2020.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utforma närmare
tillämpningsanvisningar för sammanträden på distans.
5. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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Beslutsunderlag
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