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Malmö stad
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-30 kl 13:00-20:10

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Utses att justera

Simon Chrisander
David Blomgren

Protokollet omfattar

§268

Underskrifter

Sekreterare
Louise Lagerlund
Ordförande

Justerande

Carina Nilsson

Simon Chrisander

David Blomgren

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Harris Cheema (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Linda Obiedzinski (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Anna Isaksson (SD)
Stefana Hoti (MP)
Ilmar Reepalu (S)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Carina Svensson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Susanne Jönsson (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Sanna Axelsson (S) ersätter Sedat Arif (S)
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Peter Johansson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Andreas Bruzelius (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Darko Simic (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Janne Grönholm (MP) ersätter Måns Berger (MP)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Mats Sjölin (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Sven-Erik Rasmusson (S)
Jean Pierre Denape (S)
Hasse Hajar (S)
Vanja Andersson (S)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Håkan Ask (SD)
Patrick Angelin (SD)
Nadja Strand (SD)
Christer Bengtsson (SD)
Carin Gustafsson (V)
Showan Shattak (V)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Linda Eklund (L)
Mårten Espmarker (MP)
Joacim Ahlqvist (C)
Övriga närvarande
Louise Lagerlund (Sekreterare )
Belma Rosarv (Sekreterare )
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
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§

268

Deltagande på distans på politiska sammanträden

STK-20211211
Sammanfattning
Frågan om möjligheten att delta på distans i möten med olika politiska organ har
aktualiserats i samband med spridningen av corona-viruset.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020, § 67, att ledamöter i nämnder och
utskott får delta vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden på distans samt att
medgivandet gällde till och med den 31 augusti 2020. Medgivandet förlängdes genom
beslut den 3 september 2020, § 176, till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens
rekommendation att hålla digitala möten som en åtgärd för att undvika smittspridning av
covid-19 kvarstår. Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2020, § 246, att medge
distansdeltagande för fullmäktiges ledamöter och kompletterade arbetsordningen med en
bestämmelse att fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
på distans. Medgivandet gäller utan tidsbegränsning eller koppling till
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
Möjligheten att delta på distans i nämnder stadgas i 6 kap. 24 § kommunallagen som i sin
tur hänvisar till 5 kap. 16 § kommunallagen. Enligt förarbetena till kommunallagens
bestämmelser om deltagande på distans bör detta i första hand betraktas som ett
komplement till sammanträden med fysisk närvaro där beslutsfattande annars inte hade
kommit till stånd.
Fullmäktige kan besluta om arbetsformer för utskotten genom nämndreglementena med
stöd av 6 kap. 44 § KL. Nämnderna har också, i viss utsträckning, en rätt att besluta om
sina interna arbetsformer. Distansdeltagande i nämndutskott bör kunna ske om fullmäktige
har gett nämnderna rätt att tillämpa distansdeltagande enligt 6 kap. 24 § KL. Motsvarande
ordning bör gälla för presidier med beslutanderätt delegerad från nämnden.
Det är viktigt att verksamheterna kan fortgå och att det finns förutsättningar att fatta
nödvändiga politiska beslut. Det bör därför vara fortsatt möjligt att delta i
nämndssammanträden på distans om särskilda skäl finns, utan att skälen nödvändigtvis är
hänförliga till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd, som kan komma att
förändras löpande - på motsvarande sätt som medgivits för fullmäktiges ledamöter. För att
möjliggöra deltagande på distans föreslås därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att införa möjligheten till deltagande på distans, om särskilda
skäl föreligger, i kommunstyrelsens och samtliga övriga nämnders reglementen i enlighet
med redovisat förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att deltagande på distans får ske vid
kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att sådant sammanträde endast får äga rum om det
uppfyller kommunallagens krav på deltagande på distans.
3. Kommunfullmäktige beslutar att reglementena för kommunstyrelsen och
nämnderna kompletteras enligt följande:
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”Deltagande på distans
Styrelsen/Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter/ersättare närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid det aktuella sammanträdet.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i styrelsen/nämnden/utskott/presidiet”
4. Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut ersätter tidigare beslut om att förlänga
medgivandet för ledamöter att delta vid sammanträden på distans, KF 2020-09-03,
§ 176.
5. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Protokollet för ärendet läses upp och paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder i Malmö stad
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 210928 §324

Förslag till beslut KSAU 210927 §539

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Deltagande på distans vid politiska
sammanträden

