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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-19 kl. 13:00-16:50

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Stefana Hoti (MP)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

Mubarik Abdirahman

Farishta Sulaiman
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Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Susanne Jönsson (S) ersätter Sedat Arif (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Peter Johansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Birgit Hansson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Mats Sjölin (S) ersätter Christina Wessling (S)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Josefin Anselmsson Borg (M)
Andreas Bruzelius (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anna Isaksson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)
Håkan Ask (SD) ersätter Rickard Åhman Persson (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Carin Gustafsson (V) ersätter Gunilla Ryd (V)
Showan Shattak (V) ersätter Anders Andersson (V)
Lisa Stolpe (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)

Utses att justera

Mubarik Abdirahman
Farishta Sulaiman

Justeringen

2020-03-19

Protokollet omfattar

§67
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§

67

Sammanträde på distans

STK-2020-512
Sammanfattning

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

Kommunfullmäktige beslutar
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.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och dess utskott
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200319 §106
G-Tjänsteskrivelse KS 200319 Sammanträden på distans

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

2020-03-19

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Daniel Svartek
Stadsjurist
daniel.svartek@malmo.se

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 tilllämpningsanvisningar 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.
Förslag till beslut

SIGNERAD

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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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.
Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse KS 200319 Sammanträden på distans
Beslutsplanering

Kommunstyrelsen 2020-03-19
Kommunfullmäktige 2020-03-19
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och dess utskott
Ärendet

I 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725), KL anges att fullmäktiges kungörelse om sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6 kap. 23 § KL bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Med plats måste i dessa sammanhang
förstås en fysisk plats.
Fullmäktiges och nämndernas sammanträden ska således som huvudregel äga rum på en
fysisk plats.
Enligt 6 kap. 24 § 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
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och vara med vid beslutsfattandet.
Varje kommun kan själv utifrån de egna förutsättningarna bedöma om och i vilken utsträckning möjligheten ska införas. Möjligheten att deltaga på distans ska inte uppfattas
som en rättighet att deltaga på distans. I varje enskilt fall måste nämndens eller utskottets
ordförande avgöra huruvida deltagande på distans kan tillåtas.
Det ankommer enligt förarbetena på den kommun som inför möjligheten att delta på
distans att utforma föreskrifter och vidta andra åtgärder för att åstadkomma en rimlig
säkerhet. Det kan t.ex. innebära att särskilda lokaler används för deltagande på distans i
vissa fall. Utbildning i informationssäkerhet för distansdeltagare och för dem som ska
leda möten med distansdeltagare kan vara en annan åtgärd för att höja säkerheten.
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, för en begränsad tidsperiod, möjliggör deltagande i nämnds- och utskottssammanträden på distans. Om fortsatt behov av sammanträden på distans föreligger kan frågan prövas på nytt av kommunfullmäktige.
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, att beslutet att medge ledamöter att delta på distans ska gälla till och med den 31
augusti 2020 samt att ärendet justeras omedelbart.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

