
          

  
  
 

Kommunfullmäktige i Filipstad 
kallas till sammanträde i Folkets Hus, Biosalongen, måndagen den 23 november 2020 

kl. 18.15 
  

  
 
Syftet med detta sammanträde är att behandla ett ärende i syfte att möjliggöra digitala 
sammanträden.   
 
Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.  
Med anledning av det rådande läget med Covid-19 uppmanas att eventuella frågor lämnas 
skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se  eller lämnas i brev-
lådan vid kommunhusets reception.  
Vi ber allmänheten att spara eventuella frågor till nästa sammanträde.    
 
 
Justeringens plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen direkt efter sammanträdet 
Justerare. Utses vid sammanträdet 
 

1. Val av justerare 
2. Deltagande på distans vid sammanträden 

 
 

Välkomna! 
Filipstad den 16 november 2020 
Ordförande 
 
 
 
 
INFORMATION: 
Det pågår en dialog med partierna om att komma överens om att reducera antalet närva-
rande ledamöter och att ersättarna inte närvarar vid sammanträdet.  
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Deltagande på distans vid sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 
utskott – revidering av arbetsordning och reglementen  
 

Förslag till beslut 
att   Kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglementena för kommun-
styrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, 
Krisledningsnämnden och Socialnämnden kompletteras enligt följande:  
 
§ Närvaro på distans 
 
Ledamöter och ersättare kan om särskilda skäl föreligger närvara vid möten 
på distans.  
 
Sådana sammanträden förutsätter att ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. 
 
Ledamot/ersättare som vill delta på distans ska senast 2 arbetsdagar innan 
sammanträdet anmäla detta till sekreteraren eller annan anställd vid 
kommunkansliet. 
 
Ordföranden för sammanträdet avgör efter rådgörande med presidiet om 
närvaro får ske på distans. 
 
att   för kommunstyrelsen och socialnämnden införs även följande punkt i 
respektive reglemente: 
 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i styrelsens/nämndens utskott. 
 
att   detta beslut ersätter Kommunfullmäktiges beslut § 30 år 2020.  
 

Ärendet 
Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) finns möjligheter för 
kommunfullmäktige att besluta om deltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige och nämnder. 
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I förslag till arbetsordning för fullmäktige har Sveriges Kommuner och 
Regioner bland annat infört följande skrivning ”Fullmäktige får, om 
särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Vidare uttrycker SKR i Promemoria ”Sammanträden med 
fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, region och 
kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar sjukdomen 
covid-19” att i kommunala och regionala verksamheter är utgångspunkten 
att sammanträden med fullmäktige, nämnder, styrelser etc. sker i fysisk 
form. Detta har lyfts fram och betonats i flera sammanhang även om 
möjligheten till närvaro på distans just nu behöver utnyttjas i större 
utsträckning än normalt.  
 
En pågående pandemi är rimligen att betrakta som särskilda skäl för att 
tillåta närvaro på distans. För olika personliga förhinder att inställa sig till 
sammanträden finns däremot systemet med ersättare.    
 
Nuvarande situation med risk för smittspridning av sjukdomen Covid-19, 
föranleder att möjlighet till att ha sammanträden på distans snarast skrivas in 
i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen.  
 
Fullmäktiges sammanträden är enligt lag offentliga. Därmed finns inte 
möjlighet att hindra någon från att närvara vid fullmäktigesammanträden 
med hänvisning till risk för smittspridning. Däremot finns inget som hindrar 
att kommunen rekommenderar allmänheten att följa sammanträdena via 
webbradio och att skicka in eventuella ”Allmänhetens frågor” i förväg, i 
stället för att fysiskt närvara.  
 
Om sekretessärenden ska kunna hanteras med närvaro på distans, måste 
erforderliga säkra tekniska lösningar finnas på plats.  

 
Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse daterad 2020-11-16 
 
 
 
Catrin Marsell 
Kanslichef  
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Beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta angående Deltagande på 
distans vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnder och utskott – revidering av arbetsordning och reglementen 
 
Kanslichef Catrin Marsell föreslår i tjänsteskrivelse daterad dagens datum, att revidera 
arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, Krisledningsnämnden och 
Socialnämnden. Detta i syfte att under vissa förutsättningar möjliggöra deltagande på distans.   
 
Undertecknad har fört dialog med Kommunfullmäktiges ordförande och 2:e vice ordförande i 
ärendet och beslutar med stöd av kommunstyrelsens reglemente §17, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att   Kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglementena för kommun-styrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, Krisledningsnämnden och 
Socialnämnden kompletteras enligt följande:  
 
§ Närvaro på distans 
 
Ledamöter och ersättare kan om särskilda skäl föreligger närvara vid möten på distans.  
 
Sådana sammanträden förutsätter att ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 
 
Ledamot/ersättare som vill delta på distans ska senast 2 arbetsdagar innan sammanträdet 
anmäla detta till sekreteraren eller annan anställd vid kommunkansliet. 
 
Ordföranden för sammanträdet avgör efter rådgörande med presidiet om närvaro får ske på 
distans. 
 
att   för kommunstyrelsen och socialnämnden införs även följande punkt i respektive 
reglemente: 
 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsens/nämndens utskott. 
 
att   detta beslut ersätter Kommunfullmäktiges beslut § 30 år 2020.  
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OBS! Detta är ett förslag till beslut. Det är ännu inte beslutat och undertecknat. 
 
Åsa Hååkman Felth 
Kommunstyrelsens ordförande 
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