
	

	

Kallelse till Extra sammanträde med kommunstyrelsen 
 

Datum:	 Onsdagen	den	25	mars	2020.	

Tid	och	plats:	 	 Kl.	17.30	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	

1. Val	av	justeringsperson	 	

2. Godkännande	av	dagordningen	 	

3. Sammanträden	på	distans	‐	2020	 Olof	Nilsson	 KF

	
		Båstad	den	24	mars	2020	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2020-03-24 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt. 
 
2. Protokolljusteringen äger rum omedelbart i anslutning till dagens sammanträde. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje  
sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och 
ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men 
inte behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-03-24 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren och  
godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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200324\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2020-03-24. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000217/2020 – 901 
 
 

Sammanträden på distans - 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder medges 

delta vid respektive organs sammanträden på distans när deltagandet kan ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid. Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på 
lika villkor. 
 

2. Ordförande avgör om närvaro på distans tillåts vid respektive sammanträdestillfälle. 
 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar för sammanträden på 
distans. 
 

4. Beslut om medgivande att delta på distans gäller till och med 31 december 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av coronapandemin, covid-19, har ärendet om deltagande på distans aktuali-
serats. Kommunfullmäktige föreslås, mot bakgrund av myndighetsrekommendationer om be-
gränsade sociala kontakter, att tillfälligt medge ledamöters deltagande på distans för kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Beslutet möjliggör för respektive ordfö-
rande att ändra arbetsformer för att möta pandemins utmaningar. 
 

Bakgrund 
Sedan inledningen av mars 2020 har deltagandet på distans varit föremål för överläggning. 
Den inledande dialogen landade i att deltagande i möjligaste mån ska ske på plats, för att värna 
vikten av fysiska möten i demokratin och garantera rättssäkerheten i beslutsprocessen. 
 
Den senaste tidens utveckling av coronapandemin, med efterföljande myndighetsrekommen-
dationer om att begränsa sociala kontakter, gör att ärendet åter aktualiserats. För att följa 
myndigheters rekommendationer och klara av framtida utmaningar föreslås kommunfullmäk-
tige att besluta om närvaro över distans. 
 

Aktuellt 
I 5 kap. 16 § kommunallagen, KL, medges att ledamöter i kommunfullmäktige får delta på di-
stans om fullmäktige beslutat om det.  I 6 kap. 24 § KL regleras att kommunfullmäktige får be-
sluta i vilken utsträckning ledamöter i en nämnd får delta över distans. Kommunfullmäktige 
föreslås besluta att ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
får delta över distans. 
 
Kommunallagens 5 kap. 16 § reglerar förutsättningarna för deltagande på distans. Det krävs att 
ljud- och bildöverföring sker i realtid, ledamöterna ska kunna se och höra varandra samt delta 
på lika villkor. Situationer kan uppstå där tekniken inte fungerar under ett pågående samman-
träde, och där måste mötet i sådana fall tillfälligt avbrytas. 
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Det kan uppkomma situationer där ordförande ej kan tillåta närvaro över distans, varvid 
kommunfullmäktige föreslås besluta att det är ordförande som medger när deltagande över 
distans tillåts. Deltagande över distans är därmed ingen rättighet för ledamöter, utan en möj-
lighet för ordförande om det finns hinder att genomföra mötet fysiskt. 
 
Förvaltningens bedömning är att det finns beredskap för att genomföra sammanträden över 
distans, men det finns behov av att ta fram lokala tillämpningsinstruktioner för att möta vissa 
av utmaningar. Instruktionerna behövs för att kunna belysa såväl tekniska redskap, men även 
informationssäkerhet och formalia kring möten (ex. hur man begär ordet). Kommunfullmäk-
tige föreslås därav ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram instruktioner. 
 
I den inledande överläggningen om deltagande på distans har det fysiska mötet framhållits 
som viktigt för en vital och aktiv demokrati. Därav föreslås kommunfullmäktige besluta att 
deltagande på distans sker under resterande del av 2020. En utvärdering kan göras under hös-
ten 2020 om bestämmelsen ska göras permanent och införas i styrdokumenten för respektive 
politiskt organ.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Verksamhetsområdeschefer 
Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Henrik Andersson, sekreterare i KS, VN och MN 
Johan Peterson,  sekreterare i KSau och KF 
 
 


