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Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Thalia, Folkets hus, Alvesta, tisdagen den 19 maj 2020 kl 17:30-17:38

Paragrafer

§§ 69-73

Beslutande

Per Ribacke (S), Ordförande
Frida Christensen (S)
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande
Mikael Lindberg (C)
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande
Sebastian Olsson (S) ersätter Rose-Marie Larsson (S)
Lars-Olof Petersson (S)

Närvarande ersättare

Övriga närvarande

Camilla Holmqvist, kommunchef
Sandra Mowide, kommunsekreterare
Pär Svensson, IT-chef

Justeringens tid och plats
Tid och plats: Klockan 18:00 den 19 maj 2020 i Thalia, Folkets hus.
Utsedd att justera: Thomas Johnsson (M)
Underskrifter
Sekreterare
Sandra Mowide
Ordförande
Per Ribacke (S)
Justerare
Thomas Johnsson (M)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Hans Svensson (V)
Claudia Crowley Sörensson (M)
Ulf Larsson (L)
Annette Lindström (AD) ersätter Jan-Erik Svensson
(AA)
Lars-Olof Franzén (AA)
Fredrik Jonsson (AD)
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Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kommunstyrelsen

Anslagsbevis för Kommunstyrelsen
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-05-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-21

Datum då anslaget tas ned

2020-06-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta
Underskrift
Sandra Mowide

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kommunstyrelsen

Ärendelista
Ärendelista .........................................................................................3
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72

§ 73

Justerares signaturer

Dnr 31374

Närvaro ..............................................................................................4
Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering ...................................................5
Dnr 31373

Fastställande av dagordning ..............................................................6
Dnr 2020-00149 003

Beslut om deltagande på distans i sammanträden med
kommunfullmäktige och nämnderna...................................................7
Dnr 2020-00017 000

Övriga ärenden ..................................................................................9

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 69

2020-05-19

Dnr 31374

Närvaro
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.

Sammanfattning
Efter upprop av kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare noteras dem
på protokollets förstasida. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga
närvarande antecknas på protokollets förstasida.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 70

2020-05-19

Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kommunstyrelsen utser Thomas Johnsson (M) som justerare av protokollet

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Thomas Johnsson (M) som
justerare av protokollet för dagens möte. Protokollet justeras omedelbart efter
sammanträdet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

5(9)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kommunstyrelsen
§ 71

Dnr 31373

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3 i protokollet).

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 72

2020-05-19

Dnr 2020-00149 003

Beslut om deltagande på distans i sammanträden med
kommunfullmäktige och nämnderna
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa
möjligheten för ledamöter att delta på distans i sammanträden med
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder, om särskilda
skäl föreligger.
2. Deltagande på distans får endast 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, i enlighet med bestämmelserna i
kommunallagen. Ledamot som önskar delta på distans bör senast sju dagar
före sammanträdet anmäla detta till sekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
3. Kommunfullmäktiges beslut om möjligheten till deltagande på distans förs
in i kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente och
nämndernas reglementen.
Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Det har uppstått en efterfrågan om möjligheten att delta på distans på politiska
sammanträden i Alvesta kommun. Kommunallagen anger i 5 kap. 16 § att
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har
beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 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. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.
Det stipuleras även att om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken
utsträckning sådant deltagande får ske.
I 6 kap. 24 § anges att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det
sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid nämndens sammanträde.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det redan i dagsläget kan
finnas verktyg inom organisationen för att kunna genomföra digitala möten,
exempelvis genom att installera Microsoft Teams i de förtroendevaldas surfplattor.
Kommunledningsförvaltningen vill även framföra att nämnderna bör vara ytterst
restriktiva med att behandla sekretessärenden på distans.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-19

Bilagor
Arbetsutskottets beslut, 2020-05-12 § 49
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-20

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 73

2020-05-19

Dnr 2020-00017 000

Övriga ärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen har några övriga
ärenden de vill aktualisera på dagens sammanträde.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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