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Tjänsteskrivelse Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten
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Sammanfattning
Med anledning av coronapandemin och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under
rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsmått är det av vikt att skapa nödvändiga
förutsättningar för fullmäktige och nämnder att även fortsättningsvis kunna hålla sina
sammanträden på ett säkert sätt.
Ett scenario är att smittspridningen i Västerbotten accelererar och att ett nationellt förbud mot
sammankomster med ännu mer begränsat antal personer meddelas. Om så är det av vikt att
fullmäktiges och nämndernas ledamöter bereds möjligheter att delta på sammanträdena på
distans. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att delta i fullmäktiges och nämnders
beslutsfattande på distans om inte fullmäktige har beslutat det. Fullmäktiges beslut att tillåta
deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid
sammanträdet.
Fullmäktige föreslås därför fatta ett tidsbegränsat beslut rörande möjligheter för fullmäktiges och
nämndernas ledamöter och tjänstgörande ersättare att kunna delta i sammanträden på distans.
Generellt gäller dock fortsatt fysisk närvaro för ledamöter och tjänstgörande ersättare som
huvudregel.
Beslutet för fullmäktiges del gäller för fullmäktiges sammanträde den 16 – 17 juni år 2020 och kan
som längst förlängas till och med nästkommande sammanträde den 22 september år 2020 genom
särskilt beslut i fullmäktige.
För nämndernas del gäller beslutet från och med justeringsdatum till och med juni månads utgång.
Beslutar fullmäktige om förlängning gäller beslutet som längst till och med 22 september år 2020.
Ordinarie arbetsordning för fullmäktige och nämnder gäller därefter om förlängning inte beslutas
alternativt, vid förlängning, efter regionfullmäktiges sammanträde den 22 september år 2020.
Förslag till beslut
Regionfullmäktige föreslås fatta följande beslut
- Ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige får delta på
fullmäktigesammanträden på distans i begränsat antal.
- Beslutet gäller för fullmäktiges del för fullmäktiges sammanträde den 16 –
17 juni år 2020 och kan som längst förlängas till och med fullmäktiges nästkommande
sammanträde den 22 september år 2020 genom särskilt beslut i fullmäktige.
- Ledamöter och tjänstgörande ersättare i regionstyrelsen och övriga nämnder får delta
på nämndsammanträden på distans.
- Beslutet gäller för regionstyrelsen och nämndernas del från och med justeringsdatum
till och med juni månads utgång år 2020. Beslutar fullmäktige om förlängning gäller
beslutet som längst till och med 22 september år 2020.

