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Sammanfattning
Under 2020 regionfullmäktige beslut om att styrelser, nämnder och fullmäktige skulle
ges möjlighet att sammanträda på distans. Anledningen var den smittspridning som
pågick i samhället och som medförde att fysiska möten inte var möjliga. Beslutet om
distanssammanträde gällde fram till den 31 december 2021.
Under hösten 2021 var smittspridningen relativt låg vilket medförde att
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansmöten ändrades och
sammanträden kunde återigen hållas i fysisk form.
Under november-december har smittspridningen dock ökat i landet och en ny variant
av viruset har upptäckts vilket medfört att Folkhälsomyndigheten åter infört
restriktioner som påverkar möjligheten till fysiska möten. Behovet av att möjliggöra för
regionfullmäktige att sammanträda på distans har åter aktualiserats.
Förslaget innebär att fullmäktige ska kunna sammanträda på distans så länge som
pandemin och smittspridningen inte medger att sammanträden hålls i fysisk form.
Fysiska möten är fortsatt huvudregeln med detta beslut medför att möjligheten finns till
distansmöten då pandemins förutsättningar kräver det. Folkhälsomyndighetens
rekommendationer ska följas och vara riktmärket för hur ett sammanträde ska hållas.
Hybridmöten ska undvikas. Slutlig bedömningen görs av fullmäktiges presidium.
Förslaget sträcker sig till den 31 december 2022, om Folkhälsomyndighetens
rekommendationer ändras och smittspridningen förbättras ska fysiska möten åter
hållas.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Regionfullmäktiges medges att den 22 februari 2022 sammanträda på distans.
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Regionfullmäktige tillåts att sammanträda på distans vid de tillfällen fysiska
sammanträden inte är möjliga mot bakgrund av pandemin och smittspridningen.
Regionfullmäktiges presidium avgör om ett sammanträde ska hållas på distans.
Beslutet gäller till och med den 31 december 2022.
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Regionfullmäktige tillåts att sammanträda på distans vid de tillfällen fysiska
sammanträden inte är möjliga mot bakgrund av pandemin och smittspridningen.
Regionfullmäktiges presidium avgör om ett sammanträde ska hållas på distans.
Beslutet gäller till och med den 31 december 2022.
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