SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-09

1 (2)

Plats och tid

Stadshuset, hörsalen, klockan 13:30- 17:30 Ajournering 15:35 – 15:55

Beslutande

Jörgen Oskarsson (S)ordförande,
Elisabeth Moborg (S)
Margareta Toorell (M),
Cecilia V. Burenby (S),
Birgitta Gunnarsson (C),
Lars-Åke Pettersson (M)
Christoffer Sjögren (MP),
Runar Öhman (SD),
Franco Sincic (V)
Annette Ohlsson (M)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Thony Andersson (S)
Mats Allard (M)
Ellinor Karlsson (S)
Andreas Östensson (SD)
Anders Steen (C)
Fredrik Bertilsson (SD)
Lindhia Petersson (M)
Albert Lindell (S)
Tobias Josefsson (L)
Anna-Lena Sörenson (S)
Anne-Marie Pettersson (S)
Patricia Barkö (V)
Gun-Inger Andersson (L)
Kent Kärrlander (S) ersättare för Anna Johansson (S)
Rainer Fredriksson (S) ersättare för Lars-Göran Hjelm (S)

Övriga deltagande

Carina Stolt sekreterare

Utses att justera

Cecilia Burenby (S) Lars-Åke Pettersson (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, hyllan 2020-06-09 klockan 17:40

Justerade paragrafer

§60- §60

Underskrifter
Sekreterare

Carina Stolt
Ordförande

Jörgen Oskarsson (S)
Justerande

Cecilia Burenby (S) Lars-Åke Pettersson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-09

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2020-06-10

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens förvaltning

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
......................................................................................................................................................

Carina Stolt

2020-07-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 60

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-09

2 (2)

Dnr KS/2019:352

Revidering av huvudreglemente - deltagande på distans
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 22/2020-03-24 beslutades om att ändra
huvudreglementet om nämnders verksamhet och arbetsformer.
Sammanfattning
I samband med den världsomspännande pandemin beslutades att endast ledamöter samt de ersättare som fordras kallas in för att nämnden/styrelsen ska bli
beslutsmässiga. Detta efter en rekommendation av folkhälsomyndigheten för att
begränsa smittspridning
Pandemin har pågått längre än man först trodde och för att inte ersättarna ska
”tappa” information som påverkar den kommunala demokratin föreslås att även
ersättarna ska ges möjlighet att delta i sammanträdet digitalt.
Kommunstyrelsens förslag
I Huvudreglementet punkt 5.4 föreslår kommunstyrelsen följande justering;
Styrelsen/nämnden får sammanträda med en eller flera ledamöter/ersättare
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum då kommunallagens villkor kan uppfyllas. Ledamot/ersättare som önskar delta ska meddela
senast dagen innan mötet meddela ordförande och sekreterare. Möjligheten att
delta på distans avgörs av ordförande.
Deltagande på distans får inte förekomma när ärendet avser sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagstiftning.
Under punkten 5.1 Tidpunkter för sammanträden föreslås ett tillägg;
Om det föreligger särskilda skäl får ordförande ställa in ett sammanträde eller
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ska med vice
ordförandena.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 90
Tjänsteskrivelse 2020-05- 11
Rutin för digitala möten för styrelse och nämnder 2020-03-24
Kommunfullmäktiges beslut § 22/2020-03-24
Förslag till reviderat huvudreglemente
Yrkande
Cecilia Burenby (S), Lars-Åke Pettersson (M) yrkar bifall till förslaget.
Anette Ohlsson (M) yrkar att förslaget justeras omedelbart.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar reviderat huvudreglemente för Mjölby
kommun.

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

