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 Kommunfullmäktige 

Plats och tid:        Murgrönan, Salems centrum, onsdagen den 25 november 2020, kl 19.00 -20.25 

Beslutande:   Se bilagd upprops- och voteringslista 

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, 
socialchef Jenny Thorsell, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund 
kommunsekreterare Ida Malmborg  

Utses att justera:  Erik Glimvik (M), Fredrik Ribbing (MP)  
Justeringens  
plats och tid: Kansliet, måndagen den 30 november 2020 kl 14.00 

Underskrifter: Sekreterare       …………………………  
                          Ida Malmborg 

Ordförande       ………………………… 
                          Olle Glimvik (M) 

Justerande       ………………………… ………………………… 
                          Erik Glimvik (M)                                     Fredrik Ribbing (MP)  

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ:  Kommunfullmäktige 
Sammanträdes- 
datum:  2020-11-25 

Datum för anslagets 
uppsättande: 2020-12-01 

Överklagande tiden går 
ut: 2020-12-22 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2020-12-23 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: ………………………… 

Ida Malmborg 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 KF § 49 KS/2020:328 

 

 
Mål- och budget 2021-2023 samt beslut om skattesats 

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2020-2022 beslutades av 

fullmäktige 2020-06-11. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 

grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. Enligt den nya 

budgetprocessen tar fullmäk ge ett beslut om finansiering och slutlig budget i november. 

Den svenska ekonomin är mitt i en pandemi, vilket har gjort det svårt att bedöma hur 

skatteunderlaget ska komma att utvecklas under perioden. Jämfört med 

kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget ökat, vilket syns som ökade 

skatteintäkter för kommunen. Samtidigt har befolkningsprognosen förändrats jämfört med 

prognosen i våras avseende åldersgrupperna 6-12 år och de över 80 år. Detta ger ett ökat 

kostnadsbehov inom Barn- och utbildningsnämnden samt ett minskat kostnadsbehov inom 

Socialnämnden. Det svårbedömda läget avseende skatteunderlag samt hur befolkningen 

kommer att förändras i kommunen gör att det även för år 2021 behövs vissa effektiviseringar 

i verksamheterna. Samtidigt har vissa satsningar kunnat göras. Sammanfattningsvis innebär 

budgetförslaget att  kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamheten och 

jämförelsestörande poster: 

2021: 10,3 miljoner kronor (1% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 

2022: 15,9 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 

2023: 0,1 miljoner kronor (0,01% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 

Investeringarna för perioden uppgår till 522,4 miljoner kronor. Den nya skolan står för en stor 

del av det totala investeringsbeloppet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 101/2020 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad 
2020-10-20. 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget avseende 
år 2021, ekonomisk plan för åren 2022 och 2023 enligt tjänsteskrivelse daterat 2020-10-20. 

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
kommun år 2021 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor. 

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för god 
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ekonomisk hushållning: 

a.  Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och 
elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida 
utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

b.  Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för god 
ekonomisk hushållning: 

a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. 

b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2021 till 19:67 kronor per 
skattekrona. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden om 
likviditeten och resultatet så tillåter. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, 
dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2021-2023 kvarstår oförändrad. 
Taxehöjningar/justeringar för 2022 och framåt ska omprövas i slutet av 2021 utifrån bokslut 
2020 samt prognosen för 2021. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med 

a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 222 miljoner kronor 
under perioden 2021-2023. 

b. Egen likviditet om 18 miljoner kronor som används under perioden 2021-2023. 

c. Upptagande av nya lån med 288 miljoner kronor under planperioden, varav 135 miljoner 
kronor år 2021, 33 miljoner kronor år 2022 och 120 miljoner kronor år 2023. 

 
Yrkanden  
Lennart Kalderén (M), Elisabeth Bovin Exner (M), Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson (C)  och 
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, se även bilaga 2.  

Arne Närström (S)  yrkar följande, se även bilaga 3  

- att 184 tkr överförs till BoU från KS till förfogande för finansiering av Kulturskolans 
avgiftsänkningar 

- att besparing på 750 tkr på logopedtjänst ej genomförs 
- att besparing på 500 tkr på fritidspeng görs om till besparing inom BoU 
- att minskning av en handläggartjänst på Socialförvaltningen på 430 tkr ej genomförs 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2020-11-25 

4 av 15 

 Kommunfullmäktige 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

- att minskning av försörjningsstöd på 500 tkr ej genomförs. 
- att minskning av IT-budgeten på 180 tkr ej genomförs 
- att 600 tkr tillförs budget 2021 och 200 tkr i plan 2022 för anställning av en kostchef 

Fredrik Ribbing (MP) ansluter sig till yrkandet.  

Björn Wivallius (S) yrkar bifall till Arne Närströms yrkande.  

Fredrik Ribbing (MP) yrkar följande, se även bilaga 4 

- att 400 tkr avsätts för framtagande av en klimatplan, med konkreta delmål, för att 
Salem ska ta sitt ansvar för Sveriges klimatmål. 

- att indikatorer för fossilbränslefria personbilar och Energiförbrukning ersätts med en 
indikator för kommunens bidrag till klimatomställningen. 

- att kommunens indikator för klimatomställning får vikt 67% och följer Sveriges 
klimatmål: 
Kommunens utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 38 procent från år 
2021 till år 2030. 

 
Proposition 
Ordföranden ställer de delar av kommunstyrelsens förslag till beslut, punkterna 1 till 9, som 
inte omfattas av Arne Närströms (S) eller Fredrik Ribbings (MP) säryrkanden under 
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut.  

Därefter ställer ordförande Arne Närströms (S) säryrkande mot kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Därefter ställer ordförande Arne Närströms (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår Arne Närströms (S) tilläggsyrkande.  

Därefter ställer ordförande Fredrik Ribbings (MP) säryrkande mot kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad 
2020-10-20. 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget avseende 
år 2021, ekonomisk plan för åren 2022 och 2023 enligt tjänsteskrivelse daterat 2020-10-20. 

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
kommun år 2021 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor. 

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för god 
ekonomisk hushållning: 

a.  Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och 
elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida 
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utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

b.  Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för god 
ekonomisk hushållning: 

a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. 

b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2021 till 19:67 kronor per 
skattekrona. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden om 
likviditeten och resultatet så tillåter. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, 
dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2021-2023 kvarstår oförändrad. 
Taxehöjningar/justeringar för 2022 och framåt ska omprövas i slutet av 2021 utifrån bokslut 
2020 samt prognosen för 2021. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med 

a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 222 miljoner kronor 
under perioden 2021-2023. 

b. Egen likviditet om 18 miljoner kronor som används under perioden 2021-2023. 

c. Upptagande av nya lån med 288 miljoner kronor under planperioden, varav 135 miljoner 
kronor år 2021, 33 miljoner kronor år 2022 och 120 miljoner kronor år 2023. 

 
 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Samtliga nämnder 
Arkiv 
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KF § 50                                                                                      KS/2020:192 

 

Avfallstaxa 2021 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att 

kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2. Det förslag till avfallstaxa 

2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås förändras utifrån ändrade 

omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare för 

ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell 

indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en höjning av 

grundavgiften. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 96/2020 

Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet med 
SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 daterat 2020-09-25. 
 
Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet med 
SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 daterat 2020-09-25. 
 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsens tekniska utskott  
Arkiv 
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KF § 51 KS/2020:297 

 

 
Förslag på Kompensation till fristående grundskolor 

Kommunen ska kompensera fristående förskolor och grundskolor om kommun har haft ett 
underskott i årsbokslut (1991:900 KL). Det innebär bland annat att underskott ska regleras 
under de tre följande åren.  

År 2018 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 678 tkr. Under 2019 
återstod ett underskott om 266 tkr.  

Med utgångspunkt utifrån möjligheten att reglera underskott under de tre följande åren, 
skulle det vara mer gynnsamt för kommunen att påbörja en ny regleringsperiod utifrån 
resultatet år 2020 och kompensera fristående grundskolor med det som återstår av 
underskottet från år 2018-2019, dvs 266 tkr. 

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträdet den 1 september 
2020 § 41. Därefter har nämnden genom ett ordförandebeslut fattat beslut och att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige om att anta förslaget att kompensera 
fristående grundskolor motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr 
samt att anta förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 97/2020 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget att kompensera fristående grundskolor 

motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr. 
2. Kommunfullmäktige antar förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 

2020. 
Kommunfullmäktige beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget att kompensera fristående grundskolor 
motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr. 

2. Kommunfullmäktige antar förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 
2020. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomikontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 
Arkivet  
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KF § 52 KS/2020:196 

 
Förslag på en utökning av Bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende ansvar för viltvård och kommunjägare 

Kommunen bedriver skyddsjakt och hanterar förekomsten av döda djur i de fall de 
förekommer på kommunal mark. Rutinen är att vid skadat vilt på kommunal mark kontaktas 
kommunens växel under kontorstid. Vid skadat vilt utanför kontorstid, kontaktas kommunens 
larmcentral. Larmcentralen kontaktar kommunens driftcentral som i sin tur tar kontakt med 
kommunjägaren. Det är sedan kommunjägaren själv som avgör vad som behöver göras.  

Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen att utöka bygg- och miljönämndens ansvar att även omfatta viltvård och 
kommunjägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att §2 Bygg- och miljönämndens 
reglemente utökas med ytterligare en punkt “att ansvara för viltvården och kommunjägare”. 

 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 92/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att i bygg- och miljönämndens reglemente under § 2 lägga till - 
“att ansvara för viltvården och kommunjägare”. 
  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att i bygg- och miljönämndens reglemente under § 2 lägga till - 
“att ansvara för viltvården och kommunjägare”. 
 
______________________ 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljönämnden  
Arkiv 
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KF § 53 KS/2020:313 

 
Salems kommuns Policy- och riktlinje mot mutor 

Den nuvarande riktlinjen från 2008 “Förhållningsregler mot mutor”  är i behov av en 
uppdatering och modernisering. Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till 
en ny riktlinje som föreslås ersätta den tidigare från 2008. Vidare har förvaltningen 
identifierar ett behov av en kort policyskrivning som tydligt anger kommunens övergripande 
förhållningssätt.  

Syftet med denna policy och riktlinjer är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt samt ge vägledning för både tjänstemän och förtroendevalda kring vad som 
gäller i umgänget med utomstående (företag, brukare, kunder och liknande). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 103/2020 

1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns policy 
för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående 

2. Policy och riktlinjer för när förtroendevalda erbjuds förmåner av utomstående 
ersätter tidigare “Förhållningsregler mot mutor” (antagna 2008). 
 

Kommunfullmäktige beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns policy 

för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående 
2. Policy och riktlinjer för när förtroendevalda erbjuds förmåner av utomstående 

ersätter tidigare “Förhållningsregler mot mutor” (antagna 2008). 
 

______________________ 
Beslutsexpediering  
HR 
Kommunledningskansliet  
Arkiv 
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KF § 54 KS/2020:265 

 

 
Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 
verkställts 

Kommunen har enligt 16 kap 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera gynnande 

beslut som inte har verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 

personer med funktionsnedsättning) och IFO (Individ- och familjeomsorg). 

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 7 september 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 94/2020 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande besut enligt SoL och LSS andra 
kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande besut enligt SoL och LSS andra 
kvartalet 2020 som ej verkställts. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden  
Arkiv  
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KF § 55 KS/2018:242 

 

 
Svar på motion om valfrihetstimme i hemtjänsten 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta om att införa ett 

försök med valfrihetstimme i hemtjänsten för att öka flexibiliteten i såväl kommunal som 

privat utförd hemtjänst. Fördelarna som beskrivs i motionen är egenmakt, respekt och 

självbestämmande. Det beskrivs vidare att flexibiliteten i hemtjänsten är minimal. 

Valfrihetstimmen syftar till att ge brukare och anhöriga möjligheten att bestämma över en 

timme av den beviljade timmen per månad. 

Socialförvaltningens bedömning är att det inte finns rättsligt stöd i att fritt bestämma över 

den beviljade tiden. Hemtjänstinsatser beslutas utifrån en behovsprövning enligt 4 kap. 1 § 

SoL. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. I Salems kommun har 

personer med biståndsbeslut möjlighet att byta en insats mot en annan insats. Det innebär 

att om ett biståndsbeslut omfattar exempelvis promenader och städning kan personen välja 

att ta städningen istället för promenaden vid ett speciellt tillfälle. Om ett sådant byte ska ske 

måste det meddelas minst fem dagar innan den inplanerade insatsen. Socialförvaltningens 

bedömning är att att införandet av en valfrihetstimme per månad skulle innebära högre 

kostnader för kommunen. En sådan kostnad kan innebära att besparingar behöver införas 

inom äldreomsorgens andra områden. 

Ärendet behandlades vid socialnämndens möte den 7 september 2020 § 60. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 95/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 20 maj 2020 anses motionen vara besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 20 maj 2020 anses motionen vara besvarad. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Liberalerna  
Arkiv  
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KF § 56  
 
Avsägelser och fyllnadsval 

Avsägelser 
Maria Sundblad (MP) avsäger sig följande uppdrag per den 31 december 2020 

- ersättare i kommunfullmäktige 
- ersättare i valberedningen  
- ersättare i utskottet för nämndadministration per den 31 december 2020  

 
Berit Karlsson (MP), ledamot i kommunfullmäktige per den 1 januari 2021 
Maria Trap , ersättare i kommunstyrelsen per den 1 januari 2021 
 
Bordlagda fyllnadsval 
ersättare i Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (S) 
ersättare till förbundsmöte för Storsthlm (S) 
ledamot till Valnämnden (S) 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna för Maria Sundblad (MP), Berit Karlsson 
(MP) och Maria Trap (R)  samt begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen efter 
Maria Sundblad (MP) och Berit Karlsson (MP) 

2. Kommunfullmäktige väljer Mats Nittve (R) till ny ersättare i kommunstyrelsen  
3. Kommunfullmäktige väljer Berit Heidenfors (S) som ersättare till 

Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem  
4. Kommunfullmäktige väljer Berit Heidenfors som ersättare till Förbundsmötet för 

Storsthlm (S) 
5. Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare till Valnämnden (S) 
6. Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i valberedningen (MP) 
7. Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i utskottet för nämndadministration 

(MP) 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem  
Förbundsmötet för Storsthlm  
Valberedningen 
Utskottet för nämndadministration 
Arkiv 
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KF § 57  
 
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Motioner 
Motion - angående Salem hyllar Pride väckt av Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen för beredning.  
 
___________________ 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Arkiv 
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KF § 57  
 
Förslag på digitala sammanträden för Kommunfullmäktige  

I kommunallagens 5 kap. 16 § finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas 
sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.  

Många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige anser sig 
hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana fall skulle 
möjligheten att delta på distans vara hjälpsamt. 

De nationella myndigheterna har infört mer omfattande begränsningar i den sociala 
kontakten mellan människor, vilket är något som kommunfullmäktige behöver förhålla sig 
till. För att säkerställa ett effektivt beslutsfattande föreslås ett beslut om deltagande på 
distans även för kommunfullmäktige i enlighet med tidigare fattade riktlinjer (dnr 
KS/2020:148). 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet kan avgöras idag. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att under extraordinära förhållanden tillåts digitala 

sammanträden i kommunfullmäktige genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett 
sådant sätt att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt KL 
5 kap. 16 §. En ny paragraf förs in i kommunullmäkiges arbetsordning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde 
måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta 
i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att behandling av ärenden som innehåller sekretess 
och/eller känsliga personuppgifter får ej ske digitalt. 

 
 

______________________ 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Arkiv 
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