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§ 37

Dnr 2020/00119

Revidering av reglemente för Håbo kommuns nämnder
för att möjliggöra deltagande på distans
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reglemente för Håbo kommuns nämnder, reviderat enligt krisledningsnämndens förslag, att gälla från och med 2020-0415.
2. Kommunfullmäktige delegerar till ordförande i nämnder och styrelser att
ta beslut om vad som närmare skall gälla för möte på distans, beslutet skall
sedan underställas och fastställas av nämnden/styrelsen på det första närmast följande möte
3. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden föreslår i beslut 2020-03-23 att kommunfullmäktige
ska möjliggöra för deltagande på distans i samband med nämndssammanträden.
Enligt kommunallagen (6:24) beslutar kommunfullmäktige i vilken utsträckning som nämnderna tillåts sammanträda på distans. I dagsläget är
detta inte reglerat i reglementet för Håbo kommuns nämnder.
För att öppna för möjligheten till deltagande på distans och sammanträde på
distans föreslås kommunfullmäktige anta ett reviderat reglemente för Håbo
kommuns nämnder. Skrivningen i det föreslagna reviderade reglementet är
hämtad från SKR:s standardreglemente för styrelser och nämnder.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för Håbo kommuns nämnder Protokollsutdrag 2020-03-23 § 2
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Anderstedt (S) yrkar på ett tillägg om att ordförande i nämnderna
kan ta beslut om att anta en arbetsordning för respektive nämnds arbete med
eventuella digtala sammanträden.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förslaget samt att
- Kommunfullmäktige delegerar till ordförande i nämnder och styrelser att
ta beslut om vad som närmare skall gälla för möte på distans, beslutet skall
sedan underställas och fastställas av nämnden/styrelsen på det första närmast följande möte
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- att Kommunfullmäktige beslutar om omedelbar justering.
Beslutsgång
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller förslag
till beslut från krisledningsnämnden samt tilläggsyrkande från Fredrik Anderstedt (S) och Owe Fröjd (Båp) och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Håbo kommuns förvaltningar och nämnder
Författningssamling
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