
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
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Krisledningsnämnd  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 17:00 torsdagen den 28 maj 2020, kommunhusparken, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 
Agneta Hägglund (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Helene Zeland Bodin (C) 

Övriga närvarande  

Ersättare Owe Fröjd (Båp) 
Christian Nordberg (MP) 

  
Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 

Caroline Löf, kanslichef 
Sara Widströmer, kommunsekreterare 
 

  

Justering  
Justerare Michael Rubbestad (SD)  

Tid och plats Kl. torsdagen den 28 maj 2020 

Justerade paragrafer §§ 10-11 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Michael Rubbestad  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Krisledningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2020-05-28 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-05-29 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-06-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 10 Dnr 65596  

Mötets öppnande 

Krisledningsnämnds beslut 
1. Krisledningsnämnden utser Michael Rubbestad (SD) till justerare av 
dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs.       

Sammanfattning  
Krisledningsnämnden låter kontrollera närvaro och utser en justerare att 
jämte ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs.       

______________ 
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§ 11 Dnr 2020/00181  

Yttrande över överklagande - Förvaltningsrätten i 
Uppsala i 3487-20 

Krisledningsnämnds beslut 
1. Krisledningsnämnden beslutar att revidera sin arbetsordning enligt nedan.  

 
2. Krisledningsnämnden yttrar sig enligt nedan.  
          

Sammanfattning  
Krisledningsnämndens beslut 2020-04-23 § 8 avseende arbetsordning för 
sammanträden på distans har överklagats. Förvaltningsrätten i Uppsala har 
begärt att kommunen yttrar sig över överklagandet och inhibition. 
Krisledningsnämndens yttrande om inhibition skulle ha varit 
förvaltningsrätten tillhanda 2020-05-22, anstånd har lämnats till och med 
2020-05-28.  

Krisledningsnämnden lämnar följande yttrande:   

Yttrande 
Krisledningsnämnden har 2020-05-28 beslutat att revidera sin arbetsordning 
med ändring av § 1 till vad kommunfullmäktige beslutade den 14 april:  
 
§1 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar innan 
sammanträdet anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordförande avgör 
om närvaro får ske på distans 
 
Därmed saknas anledning för förvaltningsrätten att besluta om inhibition i 
överklagandet.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Föreläggande från förvaltningsrätten, inklusive bilagor 
Kommunfullmäktiges beslut och tillhörande reglemente 
Krisledningsnämndens beslut samt tillhörande arbetsordning      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar:   
Att krisledningsnämnden beslutar att avge följande yttrande till 
förvaltningsrätten i mål Mål nr. 3487-20 i den delen som gäller inhibition 
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1. Att krisledningsnämnden beslutar att revidera sin arbetsordning med 
ändring av § 1 till vad kommunfullmäktige beslutade den 14 april:  
 
§1 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar innan 
sammanträdet anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordförande avgör 
om närvaro får ske på distans 
 
2. Därmed saknas anledning för förvaltningsrätten att besluta om inhibition i 
överklagandet.      

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om krisledningsnämnden bifaller 
Fredrik Anderstedts (S) yrkande och finner att så sker.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
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