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KÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCS PNOTOKOLL
Detum

2020-06-15

1

Plats och Ííd

Beslutande

Ovriga deltagande

Justerare

Justeringens tid och
pløts

Underskrìfter
Selcreterare

Ordförande

Justerare

Ersrittare

Anna Eriksson (S)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Andreas Trygg

Rådhuset, Köping, 2020-Ab- I 6

Tj rinstemcin och övr iga deltagande

Sara Schelin, kommunchef
Karin Sandborgh Taylor, kanslichef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Parøgrafer 103

Folkets Hus, klockan I7.45 - 17.50

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas T.ygg ry)
Roger Eklund (S), v ordf Iván Czitrom (L)
Börje Eriksson (S), ersättare Jenny Adolphson (C)
Carl-Inge V/estberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Jonny Clefberg (S) Samuel Gustavsson (SD), ersättare
Ola Saaw (M) Fredrik Andersson (SD)
Mats Lindgren (M), ersättare

$=y
Andreas Trygg

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkåinnagivitsgenomanslag

Orgøn Kommunstyrelsen

Summantrüdesdstum 2020-06-15

Datamför anslags 2020- Datumfär
uppslittande anslags nedtagande

Förvaríngsp løts för proto ko llet $taflskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Bjömberg
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Tillägg i Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder samt i Kommun-
fullmäktiges arbefsordning för att möjliggöra mötesdeltagande på distans
Kommunallagen medger möjlighet för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige,
kommunstyrelse och nämnder på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om
detta. Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverftiring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

För att säkra att den demokratiska beslutsprocessen i Köpings kommun även vid tillfrillen då
det inte går eller är lämpligt att samla beslutsfattare på samma plats, förslås att ett tillägg
görs i Gemensamt reglemente ftir styrelsen och nämnderna i Köpings kommun, samt i
Kommunfullmäktiges arbetsordning. Tilläggen möjliggör distansdeltagande für ersättare och
ledamöter i nämnder och styrelser, likväl som für kommunfullmäktige.

För att säkerställa att distansdeltagandet sker på samma sätt i alla kommunens instanser,
likväl som i enlighet med kommunallagens bestämmelser och intentioner, föreslås
kommunstyrelsen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till gemensamt regelverk ftir
distansdeltagandet.
Kommunstyrelsen ftireslås också fa i uppdrag attta fram ftirslag till teknisk lösning lor
distansdeltagande som uppff ller kommunallagens krav.

Beslut
Kommunstyrel sen flore sl år kommunfullmäkti ge besluta

att följande tillägg görs under $ 7 i Gemensamt reglemente för styrelsen och nämnder i
Köpings kommun:
"Kommunstyrelsen och nämndema får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde far endast äga rum om ljud- och
bildöverftiring 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 lj ud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens sekreterare. Ordföranden beslutar om närvaro får ske på distans.
Styrelsen och nämndema ska särskilt besluta om vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i nämnden."

att ftiljande tillägg görs under $ 8 i nu gällande arbetsordning ftr kommunfullmäktige:
"Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverfüring sker
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i ñrväg anmäla detta till
styrelsens sekreterare. Ordloranden beslutar om närvaro får ske på distans. Kommun-
fullmäktige ska särskilt besluta om vad som närmare ska gälla om deltagande på distans."

att kommunstyrelsen får i uppdrag attta fram ett förslag till regelverk ftir digitalt
distansdeltagande vid politiska beslutsmöten i Köpings kommun.

samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ftirslag till teknisk lösning ftir digitalt
deltagande på distans som uppffller kommunallagens krav.
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