Protokoll
Kultur-, fritids- och tekniknämnd
Sammanträdesdatum
2020-06-25
Sammanträdestid
08:30-08:35

Ledamöter

Georgia Ferris (KD)
Dahn Persson (S)
Lars Agbrant (M)
Karl Gustaf Carlzon (S)
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M)
Lena Berglund (MP)
Caroline Sheela Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Monika Eriksson (KD) för Maria Larsson
(C)
Kjell Birgersson (L) för Rikard Cavallini
(L)
Carl Karlsson (S) för Sara-Lena Bjälkö
(SD)
Anita Gidén (V) för Claes Bertil Claesson
(C)

Övriga närvarande

Johan Klingborg, t.f. förvaltningschef
Majlis Wolfhagen, t.f. bitr.
förvaltningschef
Erika Svensson, ungdomschef
Christian Fager, fritidschef
Liselott Svensson, nämndsekreterare

Paragrafer

§ 86

Justering

Ordföranden och Monika Eriksson.

Underskrifter

Sekreterare ..............................................................
Liselott Svensson
Ordförande .............................................................
Georgia Ferris
Justerare ..................................................................
Monika Eriksson
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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2020-06-25 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
Kultur-, fritids- och tekniknämnd
Sammanträdesdatum
2020-06-25
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-25
Datum då anslaget tas ned
2020-07-17
Protokollet förvaras hos
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Liselott Svensson
___________________________________________________________________________________________________
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Innehållsförteckning
§ 86

Riktlinje för deltagande på distans
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2020/401
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2020-06-25

§ 86
Riktlinje för deltagande på distans, KFT 2020/401
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Anta riktlinje för deltagande på distans.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beskrivning av ärendet
Med anledning av covid-19 pandemin har möjligheten av att delta på distans
på nämndssammanträden aktualiserats i Falkenberg. 2020-03-31 beslutade
kommunfullmäktige, § 54, revidera styrelsens och nämndernas reglementen
för att ge nämnderna möjlighet att självständigt besluta om distansdeltagare
på styrelsen/nämndernas sammanträden. För att klargöra eventuella frågor
som kan uppkomma i samband med distansdeltagande har ett förslag till
riktlinje tagits fram.
Motivering av beslut
Riktlinjen innehåller både regler som gör det möjligt att följa aktuell
lagstiftning på området, underlätta sammanträdena rent tekniskt samt
klargöra förutsättningar för deltagande på distans. Förslaget är anpassat till
Sveriges Regioner och Kommuners (SKR) skrivningar på området samt
kommunfullmäktiges beslut som anger att det enbart gäller ledamöter i
styrelser/nämnder samt att deltagande ska göras minst 3 dagar i förväg. Det
bör även poängteras att nämndsammanträden på distans skiljer sig mot
ordinarie sammaträden som hålls på distans då det i det första fallet är
lagstadgat att ljud- och bildöverföring måste vara stabil och av hög kvalité.
Ekonomi
Kostanden för att distanssända nämndssammanträden och utskott är 934
kr/h. Detta till följd av en person från kommunens IT-service måste vara på
plats för att se till så att ljud och bild ständigt fungerar. Kommunen kommer
söka ersättning för dessa medel från staten då beslutet är en extra kostnad
kommunen får p.g.a. covid-19 pandemin.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-06-03
Riktlinje för deltagande på distans
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-31, § 54

Utdragsbestyrkande
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