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Överenskommelse om ledamöters distansdeltagande vid 

kommunfullmäktiges sammanträden under covid-19-pandemin 
 

Denna överenskommelse, som slutits mellan fullmäktiges presidium och fullmäktigegruppledarna, 

syftar till att säkerställa att Söderhamns kommunfullmäktige kan fullgöra sina uppgifter under den tid 

som spridning av coronaviruset fortsatt förekommer samt för att undvika spridning av viruset mellan 

kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, 

Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet förbinder sig härmed att under en begränsad 

tidsperiod upprätthålla det som nedan anförs om tjänstgörande ledamöters distansdeltagande.  

Kommunfullmäktiges sammanträden och ledamöters tjänstgöring på distans 

Ledamöters deltagande på distans regleras i 5 kap. 16 § kommunallagen. Vad som gäller för 

distansdeltagande i Söderhamns kommunfullmäktige preciseras i arbetsordningen 8 a §. Om särskilda 

skäl föreligger får alltså fullmäktige sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Covid-19-

pandemin får för samtliga ledamöter anses utgöra ett sådant särskilt skäl. 

Alla ledamöter och ersättare som för respektive sammanträde är aktuella för tjänstgöring ska – vid 

varje sammanträde som infaller under giltighetstiden för denna överenskommelse – delta på distans. 

Varje ledamot som kommer att tjänstgöra på distans ska anmäla detta till kommunstyrelsens kansli i 

enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning. Endast ledamöter och ersättare som ska tjänstgöra 

deltar vid sammanträdet. 

Vad som ovan angivits om deltagande på distans gäller inte fullmäktigegruppledarna och 

kommunstyrelsens presidium som i stället får närvara på plats i fullmäktigesalen. Kommunfull-

mäktiges presidium ska alltid närvara på plats. 

Om en ledamot är aktuell i ett ärende på dagordningen som rör fråga, interpellation eller egen motion 

kan denne i stället få delta på plats i fullmäktigesalen efter godkännande av fullmäktigepresidiet. 

Begäran om sådant godkännande ska på initiativ av ledamotens fullmäktigegruppledare göras genom 

samråd med fullmäktigepresidiet senast kl. 09.00 arbetsdagen före dagen för sammanträdet. 

Giltighetstid  

Överenskommelsen träder i kraft vid undertecknandet och börjar tillämpas från och med 2020-11-07 

och gäller – till att börja med – till och med 2021-03-31.  

I det fall ett parti avser att frångå denna överenskommelse ska detta meddelas kommunfullmäktiges 

presidium samt övriga fullmäktigegruppledare senast 7 dagar innan detta sker.  
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Söderhamn den 6 november 2020  

 

 

 

 

Viktor Wärnick (M)  Lena Dufva (C) 

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 

 

 

 

 

John Staffas (S) 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

 

 

 

 

Maria Lind (S)   Magnus Svensson (C)  

Fullmäktigegruppledare  Fullmäktigegruppledare 

 

 

 

 

Daniel Persson (SD)   Marjo Myllykoski (M)  

Fullmäktigegruppledare  Fullmäktigegruppledare 

 

 

 

 

Anton Larsson (V)   Anders Ramstrand (KD)  

Fullmäktigegruppledare  Fullmäktigegruppledare 

 

 

 

 

Magnus Ludvigsson (L)   Joann Ling (MP)  

Fullmäktigegruppledare   Fullmäktigegruppledare 


