
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
8 april 2020 

Plats och tid Ivern, onsdagen den 8 april 2020 
Beslutande Ledamöter 

Olof Wallgren, C, ordförande 
Kjell Sundholm, KD, 1:e vice ordförande 
Leif Jonsson, S, 2:e vice ordförande 
Morgan Moverare, C 
Roland Larsamo, M 
Eva Ljungdahl, MP 
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Nämnd/styrelse Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 8 april 2020 

Datum då anslaget sätts upp 9 april 2020 Sista dag för överklagan 30 april 2020 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Frisörvägen 6, Krokom 

Underskrift 
Birgitha Olsson 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
8 april 2020 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

 

Ärendelista 
Saby § 20 Dnr 2020-000048 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Sammanträden på distans 
  
 
 
 
 

 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
8 april 2020 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 20 Dnr 2020-000048 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente - 
Sammanträden på distans 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra 
följande tillägg i nämndens reglemente:  

Sammanträde på distans  
Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 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.  
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i nämndens sammanträden.    
_____________________________________________________________ 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
BakgrundEnligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i 
nämndens sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat 
beslut om detta. 
De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 
framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 
minska påverkan på det politiska arbetet föreslås kommunallagens 
möjligheter att genomföra sammanträden på distans, nyttjas.               

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 30 mars 2020 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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