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§ 248 Reglemente för Linköpings kommun och
Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering
Dnr KS 2017-458
Ärende
Nytt reglemente för Linköpings kommun från och med 2019 antogs av
kommunfullmäktige 2018-03-27, § 77. Senaste revidering gjordes 2020-06-16,
§ 147.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 208, om budget 2021 med plan
för 2022-2024 där bland annat KS-indikatorer fastställs. Detta beslut föranleder
en ändring i reglementet som definierar KS-indikatorer. De revideringar som
ytterligare föreslås sammanfaller med de tidigare beslut som kommunstyrelsen
har tagit om tidplaner för bokslut, budget och ekonomiska rapporter. Utöver
detta föreslås ett par redaktionella ändringar.
I reglementet under stycke 3.1.2 ”Sammanträde på distans” är stycket om att
deltagande på distans i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas
av sekretess bortplockat. En särskild rutin för varje nämnd ska finnas för
hantering av distansdeltagande för nämnden och utskotten. Rutinen ska bland
annat reglera hanteringen av ärenden som avser myndighetsutövning, eller i
vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Kommunledningsförvaltningen
kommer som stöd ta fram ett förslag på mall som nämnderna sedan kan utgå
ifrån och anpassa utifrån sina behov.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges
arbetsordning bör revideras med anledning av rådande Corona-pandemi
(Covid-19) så att ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige
ska kunna delta i kommunfullmäktiges sammanträden på distans. En
utvärdering av beslutet föreslås genomföras efter Corona-pandemin.
Följande revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås:
I § 12 ”Plats för sammanträde” är följande stycke tillagt:
”Kommunfullmäktige 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.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet
anmäla detta till kommunfullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.”
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, § 308
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Förslag till revidering av Reglemente för Linköpings kommun fastställs.
2. Förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs.
3. En utvärdering av beslutet i beslutspunkt 2 ska ske efter Corona-pandemin.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § 308
Tjänsteskrivelse - Reglemente för Linköpings kommun, revidering, 2020-1104
Bilaga 1 - Reglemente för Linköpings kommun, revidering
Bilaga 2 - Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar på följande tillägg:
"Att vi ska avvakta med att hantera ärenden av icke skyndsam karaktär tills
dess att vi återigen kan sammanträda samlade på fysisk plats med minst 41
ledamöter närvarande och resterande på distans."
"Att kommunfullmäktiges ordföranden ska kalla gruppledare från samtliga
partier till samråd innan beslut om sammanträde på distans tas vid varje tillfälle
sammanträde på distans kan komma att fattas beslut om."
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) tilläggsyrkanden och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till revidering av Reglemente för Linköpings kommun
fastställs.
2. Förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
fastställs.
3. En utvärdering av beslutet i beslutspunkt 2 ska ske efter Coronapandemin.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare reserverar sig mot beslutet till
förmån för Chris Dahlqvist (SD) yrkanden och lämnar följande skriftliga
reservation:
"Sverige är i ett speciellt tillstånd i och med den pågående pandemi, och det är
viktigt att vi alla tar vårt ansvar i denna situation.
Även de politiska sammanträdena måste anpassas efter omständigheterna och
digitala möten är ett måste för att alla ska kunna delta utan att vi politiker
riskerar vara en orsak till en ökad smittspridning i samhället. Samtidigt så är
det väldigt viktigt att den demokratiska processen fungerar. Då är det viktigt
med en tydlig förankring innan man beslutar om och när man ska bedriva
kommunens högst beslutande församling via distans.
Vi från SD menar att vi under rådande läge med de kommande distansmötena i
kommunfullmäktige enbart ska hantera de ärenden i kommunfullmäktige som
faktiskt är ett måste. Alltså bör alla ärenden som behandlar motioner samt
interpellationer där debatten står i fokus kunna vänta tills dess vi kan ha en
rättvis debatt kring dessa som är väldigt viktiga för oppositionspartierna i
fullmäktige.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande:




Att vi ska avvakta med att hantera ärenden av icke skyndsam
karaktär tills dess att vi återigen kan sammanträda samlade på
fysisk plats med minst 41 ledamöter närvarande och resterande
på distans.
Att kommunfullmäktiges ordföranden ska kalla gruppledare från
samtliga partier till samråd innan beslut om sammanträde på
distans tas vid varje tillfälle sammanträde på distans kan komma
att fattas beslut om.
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För Sverigedemokraterna i Linköping"
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunkansliet (styrdokument)
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