Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-09-09

Plats och tid

Hantverkaren/Folkets Hus Gävle kl. 10:15-15:00

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Tommy Berger (S)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Annika Huber (S) ersätter Karin Jansson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Marcus Gard (S)
Marie Frestadius (S)
Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Daniel Persson (SD)
Yvonne de Winter (SVG)

Övriga närvarande

Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Göran Angergård (Tf Regiondirektör)
Johan Sørensson (Stabsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Ann Vestholm

Ordförande

................................................
Eva Lindberg (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Patrik Stenvard (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Diariet

Underskrift

.................................................
Ann Vestholm
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§136

Regionfullmäktiges arbetsordning, sammanträden på distans (RS
2020/1742)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
Följande tillägg införs i regionfullmäktiges arbetsordning.
Deltagande på distans (5 kap 16 §)
8 b § Fullmäktige 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 senast fem arbetsdagar före sammanträdet anmäla
detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Reservationer

Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD) och Henrik Olofsson (SVG)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: "Samverkan reserverar sig till förmån för det
tilläggsyrkande som vi la på regionfullmäktige den 2 juni 2020: Att beslut om digital närvaro
fattas av regionstyrelsen där det krävs konsensus. Det är tekniskt mycket svårt att kunna
genomföra ett fullmäktige där många av de förtroendevalda deltar digitalt, stabila tekniska
lösningar finns inte idag. Dessa problem har vi märkt av under våren då vi exempelvis haft
våra nämnder och regionstyrelsen på distans. Vi vill betona vikten av att vi är överens om de
demokratiska spelreglerna. Samtidigt kan det krävas digital närvaro vid särskilda skäl och då
anser vi att detta prövas från fall till fall där partierna ska vara överens".
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån till
Hans Backmans yrkande.
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Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 2 juni 2020, § 141 följande.

1. Om särskilda skäl föreligger kan ledamöter få delta i regionfullmäktiges sammanträden på
distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
2. Teknisk support vad gäller uppkoppling erbjuds ledamöterna om så behövs.
Fullmäktige bestämmer om och i vilken utsträckning ledamöter får delta i sammanträden på
distans. Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.
Fullmäktiges arbetsordning föreslås därför kompletteras med en sådan bestämmelse. Johan
Sørensson föredrar ärendet.

Yrkanden

Hans Backman (L) hänvisar till det tilläggsyrkande från regionfullmäktige den 2 juni 2020
och yrkar följande: "att om särskilda skäl föreligger kan ledamöter få delta i
regionfullmäktiges sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Beslut om digital närvaro fattas i konsensus av regionstyrelsen i varje enskilt fall.
Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG), Richard Carlsson (SD)
och Liz Zachariasson (SD) stödjer Backmans yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Hans Backman (L) yrkande att
och finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
Följande tillägg införs i regionfullmäktiges arbetsordning.
Deltagande på distans (5 kap 16 §)
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8 b § Fullmäktige 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 senast fem arbetsdagar före sammanträdet anmäla
detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Regionfullmäktiges arbetsordning, sammanträden på distans
Arbetsordning_fullmäktige_20200828
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Skriftlig reservation
Ärende 11. Regionfullmäktiges arbetsordning, sammanträden på distans

Samverkan reserverar sig till förmån för det tilläggsyrkande som vi la på regionfullmäktige
den 2 juni 2020:

Att beslut om digital närvaro fattas av regionstyrelsen där det krävs konsensus.
Det är tekniskt mycket svårt att kunna genomföra ett fullmäktige där många av de
förtroendevalda deltar digitalt, stabila tekniska lösningar finns inte idag. Dessa problem har vi
märkt av under våren då vi exempelvis haft våra nämnder och regionstyrelsen på distans.
Vi vill betona vikten av att vi är överens om de demokratiska spelreglerna. Samtidigt kan det
krävas digital närvaro vid särskilda skäl och då anser vi att detta prövas från fall till fall där
partierna ska vara överens.

Patrik Stenvard (M)

Jennie Forsblom (KD)

Henrik Olofsson (SVG)

Hans Backman (L)

Page 6 of 6

