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Plats och tid Nejonögat, nämndsammanträdesrummet och digitalt via Microsoft Teams, 

torsdagen den 25 mars 2021 kl 08.30 

Paragraf § 27 

Beslutande Ledamöter 

Magnus Rönnerfjäll (C), Ordförande 

Pär Fredriksson (M), deltar på distans 

Margareta Widell (L), deltar på distans 

Christina Hedin (V), vice ordförande, deltar på distans 

Anton Waara (S), deltar på distans 

 Ersättare 

Birgitta Mårtensson, (M), deltar på distans 

Johannes Andersson (C), deltar på distans 

Dag Wassdahl (S), deltar på distans 

 

Övriga närvarande Helén Eurenius, förvaltningschef, deltar på distans 

Tommy Lekedal, biträdande förvaltningschef, deltar på distans 

Mikael Hedström, ekonomichef, § 27, deltar på distans 

Kristina Lundin, sektorchef, § 27, deltar på distans 

Anneli Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Christina Hedin, V 

Justering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Anneli Andersson  

 Ordförande 
  

 Magnus Rönnerfjäll  

 Justerare 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Hedin, V  
 

Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-03-25 

har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 

  

Anslagstid 2021-03-25 t o m 2021-04-16 

Förvaringsplats  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 27 Dnr 00079-2021  

Revidering riktlinje för deltagande i 
politiska beslutssammanträden på distans 
i social- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Med anledning av Covid19 beslutade Social- och arbetsmarknadsnämnden 

den 22 april 2020 att möjliggöra deltagande i politiska sammanträden på 

distans, genom att anta Riktlinjer för deltagande i sammanträde på distans. 

Riktlinjen skulle gälla fram till 1 september 2020. Möjligheten att delta på 

distans har därefter förlängts genom beslut den 23 september 2020 och den 

15 februari 2021. 

 

Covid19 är fortfarande en pågående pandemi varmed behovet av att delta på 

sammanträden på distans kvarstår. Den långdragna pandemin har även 

medfört att det finns ett behov av att kunna besluta i ärenden som avser 

myndighetsutövning och/eller sekretess under sammanträden på distans. 

Riktlinjen för deltagande i sammanträde på distans måste därför uppdateras 

och utvidgas till att även omfatta ärenden som avser myndighetsutövning 

samt ärenden som omfattas av sekretess. För att kunna säkerställa att 

uppgifter som hänger ihop med myndighetsutövning och/eller sekretess inte 

röjs, rekommenderas att en utförlig arbetsrutin upprättas. Arbetssättet i 

arbetsrutinen är en förutsättning, för att ärenden som avser 

myndighetsutövning och/eller sekretess ska kunna hanteras via möten på 

distans. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1.Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga möjligheten till 

deltagande i sammanträden på distans tills vidare. 

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ärenden som avser 

myndighetsutövning och/eller sekretess, får hanteras under sammanträden på 

distans tillsvidare. 

 

3. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att använda 0365-teams som 
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it-system vid sammanträde på distans tills vidare. 

 

4. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar justerade riktlinjer för 

deltagande i sammanträde på distans i social- och arbetsmarknadsnämnden 

2021-03-18. 

 

5. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar Rutin för deltagande i 

sammanträde på distans i social- och arbetsmarknadsnämnden 2021-03-18. 

 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1.Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga möjligheten till 

deltagande i sammanträden på distans tills vidare. 

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ärenden som avser 

myndighetsutövning och/eller sekretess, får hanteras under sammanträden på 

distans tillsvidare. 

 

3. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att använda 0365-teams som 

it-system vid sammanträde på distans tills vidare. 

 

4. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar justerade riktlinjer för 

deltagande i sammanträde på distans i social- och arbetsmarknadsnämnden 

2021-03-18. 

 

5. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar Rutin för deltagande i 

sammanträde på distans i social- och arbetsmarknadsnämnden 2021-03-18. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-03-18. 

• Riktlinje för deltagande i sammanträden på distans i Social- och 

arbetsmarknadsnämnden, 2021-03-18, reviderad. 

• Arbetsrutin – checklista deltagande i social- och 

arbetsmarknadsnämndens sammanträden på distans via Teams, 

inklusive myndighetsutövning och sekretess. 
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Beslutet skickas till  

• Område IT 

• Social- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter, inkl riktlinje och 

arbetsrutin. 

  


