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Inriktning för politiska möten under pågående
situation med Covid-19
Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som presenterades
igår, för att hindra smittspridning utifrån Covid-19 gäller följande inriktning
tillsvidare. Politiska möten ska som huvudregel genomföras med deltagande
på distans. Fysiska möten kan genomföras undantagsvis om det behövs.
Digitala möten via Teams
•

Överväg om ersättare behöver delta eller kan kallas vid behov.

•

Alla beslutande mötesdeltagare i nämnder/utskott måste kunna se och
höra varandra, men alla behöver inte se alla hela tiden. Den som
pratar måste kunna ses och höras.

•

I bolagen finns inget krav på att mötesdeltagare måste se varandra
men det kan ändå vara lämpligt utifrån praktiskt perspektiv för
mötets genomförande.

•

Rekommendationen är att ordförande, direktör och sekreterare sitter
tillsammans. De behöver då vara uppkopplade mot mötet var för sig
eller ha en så kallad termos eller annan utrustning i rummet som visar
ordförande i bild och tar upp ljud för alla. Sekreterare och direktör är
inte beslutande och behöver inte synas i bild.

•

Det kommer finnas instruktioner att följa för hur mötet ska genomföras, t ex kring upprop, ajournering, omröstning, hur man ska tänka
om uppkopplingen bryts mm.
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Fysiska möten
•

Inriktningen är i nuläget så få fysiska möten som möjligt.

•

Om fysiskt möte behövs, tänk på att använda ett större rum så alla
kan hålla avstånd.

•

Överväg om ersättare behöver delta eller kan kallas vid behov.

•

Begränsa antalet deltagande tjänstepersoner.

•

Om antalet närvarande politiker är för få för att nämnd/utskott/
styrelse ska kunna fatta beslut kan personer delta via Teams som
komplement.

•

Den som tillhör en riskgrupp, känner minsta förkylningssymptom
eller av andra skäl inte kan delta i fysiskt möte kan delta på distans.

•

Den som deltar på distans i nämnder/utskott måste synas och höras
av de i rummet.

•

De i rummet måste synas och höras för den eller de beslutande som
deltar på distans i nämnder/utskott.

