
 

  

 

Bygg- och miljönämnden 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(5) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

 
 

  
 
Plats och tid Röda rummet, måndagen den 6 april 2020 kl 09:30-10.30 
Beslutande Ledamöter 

Jan Runsten MP, Ordförande § 25-26 
Mikael Karlsson S, 2:e vice ordförande § 25-26 
Annika Hansson S § 25-26 
Leif Holm M § 25-26 
Tommy Lennartsson C § 25-26 
Ulla-Greta Rexner V § 25-26 
Bengt Nord C tjänstgörande ersättare för Hans Åsling 1:e vice ordförande 
§ 25-26 
 

Övriga närvarande Tom Larsson bygg- och miljöchef § 25-26 
Lena Nilsson sekreterare § 25-26 

Justerare Annika Hansson 

Justeringens plats och tid Bygg- och miljöavdelningen Krokom 6 april. 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 25-26 
 Lena Nilsson  

 Ordförande   
 Jan Runsten  

 Justerare Annika Hansson  
    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-06 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-07  2020-04-29 

Förvaringsplats för protokollet Krokoms kommun, bygg- och miljöavdelningen  
 

Underskrift 
  

 Lena Nilsson  
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Bom § 25 Dnr 2020-000029  

Godkännande av föredragningslistan 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner föredragningslistan 
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Bom § 26 Dnr 2020-000028  

Bygg- och miljönämnden - Sammanträden på distans 

Kort sammanfattning 
I bygg- och miljönämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande på 
distans och föreslås läggas till.  

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg-och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

göra följande tillägg i bygg- och miljönämndens reglemente:  

Sammanträde på distans  
Bygg- och miljönämnden 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 
nämndssekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Bygg- och miljönämnden/krisledningsnämnden får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i bygg-och 
miljönämnden/krisledningsnämndens sammanträden.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 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. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 1 april  
Bygg- och miljöchef Tom Larsson redogör för ärendet. 

  

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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