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§ 429 Dnr KS 2020/01785-1.3.3 

Rekommendation från kommunstyrelsen om helt digitala möten 

Beslut 

Kommunstyrelsen rekommenderar att de politiska sammanträdena i staden 
hålls helt digitalt, trots risken att beslut som tas vid sammanträdena vid en 
laglighetsprövning skulle kunna komma att upphävas. Detta på grund av att 
Västerås stad ännu inte har kunnat få till stånd en teknisk lösning för 
deltagande på distans som uppfyller kommunallagens krav fullt ut.  

Ovan rekommendation gäller inte för beslut i ärenden där sekretess råder, 
inte heller för beslut som innefattar myndighetsutövning mot någon enskild 
och inte heller för beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, eller där det finns risk för överklagan.  

Det är nämndens ordförande som beslutar om vilka ärenden som ska tas upp 
vid de helt digitala sammanträdena respektive vilka ärenden som ska tas upp 
vid sammanträden med fysisk närvaro av tillräckligt många ledamöter för att 
nämnden ska vara beslutsför.  

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av den rådande allvarliga situationen med Coronapandemin 
och Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner för alla som bor och vistas i 
Västmanland (Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd) föreslås en 
rekommendation utfärdas från kommunstyrelsen om att de politiska 
sammanträdena i staden ska hållas helt digitalt. 
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Samtliga nämnder och styrelser 

 


