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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 181

Yttrande över promemoria Deltagande på
distans i styrelsesammanträden i
samordningsförbund

KSN-2021-01110

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att avge yttrande till socialdepartementet enligt ärendets bilaga.

Sammanfattning

Socialdepartementet har remitterat promemorian Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i samordningsförbund till Uppsala kommun för yttrande senast
30 juni 2021.

Socialdepartementet föreslår en ändring i lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Förändringen innebär att det ska vara möjligt att hålla
styrelsesammanträden inom ett samordningsförbund utan att alla ledamöter är fysiskt
på plats. Detta dåenskilda ledamöter får möjlighet att deltaga i sammanträden på
distans.Det innebär att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser till
stor del harmonieras med bestämmelser i kommunallagen i frågan om deltagande i
styrelsesammanträden på distans. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari
2022.

Promemorian kan läsas i sin helhet här.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021
Bilaga, Yttrande över promemoria Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i samordningsförbund

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

https://www.regeringen.se/4957be/contentassets/cfbe7116287c474d8c6d91ec5c199a7f/deltagande-pa-distans-i-styrelsesammantraden-i-samordningsforbund.pdf
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Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Yttrande över promemoria Deltagande på 
distans i styrelsesammanträden i 
samordningsförbund  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till socialdepartementet enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 

Socialdepartementet har remitterat promemorian Deltagande på distans i 

styrelsesammanträden i samordningsförbund till Uppsala kommun för yttrande senast 

30 juni 2021.  

 
Socialdepartementet föreslår en ändring i lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. Förändringen innebär att det ska vara möjligt att hålla 
styrelsesammanträden inom ett samordningsförbund utan att alla ledamöter är fysiskt 

på plats. Detta då enskilda ledamöter får möjlighet att deltaga i sammanträden på 

distans. Det innebär att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser till 
stor del harmonieras med bestämmelser i kommunallagen i frågan om deltagande i 

styrelsesammanträden på distans. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 

2022.  

 
Promemorian kan läsas i sin helhet här. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-18 KSN-2021-01110 

  
Handläggare:  

Lena Grapp 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
https://www.regeringen.se/4957be/contentassets/cfbe7116287c474d8c6d91ec5c199a7f/deltagande-pa-distans-i-styrelsesammantraden-i-samordningsforbund.pdf
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Föredragning 

Uppsala kommun ställer sig positiv till att möjlighet ges för deltagande på distans i 

styrelsesammanträden i samordningsförbund och välkomnar förslaget till 
författningsändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021 

• Bilaga, Yttrande över promemoria Deltagande på distans i 
styrelsesammanträden i samordningsförbund 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Yttrande över promemoria Deltagande på 
distans i styrelsesammanträden i 
samordningsförbund  

Uppsala kommun har mottagit ovan rubricerad remiss för yttrande. 

Uppsala kommun ställer sig positiv till att möjlighet ges för deltagande på distans i 
styrelsesammanträden i samordningsförbund och välkomnar förslaget till 

författningsändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser.  

 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 

 2021-05-18 

 

KSN-2021-01110 

 

292722 Lena Grapp      Socialdepartementet, S2019/03087 

     s.remissvar@regeringskansliet.se 

Handläggare:    carolin.jerlehag@regeringskansliet.se 

Lena Grapp 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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