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Tillfällig utökning av Kommunfullmäktiges möteslokal

Sammanfattning
I syfte att minska risken för smittspridning föreslår Kommunfullmäktiges ordförande att

Kommunfullmäktige beslutar anse att Kommunfullmäktiges möteslokal tillfälligt omfattar även
datasalarna på plan 4 ”Storträsket” och ”Lillträsket” som ligger i direkt anslutning till

fullmäktigesalen.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges ordförande Föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse att Kommunfullmäktiges möteslokal, som den framgår av Kommunfullmäku'ges
arbetsordning, tillfälligt, omfattar även datasalama; ”Storträsket” och ”Lillträsket” som ligger i direkt
anslutning till fullmäktigesalen på plan 4.

Bakgrund

§ 4 i Kommunfullmäktiges arbetsordning anger ”Sammanträden hålls normalti Fullmäktigesalen i

Alceahuset. Fullmäktigesalen med angränsande uppehållsrum utgör möteslokal”.

”Angränsande uppehållsrum” har ej iarbetsordningen eller genom annat beslut, deñnierats, men har
ansetts utgöras av de intilliggande foajéerna samt toaletter och kapprum.
I de två separata foajéerna i anslutning till fullmäktigesalen står bord och stolar, samt att üvesändning
av ljud och bild från fulhnäktigesalen sker på tV-monitorer under fullmäktiges sammanträde.
Tjänstgörande ledamöter och ersättare kommer vid fullmäktiges sammanträde den 14 september att
närvara vid sammanträdet från foajéerna. Detta i syfte att kunna hålla avstånd vid fullmäktiges
sammanträde och därmed minska risken för smittspridning.

I anslutning till fulhnäktigesalen finns även två datasalar (som kan Öppnas upp till en och samma
sal). I datasalarna står bord och stolar och inför sammanträdet den 14 september har ordnats så att

livesändning av ljud och bild från fullmäktigesalen kommer att ske också i detta utrymme.

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att samma förutsättningar råder för de som deltar vid
sammanträdet den 14 september, oavsett om personen deltar från foajé eller datasal. Ordföranden
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar anse att Kommunfullmäktiges möteslokal, som den
framgår av Kommunfullmäktiges arbetsordning, tillfälligt, omfattar även datasalama; ”Storträsket”
och ”Lülträsket” som ligger i direkt anslutning till fullmäktigesalen på plan 4.

Österåkers kommun
|

|84 86 Åkersberga
|
Tel 08-540 BIO 00

|

Fax 08-540 8 IO 20
|
kommun@osteraker.se

|

www.osteraker.se

Sida I av 2



Österåker
Ordförandeförslag

®Www
Kommunfullmäktiges ordförande

Österåkers kommun
|
|84 86 Åkersberga

|
Tel 08-540 BIO 00

|
Fax 08-540 8I0 20

|
kommun@osteraker.se

|
www.osteraker.se

Sida 2 av 2


