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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 27 

 

Diarienr: KS-2021/00326 

Motion 7/2021: Begränsad digital mötestid för 

kommunanställda; Mattias Larsson, Robert Axebro 

och Maja Westling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 7/2021: Begränsad digital mötestid för 

kommunanställda enligt personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars 2021 

föreslår Mattias Larsson, Robert Axebro och Maja Westling, Centerpartiet 

kommunfullmäktige besluta: 

 

 att införa en digital mötestidsbegränsning för medarbetare så att inga 
digitala möten får börja innan 9.00 eller pågå efter 16.00, 

 att inga digitala möten pågår till hel timma, 

 att inga digitala möten får förläggas 11.00-13.00. 
 

Personalnämnden har yttrat sig 2021-08-17, § 29 och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Personalnämndens protokoll 2021-08-17, § 29. 

Motionen. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C) – Att anse motionen besvarad. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå 
motionen). 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att anse 

motionen besvarad. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

avslå motionen 

Mattias Larsson (C) – att anse motionen vara besvarad 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till att anse motionen vara besvarad. Kommunstyrelsen beslutar 

enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Robert Axebro, Igor Hell, Tomas Wennström, Anders 
Sellström, Andreas Sjögren, Marika Atlegrim och Arvid Lundberg.  
 
Yrkanden 
Igor Hell (M), Tomas Wennström (S), Anders Sellström (KD), Andreas 
Sjögren (S), Marika Atlegrim (AP), Arvid Lundberg (MP) och Anders 
Norqvist (L) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Robert Axebro (C) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

HR   
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