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Remissyttrande: Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i
samordningsförbund
Arbetsförmedlingen ställer sig positiv till förslaget i promemorian.
Myndigheten bedömer att den föreslagna lagändringen kommer att bidra
till att underlätta arbetet i styrelserna inom samordningsförbunden samt
till att ge bättre förutsättningar för ett hållbart och effektivt arbete.
Arbetsförmedlingen har även tidigare, som en av parterna i Nationella
rådet för finansiell samordning, hemställt att lagen (2003:725) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser harmoniseras med
kommunallagens (2017:725) bestämmelser om att bevilja enskilda
ledamöter möjlighet till deltagande i styrelsesammanträden på distans.1.
Arbetsförmedlingen vill dock understryka att deltagande via telefon i
största möjliga mån bör undvikas och enbart beviljas när det finns tungt
vägande skäl. Deltagande via telefon försvårar möjligheten att ta del av
sammanträdeshandlingar och därigenom även deltagandet i avgöranden
av ärenden som bygger på skriftligt underlag. Detta kan myndigheten
anses vara förenligt med kravet på deltagande på lika villkor för samtliga
ledamöter.
Arbetsförmedlingen delar promemorians bedömning att det inte är
nödvändigt att ange vilka tekniska lösningar som ska användas vid
distansdeltagande. Myndigheten ser emellertid gärna att man i det
fortsatta arbetet tittar på ett antal huvudsakliga alternativ till
mötesplattformar att nyttja, för att kunna säkerställa tillgång och
eventuella öppningar i dessa digitala möteslösningar för de medarbetare
som deltar.

Hemställan från Nationella rådet till regeringen angående möjlighet för enskilda ledamöter till
deltagande i styrelsesammanträden på distans2019-06-28.
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Arbetsförmedlingen vill även understryka vikten av att lagändringen
träder i kraft snarast möjligt för att underlätta för
samordningsförbunden.
På Arbetsförmedlingens vägnar

Lars Lööw

Josefin Sabo

Beslut i ärendet har fattats av överdirektören Lars Lööw. Ärendet har
föredragits av kvalificerade handläggaren Josefin Sabo. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även enhetschefen Emil Johansson och
sektionschefen Johanna Ellung SÖK Enheten Utbilda och samverka,
deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.

