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§ 36
Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas 
sammanträden (KS 2020.114)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i tillämpliga delar enligt förslaget som anges 
under rubriken förvaltningens förslag.
2. styrelsens och nämndernas reglementen revideras i tillämpliga delar enligt förslaget som 
anges under rubriken förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa att de tekniska 
kraven som anges i kommunallagen kan uppfyllas under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt punkt 1 och 2.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att en pandemi kan medföra svårigheter för ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna att ta sig till sammanträdena behöver åtgärder 
genomföras för att säkra beslutsförheten. Kommunallagen medger rätt att delta i 
sammanträden på distans om kommunfullmäktige beslutat det och särskilda tekniska krav kan 
uppfyllas.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-16, Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och 

nämndernas sammanträden
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Tjänsteskrivelse

Deltagande på distans i fullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas 
sammanträden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i tillämpliga delar enligt förslaget 
som anges under rubriken förvaltningens förslag.
2. styrelsens och nämndernas reglementen revideras i tillämpliga delar enligt 
förslaget som anges under rubriken förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa att de 
tekniska kraven som anges i kommunallagen kan uppfyllas under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet i korthet
Med anledning av att en pandemi kan medföra svårigheter för ledamöter i 
kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna att ta sig till sammanträdena behöver 
åtgärder genomföras för att säkra beslutsförheten. Kommunallagen medger rätt att 
delta i sammanträden på distans om kommunfullmäktige beslutat det och särskilda 
tekniska krav kan uppfyllas.

Bakgrund
Deltagande på distans regleras i kommunallagen genom följande bestämmelser:

5 kap. 16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om 
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses som 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

6 kap. 24 § Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en 
nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som 
anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
nämndens sammanträde.
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I kommunallagens kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda för att 
en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som 
deltagande på distans i lagens mening.

 Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
 Samtliga närvarande ledamöter måste kunna se den distansdeltagande 

ledamoten
 Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga närvarande 

ledamöter
 Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga andra 

distansdeltagande ledamöter
 Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet
 Den som deltar på distans måste kunna ta del av handlingar och delta i 

avgörandet av ärendet.

Det finns i nuläget ingen teknisk lösning på plats som fullt ut motsvarar kraven som 
uppställs i kommunallagen. Förvaltningen ser över hur en sådan lösning kan tas fram 
så snabbt som möjligt. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 
kommundirektören i uppdrag att ta fram en teknisk lösning som motsvarar kraven i 
kommunallagen.

Distansdeltagande kommer även kräva att den distansdeltagande ledamoten 
säkerställer en stabil internetuppkoppling. Den distansdeltagande ledamoten bör i 
god tid före sammanträdet testa uppkopplingen i samråd med förvaltningen. I 
arbetsordningen och reglementena ska det tydliggöras hur kommunfullmäktige och 
nämnderna ska agera om en distansdeltagande ledamot förlorar sin uppkoppling.

I nämnder där sekretessärenden behandlas är det viktigt att den distansdeltagande 
ledamotens lokal är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av 
sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamöter får delta i kommunfullmäktiges/styrelsens/nämndernas/nämndernas 
utskotts sammanträden på distans endast under extraordinära händelser. En 
extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Ordföranden 
bedömer om sådana extraordinära händelser föreligger och om en ledamot får delta 
på distans eller inte. För att förvaltningen ska få möjlighet att i god tid förbereda för 
distansdeltagande innan ett sammanträde föreslås att gruppledarna för respektive 
parti ska meddela kommunfullmäktiges, styrelsens eller nämndens sekreterare senast 
3 dagar innan sammanträdet vilka ledamöter som avser att delta på distans. 
Ordföranden får besluta om undantag för denna regel.

För att undvika oklarheter under sammanträdet är det viktigt att tydliggöra hur 
ordföranden ska agera om en distansdeltagande ledamot förlorar 
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internetuppkopplingen eller av annan anledning förlorar de tekniska 
förutsättningarna för att delta i mötet. Det bör vara upp till ordföranden att avgöra 
när en ersättare ska träda in för den distansdeltagande ledamoten som förlorat 
uppkopplingen. Ändring av närvaron kan då även genomföras under ett pågående 
ärende om ordförande anser det nödvändigt. Kommunallagen förhindrar att den 
distansdeltagande ledamoten tjänstgör igen efter att en ersättare har trätt in.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att följande bestämmelse införs i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt kommunstyrelsens och nämndernas reglementen:

Ledamöter får delta i kommunfullmäktiges/styrelsens/nämndernas/nämndernas 
utskotts sammanträden på distans endast under extraordinära händelser. En 
extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Ordföranden 
bedömer om sådana extraordinära händelser föreligger och om en ledamot får delta 
på distans eller inte.

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor i enlighet med kommunallagen.

Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla 
till kommunfullmäktiges/styrelsens/nämndens/utskottets sekreterare vilka 
ledamöter som avser att delta på distans. Ordföranden får besluta om undantag från 
denna regel.

Ledamöter som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt 
med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil 
internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot förlorar 
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för 
att delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. 
Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en 
ändring av närvaro är lämplig. Närvaroändringen får då ske även under ett pågående 
ärende.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är anpassad så att 
obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-03-16, Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsen 

och nämndernas sammanträden.
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Victor Kilén Mikael Carlgren 
Kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Fullmäktiges arbetsordning
Nämndernas reglementen
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