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§ 150
Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas 
sammanträden (KS 2021.214)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avsnittet om deltagande på distans i 
fullmäktiges arbetsordning samt styrelsens och nämndernas reglementen revideras i enlighet 
med bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
I samband med att pandemin bröt ut beslutade fullmäktige att tillåta deltagande på distans 
under extraordinära händelser (KF § 19/2020-03-30). Sedan deltagandet på distans påbörjades 
har det arbetats fram anpassningar och tekniska lösningar som gjort att nämnder och utskott 
fått ett väl fungerande arbetssätt kring sammanträden och beslutsfattande på distans.

Att möjliggöra ett deltagande på distans även när extraordinära händelser inte längre 
föreligger – och på så vis likställa det digitala mötet med det fysiska – är ett viktigt steg i att 
anpassa kommunens verksamhet till en ny digitaliserad era. I bifogat förslag till ändring i 
arbetsordning och reglementen har därför stycket om extraordinära omständigheter strukits. 
Det har också förtydligats att det är ordförande om avgör om närvaro får eller ska ske genom 
deltagande på distans vid ett visst sammanträde.

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

Beslutsunderlag
 §114 KS AU Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas 

sammanträden
 Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden
 Förslag på revideringar i avsnitt om deltagande på distans i arbetsordning och 

reglementen
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§ 114
Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas 
sammanträden (KS 2021.214)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avsnittet om deltagande på distans i 
fullmäktiges arbetsordning samt styrelsens och nämndernas reglementen revideras i enlighet 
med bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
I samband med att pandemin bröt ut beslutade fullmäktige att tillåta deltagande på distans 
under extraordinära händelser (KF § 19/2020-03-30). Sedan deltagandet på distans påbörjades 
har det arbetats fram anpassningar och tekniska lösningar som gjort att nämnder och utskott 
fått ett väl fungerande arbetssätt kring sammanträden och beslutsfattande på distans.

Att möjliggöra ett deltagande på distans även när extraordinära händelser inte längre 
föreligger – och på så vis likställa det digitala mötet med det fysiska – är ett viktigt steg i att 
anpassa kommunens verksamhet till en ny digitaliserad era. I bifogat förslag till ändring i 
arbetsordning och reglementen har därför stycket om extraordinära omständigheter strukits. 
Det har också förtydligats att det är ordförande om avgör om närvaro får eller ska ske genom 
deltagande på distans vid ett visst sammanträde.

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

Beslutsunderlag
 Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden
 Förslag på revideringar i avsnitt om deltagande på distans i arbetsordning och 

reglementen
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Tjänsteskrivelse

Deltagande på distans i fullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas 
sammanträden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avsnittet om deltagande på 
distans i fullmäktiges arbetsordning samt styrelsens och nämndernas reglementen 
revideras i enlighet med bifogat förslag.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att pandemin bröt ut beslutade fullmäktige att tillåta deltagande på 
distans under extraordinära händelser (KF § 19/2020-03-30). Sedan deltagandet på 
distans påbörjades har det arbetats fram anpassningar och tekniska lösningar som 
gjort att nämnder och utskott fått ett väl fungerande arbetssätt kring sammanträden 
och beslutsfattande på distans.

Att möjliggöra ett deltagande på distans även när extraordinära händelser inte längre 
föreligger – och på så vis likställa det digitala mötet med det fysiska – är ett viktigt 
steg i att anpassa kommunens verksamhet till en ny digitaliserad era. I bifogat förslag 
till ändring i arbetsordning och reglementen har därför stycket om extraordinära 
omständigheter strukits. Det har också förtydligats att det är ordförande om avgör om 
närvaro får eller ska ske genom deltagande på distans vid ett visst sammanträde.

Bakgrund
Under coronapandemin har sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelse 
kunnat genomföras på ett smittsäkert sätt genom att deltagande har skett på distans. 
Detta arbetssätt har medfört att både förtroendevalda och tjänstepersoner har fått 
utveckla sina färdigheter i ett digitalt arbetssätt. Denna process har inte varit utan 
både tekniska och juridiska utmaningar. Kommunen har dock landat i tekniska 
lösningar som fungerar bra och det juridiska landskapet klarnar allt mer (se Karlstad 
FR dom 7635-20, Luleå FR dom 2620-20, 2661-20). Det som nu föreslås är att 
möjligheten att delta på distans ska kvarstå som ett alternativ även när extraordinära 
händelser inte längre föreligger.

Distansdeltagandets möjligheter
När Fullmäktige beslutade att deltagande skulle få ske på distans var det med villkoret 
att det endast skulle vara tillåtet under extraordinära händelser. Det kan dock 
konstateras att ett permanent möjliggörande av deltagande på distans skulle ha 
flertalet vinster. Exempelvis skulle förtroendevalda med nedsatt immunförsvar även 
kunna fullgöra sina politiska uppdrag på distans under influensasäsongen för att 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-21

DNR KS 2021.214 
SID 2/3

undvika att exponera sig för smitta. För de förtroendevalda som har småbarn kan 
möjligheten till distansnärvaro underlätta mycket när barnen är sjuka, och för den 
som tillfälligt arbetar på annan ort ges möjlighet att fortsätta sköta sitt 
förtroendeuppdrag. Vid kortare extrainsatta sammanträden kan möjligheten till 
distansnärvaro spara mycket tid för samtliga ledamöter och ersättare, utan att 
påverka kvaliteten på vare sig process eller beslut. Inte minst har möjligheten att 
kunna följa möten på distans varit relevant för många av kommunens tjänstepersoner 
som då kunnat arbeta med annat medan man väntar på sin punkt på dagordningen. 
Medan de uppbokade kalendrarna må vara bestående finns nu möjligheten att till viss 
del slippa utmaningen att ta sig mellan olika fysiska platser. Så på samma sätt som 
distansmöten leder till en ökad flexibilitet, leder de också till ökad effektivitet. Även ur 
klimat- och miljösynpunkt är ett minskat resande att föredra.

Arbetsformer
När det gäller avgörandet om närvaro får eller ska ske genom deltagande på distans 
vid ett visst sammanträde så är det lämpligt att ordförande får detta mandat. Det 
ligger i sakens natur att ordföranden vid respektive sammanträde närmare 
bestämmer formerna och ordningen för sammanträdet. Ledamöter informeras om 
formerna inför ett visst sammanträde i samband med kungörelse/kallelse. 
Sammanträdet äger sedan rum utifrån den plats där ordföranden befinner sig. Regeln 
vid fullmäktigesammanträden, att fullmäktiges presidium inte tillåts att delta på 
distans, kommer fortsatt att gälla.

Vad gäller önskemål från ledamöter om att få delta på distans så är det också upp till 
ordföranden att avgöra om så är lämpligt eller inte. Då deltagande på distans endast 
kan 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, är det viktigt att 
samtliga inblandade har en god framförhållning gällande frågor om formerna för 
deltagandet.

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.

Sammanfattning
Bestämmelsen om distansdeltagande i 5 kap. 16 § kommunallagen är främst avsedd 
för att ge en möjlighet till deltagande i beslutsfattande som annars inte hade kommit 
till stånd samt att distansdeltagande främst är avsett att vara ett komplement till 
fysiskt deltagande. Av lagtexten kan emellertid inte utläsas något direkt hinder mot 
att bestämmelsen används på andra sätt.

Att låta förtroendevalda ha möjligheten att delta på distans även efter nuvarande 
coronapandemi är en naturlig konsekvens av lärdomarna från denna pandemi. Det 
innebär däremot inte att fysiska möten kommer att upphöra. Möjligheten att tillåta 
deltagande på distans, och på så vis likställa digitala möten med fysiska, utökar 
alternativen för olika mötesformer – detta för att säkerställa ett flexibelt arbetssätt 
inom Vallentuna kommun.
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

Expedieras till:
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN

Förslag på revideringar i avsnitt om deltagande på 
distans i arbetsordning och reglementen
 
Ledamöter får delta i kommunfullmäktiges/styrelsens/nämndens/utskottens 
sammanträde 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. 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.

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 sekreterare vilka ledamöter som avser att delta på distans. 
Ordföranden får besluta om undantag från denna regel.

Ordföranden har att avgöra om närvaro får eller ska ske genom deltagande på distans 
vid visst sammanträde.

Ledamöter som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt 
med ordföranden och 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.

Kommunfullmäktiges presidium får inte delta på kommunfullmäktiges 
sammanträden på distans. (Stycket finns endast med i fullmäktiges arbetsordning)
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