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§ 48 Dnr 2020/64 003 KS 
 

Revidering av arbetsordning och reglementen angående deltagande på 
distans 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till beslutet lägga till revidering av reglementet för samtliga nämnder följande, 
under § 13: 

 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte obe-
höriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela 
sammanträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast 
klockan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till nämndens sekre-
terare. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå samman-
trädet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får be-
stämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på nämndens 
sammanträden. 

att till beslutet lägga till revidering av reglementet för kommunsstyrelsen föl-
jande, under § 15: 

 Kommunstyrelsens får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte 
hela sammanträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska 
senast klockan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till kommun-
sekreteraren. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå 
sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommun-
styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på di-
stans på kommunstyrelsens sammanträden. 

att  göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning:  

 Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

 Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15:30 dagen efter 
kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär hän-
delse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör 
om närvaro får ske på distans. 
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Ärendebeskrivning 

Med anledning av det nya coronaviruset, COVID-19, och som en förebyggande åt-
gärd inför framtida eventuella kriser och oförutsägbara situationer vill krisledningen 
föreslå att kommunen möjliggör för att sammanträden kan genomföras på distans. 
För juridiskt giltiga beslut ska kunna tas i de politiska församlingarna kräver kom-
munallagen att deltagande på distans har stöd reglementet för respektive nämnd 
eller styrelse, samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sam-
manträden 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 del-
tagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma regler gäller för 
nämnderna som regleras av 6 kap. 24 §. 

Beslutsunderlag 

Information från SKR. 

Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 47 Revidering av arbetsordning och reglementen - 
angående deltagande på distans. 

Bedömning 

För att tillåta deltagande på distans i de beslutande församlingarna kräver kommu-
nallagen (KL 5 kap. 16 §, 6 kap. 24 §) att de deltagande ledamöterna ska kunna 
delta på samma villkor, se och höra varandra. I dagsläget har inte kommunens 
sammanträdeslokaler dessa möjligheter. De videoinspelningar som publiceras på 
Youtube sänds inte i realtid, men inspelningen skulle kunna användas om nya vi-
deosamtalslösningar införskaffas. I tingssalen (fullmäktiges primära sammanträ-
deslokal) finns ingen sekundär projektor eller bildmonitor att visa ledamöter som 
deltar på distans, en sådan behöver installeras i salen för att distansdeltagande 
ska vara möjligt. Eftersom begäran av omröstningar och reservationer i dagläget 
meddelas muntligt behövs antingen mikrofoner i bänkarna, att dessa meddelas i ta-
larstolen eller att detta görs med en ny digital funktion. I dagsläget finns inget im-
plementerat säkert system för videosamtal som kan brukas i kommunens regi, men 
sådan går att köpa in.   

För att omröstningar i fullmäktige ska kunna deltas i utan att ändra i arbetsordning-
en mer än föreslagit krävs att den sker muntligt eller att det köps in nya voterings-
system, vilket stöds av § 25 i gällande arbetsordning. Dock kan inte dealtagande 
på distans delta i slutna omröstningar. För detta krävs ytterligare ändringar av ar-
betsordningen och förvaltningen ges mer tid att utreda lagligheten i en sådan änd-
ring.  

Ny elektrisk utrustning för kommunens sammanträdeslokaler och ny programvara 
kan komma att behöva köpas för att deltagande på distans ska kunna anses lagligt 
även med ändrad arbetsordning, av detta skäl bör i första hand alltid ersättare kal-
las till kommunfullmäktige för att alla deltagande ledamöter i så stor utsträckning 
som möjligt kunna delta på lika villkor.  

Andra kommunen har den senaste tiden berett förslag om deltagande på distans 
med liknande motivering och förslag på liknande ändringarna i deras kommunfull-
mäktiges arbetsordning och nämnders reglementen.  
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Konsekvensanalys 

Inga kostnadsanalyser har gjorts för inköp av den mjuk- och hårdvara som kan 
krävas för att ändringarna i arbetsordningen och reglementena ska kunna brukas.  

Justeringen av reglementena och arbetsordningen har inga konsekvenser förrän 
de praktiska förutsättningarna för att alla ledamöter ska kunna delta på samman-
träden på lika villkor samt se och höra varandra. Då detta beslut inte är ett beslut 
att godkänna inköp att nödvändig mjuk- och hårdvara har beslutet i sig inga eko-
nomiska konsekvenser.  

Dagens sammanträde 

Ilko Corkovic (S) yrkar att tredje attsatsen till:  

att göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning: Kommunfullmäktige 
får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på di-
stans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på 
lika villkor .Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15:30 dagen 
efter kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär hän-
delse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att fullmäk-
tige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut med Ilko Corkovic (S) ändringsyr-
kande.  

Skickas till 
Nämnderna 
Kommunstyrelsen 
 
______________ 
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