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Ärendenummer KS2020/237

Ledamotsinitiativ om att möjliggöra deltagande på
distans på kommunstyrelsen, nämnderna och
kommunfullmäktiges sammanträden
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, genom tillägg i
kommunstyrelsens reglemente, ger kommunstyrelsens ordförande möjlighet att
besluta att ledamot och ersättare får delta på distans.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger samtliga nämnders
ordförande möjlighet, genom tillägg i respektive reglemente, att besluta att ledamot
och ersättare får delta på distans.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige genom tillägg i
kommunfullmäktiges arbetsordning ger fullmäktiges ordförande möjlighet att
besluta att ledamot och ersättare får delta på distans.
4. Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunjuristen får i uppdrag att snarast
införa respektive ändring genom tillägg i respektive arbetsordning och reglemente.

Beskrivning av ärendet
Ingvar Smedlund (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ den 17 mars 2020. Av
skrivelsen som inkommit framkommer att det under rådande exceptionella
omständigheter är aktuellt att begränsa närvaro på sammanträden. För att den
kommunala beslutsprocessen ska kunna fortgå föreslås att ordförande får
möjlighet ett bevilja eller beordra sammanträde på distans. Beslutanderätten ska
nyttjas restriktivt och i undantagsfall.
Ledamöter får enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap 16 § delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får
ske.
Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Bild- och
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ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den
distansdeltagande måste även kunna se andra deltagare. Om flera ledamöter
deltar på distans måste även de kunna se varandra.
Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det innebär att
ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller
ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills
en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på
lika villkor.
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som
delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall
avgörandet sker genom omröstning.
Öppna omröstningar förutsätter ingen annan teknisk lösning än den redan nämnda
bild- och ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska
lösning som används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de
beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan
tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då sluten omröstning
kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden som gäller val eller anställning av
personal ska avgöras.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.
Det innebär bl.a. att en ledamot som deltar på distans kan delta i avgörandet av
ärendena. En ledamot som deltar på distans ska antecknas som närvarande i
sammanträdesprotokollet.
Föreslagen skrivelse i reglemente/arbetsordning:
Nämndens ordförande får besluta att ledamöter och ersättare får delta i
sammanträde på distans. Deltagandet ska 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 vara närvarande
vid sammanträdet.
__________
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