
 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-21   

Kommunfullmäktige 
 

    Dnr KS-2020-240 

§ 50. Ändring i reglemente för styrelse och nämnder avseende 
deltagande på distans  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar ändring i reglemente för styrelse och nämnder avseende 
deltagande på distans. (Bilaga 8) 

 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige ska enligt 6 kap. 2 § kommunallagen fastställa nämndernas verksamhetsområden 
och inbördes förhållanden. Detta görs genom reglementen. Reglemente för styrelse och 
nämnder antogs efter en revidering på fullmäktige 2020-02-18, § 7. 

En fråga som behandlades i revideringen var deltagande på distans. Enligt 6 kap. 24 § 
kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i nämnds 
sammanträde på distans. Villkor på deltagandet, förutom fullmäktiges beslut, framgår av 
5 kap. 16 §: ”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.” 
Detta brukar beskrivas som att det ska vara som att ledamoten är i rummet, t.ex. så ska hen 
kunna se samma presentationer och föredragningar och om uppkopplingen går ner måste 
sammanträdet avbrytas. Observera att detta gäller för att anses som närvarande och få vara 
med och fatta beslut. Att lyssna in via telefon eller video går, om det tillåts även att yttra sig, 
men beslut och villkor måste vara uppfyllda för att vara närvarande som beslutande.  

Vid revideringen valdes i slutskedet av beredningen att föreslå att deltagande på distans inte 
skulle tillåtas. Detta för att det skulle krävas investeringar i teknik för en möjlighet som det i 
dagsläget inte har funnits någon efterfrågan på. Det konstaterades att om efterfrågan skulle 
öka kan detta ändras. Nuvarande formulering i § 45 i reglementet som reglerar sammanträde 
på distans är: 

Ledamöter får inte närvara vid kommunstyrelsens/nämndens sammanträden på distans. 

I och med att det pågår en pandemi av ett virusutbrott: Covid-19, i dagligt tal coronaviruset, 
har efterfrågan på sammanträde på distans ökat. Därför lyfts möjligheten att ändra i 
reglementet. Förslagsvis ändras då § 45 till den formulering som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) har i sitt förslag till reglemente för styrelse och nämnder. I förslaget 
tydliggörs att distans ska vara ett komplement till fysisk närvaro, vid särskilda fall. Tidsfristen 
14 dagar har valts för att lokal där förutsättningarna uppfylls ska hinna hittas och eventuellt 
bokas, om ordförande så beslutar. Om ordförande godkänner att deltagande kan ske från den 
distansdeltagande ledamotens hem måste man i förväg konstatera att villkoren är uppfyllda 
där. Förslaget till ny § 45 i reglementet är:  

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarade 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 
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villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/nämnden. 

Eftersom förslaget fanns med i remissutskick inför revidering och inte kommaterades av 
nämnderna då har ingen ny remissrunda bedömts som nödvändig.  

Beslutsunderlag 
Nu gällande reglemente inklusive fullmäktiges beslut via kommunens webbplats 

Beslutet skickas till 

 Webbredaktör, för publicering på webbplatsen 
 Samtliga nämnder 
 Samtliga nämndsekreterare 

 

 

 

  


