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§ 77 Dnr 2020-00068  

Sammanträden på distans i kommunfullmäktige, styrelsen och 
nämnderna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medge att ledamöter får delta i 
kommunfullmäktige sammanträde på distans om ordförande i kommunfullmäktige 
så beslutar i samband med kallelse till visst sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att följande stycke ska införas i 
kommunfullmäktiges arbetsordning: 

”§ 10a 

Sammanträden på distans 

Kommunfullmäktiges ledamöter får delta på distans i fullmäktiges sammanträden 
om ordförande i samband med kallelse till sammanträdet beslutat att medge 
närvaro på distans. 

Allt deltagande på distans förutsätter att deltagandet sker genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor.  

Kommunallagens krav på rättssäkerhet i samband med beslutsfattandet måste 
vara uppfyllda.” 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att medge att ledamöter i kommunstyrelsen 
och nämnderna får delta i styrelsens/nämndens sammanträden på distans om 
ordförande i styrelsen/nämnden så beslutar i samband med kallelse till visst 
sammanträde.  

Sammanfattning 

Den nu gällande kommunallagen medger deltagande på distans vid sammanträden 
med såväl kommunfullmäktige som med styrelsen och nämnderna.  

Möjligheterna till sammanträden på distans för kommunfullmäktige regleras i 5 
kap. 16 § kommunallagen och för styrelsen/nämnderna i 6 kap. 24 § 
kommunallagen. 

Den nu aktuella situationen med anledning av risken för spridning av Coronavirus 
har aktualiserat behovet av att i vissa fall kunna använda sammanträden på 
distans. 

Kommunallagen ställer utöver krav på att fullmäktige beslutat medge 
distanssammanträden krav på att ljud- och bildöverföring sker i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor.  
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Vilken teknisk lösning som kommer att användas vid respektive sammanträde är 
upp till ordförande i samråd med berörd förvaltning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Sammanträden på distans i kommunfullmäktige, styrelsen och 
nämnderna 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medge att ledamöter får delta i 
kommunfullmäktige sammanträde på distans om ordförande i kommunfullmäktige 
så beslutar i samband med kallelse till visst sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att följande stycke ska införas i 
kommunfullmäktiges arbetsordning: 

”§ 10a 

Sammanträden på distans 
Kommunfullmäktiges ledamöter får delta på distans i fullmäktiges sammanträden 
om ordförande i samband med kallelse till sammanträdet beslutat att medge 
närvaro på distans. 

Allt deltagande på distans förutsätter att deltagandet sker genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor.  

Kommunallagens krav på rättssäkerhet i samband med beslutsfattandet måste 
vara uppfyllda.” 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att medge att ledamöter i kommunstyrelsen 
och nämnderna får delta i styrelsens/nämndens sammanträden på distans om 
ordförande i styrelsen/nämnden så beslutar i samband med kallelse till visst 
sammanträde.    

Ärendebeskrivning 

Den nu gällande kommunallagen medger deltagande på distans vid sammanträden 
med såväl kommunfullmäktige som med styrelsen och nämnderna.  

Möjligheterna till sammanträden på distans för kommunfullmäktige regleras i 5 
kap. 16 § kommunallagen och för styrelsen/nämnderna i 6 kap. 24 § 
kommunallagen. 

Den nu aktuella situationen med anledning av risken för spridning av Coronavirus 
har aktualiserat behovet av att i vissa fall kunna använda sammanträden på 
distans. 

Kommunallagen ställer utöver krav på att fullmäktige beslutat medge 
distanssammanträden krav på att ljud- och bildöverföring sker i realtid samt på ett 
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sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor.  

Vilken teknisk lösning som kommer att användas vid respektive sammanträde är 
upp till ordförande i samråd med berörd förvaltning.     

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30  

 

 

Sergei Sorokin 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen och nämnderna (ordförande och förvaltning) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kommunkansliet 
Akten 




