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Fullmäktigesammanträden på distans
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Sammanfattning

Den grundläggande bestämmelsen om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 § kommunallagen
(KL). Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras genom ljud- och
bildöverföring i realtid. Ljud- och bildöverföring måste ske 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 närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
Om fullmäktige inte tagit ställning till att införa möjligheten till distansdeltagande i enlighet med
bestämmelsen ovan finns det inte någon rätt för ledamöter att delta på distans och vara med vid
beslutsfattandet. I 5 kap. 72 § KL stadgas att om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant
deltagande får ske.
I anledning av att smittspridningen av covid-19 ökat kraftigt under hösten har regeringen
aviserat om en förordningsändring, som innebär att det är förbjudet att anordna allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. För att minska risken för
smittspridning och samtidigt värna den demokratiska processen föreslår kommunfullmäktiges
presidium att kommunfullmäktige beslutar att införa möjligheten till distansdeltagande för
fullmäktiges ledamöter samt att införa en ny bestämmelse i arbetsordningen, som reglerar i
vilken utsträckning sådant deltagande får ske. Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att det
är mötesordföranden som avgör huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella
mötet samt att presidiet ges i uppdrag att besluta om tillämpningsföreskrifter för fullmäktiges
distansmöten.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges ledamöter får delta vid fullmäktiges
sammanträden på distans när deltagandet kan 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.
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2. Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör huruvida deltagande
på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.
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3. Kommunfullmäktige beslutar att presidiet ges i uppdrag att besluta om
tillämpningsföreskrifter för fullmäktiges distansmöten.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige
kompletteras med följande bestämmelse:
”Deltagande på distans (5 kap. 16 §)
9a§
Fullmäktige 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.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före sammanträdet anmäla
detta till stadskontoret genom e-post till kansli.kf@malmo.se. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.”
5. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunfullmäktige 2020-11-25
Ärendet

Den grundläggande bestämmelsen om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 § kommunallagen
(KL). Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras genom ljud- och
bildöverföring i realtid. Ljud- och bildöverföring måste ske 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 närvarande vid nämndens sammanträde.
Om fullmäktige inte tagit ställning till att införa möjligheten till distansdeltagande i enlighet med
bestämmelsen ovan finns det inte någon rätt för ledamöter att delta på distans och vara med vid
beslutsfattandet. I 5 kap. 72 § KL stadgas att om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant
deltagande får ske.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid
respektive nämnds eller utskotts sammanträden på distans. I anledning av att smittspridningen
av covid-19 ökat kraftigt under hösten har regeringen aviserat om en förordningsändring, som
innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än åtta deltagare. För att minska risken för smittspridning och samtidigt värna den
demokratiska processen föreslår kommunfullmäktiges presidium att kommunfullmäktige
beslutar att införa möjligheten till distansdeltagande även för fullmäktiges ledamöter samt att
införa en ny bestämmelse i arbetsordningen, som reglerar i vilken utsträckning sådant deltagande
får ske. Den föreslagna bestämmelsens lydelse överensstämmer med Sveriges kommuner och
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regioners underlag för lokala bedömningar avseende arbetsordning för fullmäktige (upplaga
oktober 1:2, 2019). Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att det är mötesordföranden som
avgör huruvida deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet samt att presidiet ges i
uppdrag att besluta om tillämpningsföreskrifter för fullmäktiges distansmöten.
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