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Remiss från Socialdepartementet - Promemoria - Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund
STK-2021-530
Sammanfattning

I promemorian föreslås en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det föreslås att det ska vara möjligt att hålla styrelsesammanträden inom ett samordningsförbund utan att alla ledamöter är fysiskt på plats genom att enskilda ledamöter beviljas
deltagande i sammanträden på distans. Det innebär att lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser till stor del harmonieras med bestämmelser i kommunallagen (2017:725), KL, i
frågan om deltagande i styrelsesammanträden på distans.
I motsats till bestämmelserna i KL föreslås inte att samtliga deltagare ska kunna se och höra
varandra. Ett sådant krav bedöms inte behövas för deltagande vid styrelsemöten i samordningsförbunden. Styrelsen består av en begränsad grupp personer som lättare kan identifiera varandra. För att kunna delta på lika villkor ställs som minimikrav att distansdeltagaren ska kunna höra
vad som sägs under mötet och kunna identifiera vem som yttrar sig samt att distansdeltagaren
själv ska kunna yttra sig och bli identifierad och hörd av samtliga andra deltagare. Vidare krävs
att deltagaren har tillgång till allt underlag samt kan delta i de omröstningar som hålls. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen ansluter sig till promemorians förslag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till Socialdepartementet.
Beslutsunderlag
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samordningsförbund
Remiss från Socialdepartementet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Remiss från Socialdepartementet - Promemoria – Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund
Förslag till yttrande
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gande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund
Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21
Kommunstyrelsen 2021-06-29
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Malmö kommun har bjudits in att lämna synpunkter på promemorian Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i samordningsförbund (S2019/03087).
Styrelsens verksamhet i ett samordningsförbund regleras av 19 § lagen om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser. Bestämmelsen hänvisar till ett antal bestämmelser i KL. Det saknas
dock hänvisning till 5 kap. 16 § KL och 6 kap. 24 § KL. Detta innebär att det i dag inte är möjligt
för ledamöter och ersättare att delta i ett samordningsförbunds styrelsemöten på distans. Det
saknas anledning att anta att det skulle vara av särskild vikt att styrelsemöten i samordningsförbund enbart ska kunna genomföras med alla ledamöter fysiskt på plats.
För att ge förutsättningar för att bedriva styrelsearbetet på ett hållbart och effektivt sätt bör därför även ledamöter och ersättare i styrelsen till ett samordningsförbund ges möjlighet till deltagande på distans. Promemorian förordar att en ny bestämmelse därför bör införas i finsamlagen
som gör det möjligt för styrelsen att besluta om deltagande på distans. Det bedöms lämpligt att
bestämmelser om deltagande på distans i samordningsförbund också utformas med bestämmelserna i KL som förebild. I motsats till bestämmelserna i KL föreslås inte att samtliga deltagare
ska kunna se och höra varandra. Ett sådant krav bedöms inte behövas för deltagande vid styrelsemöten i samordningsförbunden. Styrelsen består av en begränsad grupp personer som lättare
kan identifiera varandra. För att kunna delta på lika villkor ställs som minimikrav att distansdeltagaren ska kunna höra vad som sägs under mötet och kunna identifiera vem som yttrar sig samt
att distansdeltagaren själv ska kunna yttra sig och bli identifierad och hörd av samtliga andra deltagare. Vidare krävs att deltagaren har tillgång till allt underlag samt kan delta i de omröstningar
som hålls. Huvudregeln är dock att den deltar via distans ska delta med både ljud- och bildöverföring.
Stadskontorets bedömning

Förslaget som lämnas i promemorian innebär att kraven för att ledamöter och ersättare i ett
samordningsförbund ska beviljas att delta på distans är att de i normalfallet deltar genom ljudoch bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor,
oavsett om de deltar digitalt eller fysiskt. Om det finns särskilda skäl, får styrelsen besluta att ledamöter får delta på distans enbart genom ljudöverföring i realtid. Stadskontoret delar promemorians bedömning att det saknas anledning att anta att det skulle vara av särskild vikt att styrelsemöten i samordningsförbund enbart ska kunna genomföras med alla ledamöter fysiskt på plats
och att ledamöter och ersättare i styrelsen till ett samordningsförbund bör ges möjlighet till del-
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tagande på distans för att ge förutsättningar för att bedriva styrelsearbetet på ett hållbart och
effektivt sätt. Likaså delas promemorians bedömning att styrelsen bör, om det finns särskilda
skäl, få besluta om att deltagande på distans kan ske enbart genom ljudöverföring, för att ytterligare förenkla styrelsens arbete.
Mot bakgrund av vad som anförts förordar stadskontoret att kommunstyrelsen ansluter sig till
promemorians förslag.
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