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Tillämpningsanvisningar för deltagande på distans
SN-2021-1685
Sammanfattning

Frågan om möjligheten att delta på distans i möten med olika politiska organ har aktualiserats i
samband med spridningen av corona-viruset.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020, § 67, att ledamöter i nämnder och utskott får
delta vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden på distans samt att medgivandet gällde
till och med den 31 augusti 2020. Medgivandet förlängdes genom beslut den 3 september 2020,
§ 176, till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla digitala möten som
en åtgärd för att undvika smittspridning av covid-19 kvarstår. Kommunfullmäktige beslutade
den 29 september 2021, § 268, att deltagande på distans får ske vid kommunstyrelsens och
nämndernas sammanträden och att sådant sammanträde endast får äga rum om det uppfyller
kommunallagens krav på deltagande på distans. Kommunfullmäktige beslutade även att
kommunstyrelsens och nämndernas reglemente kompletteras enligt följande:
”Deltagande på distans
Styrelsen/Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter/ersättare
närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid det aktuella sammanträdet.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/nämnden/utskott/presidiet.”
Möjligheten att delta på distans i nämnder stadgas i 6 kap. 24 § kommunallagen som i sin tur
hänvisar till 5 kap. 16 § kommunallagen. Enligt förarbetena till kommunallagens bestämmelser
om deltagande på distans bör detta i första hand betraktas som ett komplement till
sammanträden med fysisk närvaro där beslutsfattande annars inte hade kommit till stånd.

SIGNERAD

Nämnderna har, i viss utsträckning, en rätt att besluta om sina interna arbetsformer.
Distansdeltagande i nämndutskott bör kunna ske om fullmäktige har gett nämnderna rätt att
tillämpa distansdeltagande enligt 6 kap. 24 § KL.
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Då nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden och
utskott har förvaltningen tagit fram ett förslag till tillämpningsanvisningar för digital närvaro och
digitala sammanträden för servicenämnden.
Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner Förslag på tillämpningsanvisningar för digitala sammanträden för
servicenämnden.
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