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Deltagande på distans i kommunens beslutande organ
Ärende
Kommunallagen (2017:725) möjliggör för fullmäktige att besluta att
ledamöter ska kunna delta på distans i fullmäktiges och nämndernas
sammanträden. 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 (5 kap 16 § och 6 kap 24 § KL).
Kommunledningskontoret har utrett förutsättningarna för att genomföra
distansdeltagande i enlighet med kommunallagens krav. Bedömningen är att
deltagande på distans kan införas i utskott, nämnder och fullmäktige när
adekvata tekniska lösningar har implementerats.
Vad gäller nämnder och utskott är målsättningen att tekniska förutsättningar
för distansdeltagande ska vara implementerade från och med den 12 maj
2020. Sammanträde i kommunfullmäktige beräknas kunna genomföras på
distans från och med sammanträdet den 8 juni 2020.
Förslaget innebär att det i kommunfullmäktiges arbetsordning och
nämndernas reglementen införs regler om att deltagande på distans ska
kunna ske om ordföranden bedömer att särskilda skäl föreligger. Beslutet
villkoras av att tekniska lösningar enligt kommunallagens krav är
implementerade. Därutöver innebär förslaget en ändring av kommunens
arvodesreglemente med följd att samtliga ledamöter och ersättare får rätt till
arvode oavsett på vilket sätt de deltar i ett distanssammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra deltagande på distans i
kommunfullmäktige, nämnder och utskott under villkor att tekniska
lösningar har implementerats i enlighet med kommunallagens krav.
2. Kommunfullmäktige beslutar att införa följande bestämmelse som ny 8 a
§ i arbetsordningen:
”Deltagande på distans
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 tre arbetsdagar före
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.”
3. Kommunfullmäktige beslutar att införa följande bestämmelse i
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reglemente för kommunstyrelsen 20 a §, socialnämnden 9 a §,
utbildningsnämnden 9 a §, kultur- och fritidsnämnden 9 a §, tekniska
nämnden 9 a §, byggnadsnämnden 10 a §, miljö- och hälsoskyddsnämnden
10 a §, fastighetsnämnden 9 a §, krisledningsnämnden 10 a §,
överförmyndarnämnden 9 a § och valnämnden 4 a §:
”Deltagande på distans
[Styrelsen/nämnden] inklusive dess utskott 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. Lokalen
ska vara så beskaffad att obehöriga inte ska kunna ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar i förväg
anmäla detta till [styrelsens/nämndens] kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
[Styrelsen/nämnden] får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i [styrelsen/ nämnden].”
4. Kommunfullmäktige beslutar att i § 2, 2 st arvodesreglementet införa
följande bestämmelse:
”För det fall att ordföranden har bestämt att särskilda skäl föreligger för att
deltagande ska ske på distans har samtliga deltagande ledamöter och
ersättare rätt till arvode oavsett om de kan anses som närvarande enligt
kommunallagens mening.”
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