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§65

Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser- sammanträde 
på distans 
(2020 KS0168)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av ”Arbetsordning 
för nämnder och styrelser”.
 
Kommunstyrelsen föreslår att ändringen av arbetsordningen begränsas till att 
gälla mandatperioden ut. Efter det ska en utvärdering genomföras i gruppen för 
organisationsöversyn.
 
Paragrafen anses direktjusterad.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att i ”Arbetsordning för nämnder och 
styrelser” besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i nämndens sammanträde på 
distans.

Av 6 kap 24 § kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Av 5 kap 16 § 
kommunallagen följer att deltagandet i sådant fall ska 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.

Vidare framgår följande av förarbeten, prop 2016/17:171 s. 335.

”Bild- och ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen 
kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga 
andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. 
Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det innebär att ljud- och 
bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller ljudkvaliteten försämras 
eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. Den som deltar på distans måste 
även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i 
avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.”

Deltagande i nämnd- och styrelsesammanträden på distans ska användas som ett komplement 
till fysiskt deltagande och i förslag till arbetsordningen anges att det ska föreligga ”särskilda 
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skäl”. I den nu uppkomna situationen, med covid -19, görs bedömningen att sådana särskilda 
skäl kan föreligga under vissa förutsättningar för enskilda ledamöter.

Vid deltagande på distans ska tillses att obehöriga inte kan höra vad som sägs eller se det som 
visas på bild. Nämndsammanträden är slutna sammanträden. Vidare kan ärenden med 
sekretessbelagda uppgifter förekomma och inga sekretessbelagda uppgifter får riskera att 
röjas. Ordföranden kan genom frågor till distansdeltagaren försäkra sig om att kraven 
uppfylls. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans.

En förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste 
få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans kan ske, eller om ersättare ska kallas in.

Om föredragningslistan innehåller ärenden som kräver sluten omröstning är deltagande på 
distans inte möjlig, valärenden eller anställningsärenden.

Nämnder och styrelser får besluta om närmare riktlinjer avseende deltagande på distans.

Handlingar i ärendet
 Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser
 Förslag till ny arbetsordning för nämnder och styrelser

Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till förslaget med tillägget att: Kommunstyrelsen föreslår att 
ändringen av arbetsordningen begränsas till att gälla mandatperioden ut. Efter det ska 
en utvärdering genomföras i gruppen för organisationsöversyn.
 
Anna Roos (C), Krister Mattsson (S), Tommy Edenholm (KV) och Stina Isaksson (SD) yrkar 
bifall till förslaget samt Lennart Ohlssons (C) yrkande om tillägg.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunledningskontorets förslag 
till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut.
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Lennart Ohlssons (C) yrkande om tillägg. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
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