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Dnr KS 2020/553

§ 231 Revidering av styrdokument med anledning 
av politiska distanssammanträden

Sammanfattning
Enligt 5 kap. 16 § första stycket kommunallagen får ledamöter 
delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har 
beslutat det. Om deltagande på distans tillåts, ska bestämmelse om 
detta tas in i arbetsordningen, 5 kap. 72 § tredje stycket. 
Fullmäktige kan också besluta att införa motsvarande möjlighet för 
nämndledamöter, 6 kap. 24 § första stycket kommunallagen.
Kommunfullmäktiges arbetsordning och styrelse/nämndernas 
reglementen ska reglera i vilken utsträckning distansdeltagande får 
ske. 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.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige antar den 
formulering som Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram 
för arbetsordning och reglementen.
Sveriges Kommuner och Regioners formulering omfattar inte när 
en ledamot eller ersättare bör anmäla sitt distansdeltagande, men 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detta görs till 
sekreteraren i kommunfullmäktige/nämnd senast fem arbetsdagar 
innan sammanträdet äger rum. Detta bör ske för att de omfattande 
tekniska kraven ska kunna säkerställas inför sammanträdet. 
Ordföranden i kommunfullmäktige/nämnden föreslås slutligen 
avgöra om ledamoten ska få delta på distans. Om en ledamot 
meddelar ett önskemål om att delta på distans med kortare varsel än 
fem dagar kan ordföranden även besluta om det.
Som komplement till arbetsordning och reglementen har 
förvaltningen även tagit fram en checklista för 
distanssammanträden som berör olika mötestekniska situationer 
och hur dessa bör hanteras.
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Därutöver konstateras att denna tillfälliga distanslösning kan bli 
föremål för revidering när en permanent lösning är på plats. En 
sådan lösning förväntas presenteras av förvaltningen under 2021 
års första kvartal.
Då den tillfälliga lösningen inte medför att sekretessinformation 
och känsliga personuppgifter hanteras utanför EU bedöms inte 
kommunens IT-policy behöva revideras i nuläget.

Underlag för beslut
- Checklista tillfälliga distanssammanträden, 2020-12-10

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Följande tillägg införs i kommunfullmäktiges arbetsordning 

(resterande paragrafnumrering förskjuts därefter):
§ 6 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 fem 
arbetsdagar före sammanträdet anmäla detta till 
kommunstyrelsens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

2. Följande tillägg införs i kommunstyrelsen och samtliga 
nämnders reglementen i de avsnitt som berör tid och plats för 
sammanträdet (resterande paragrafnumrering förskjuts 
därefter):
Styrelsen/nämnden 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 inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem 
arbetsdagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

3. Distansdeltagare ska följa checklista för distanssammanträden i 
Haninge kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande tillägg införs i kommunfullmäktiges arbetsordning 

(resterande paragrafnumrering förskjuts därefter):
§ 6 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 fem 
arbetsdagar före sammanträdet anmäla detta till 
kommunstyrelsens kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

2. Följande tillägg införs i kommunstyrelsen och samtliga 
nämnders reglementen i de avsnitt som berör tid och plats för 
sammanträdet (resterande paragrafnumrering förskjuts 
därefter):
Styrelsen/nämnden 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 inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem 
arbetsdagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

3. Distansdeltagare ska följa checklista för distanssammanträden i 
Haninge kommun.

__________
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Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Samtliga nämnder
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