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§ 40/2020 Dnr 2020-170 101  

Deltagande på distans vid politiska sammanträden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras på så sätt att en  
bestämmelse införs om deltagande på distans (5 kap. 16 § KL): 
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 sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans bör 
senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kommunledningskon-
toret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun ändras på 
så sätt att en bestämmelse införs om deltagande på distans, med följande  
lydelse: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 sammanträdes¬handlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem dagar före sammanträ-
det anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.  
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta hän-
der. Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra teknisk lösning för deltagande 
på distans vid sammanträden. Ekonomiska konsekvenser får regleras i sam-
band med årsbokslutet. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendet 

Med anledning av den pandemi som för närvarande råder finns behov för le-
damöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder att 
kunna delta i ärenden på distans. Även vid andra tillfällen kan behov finnas 
därav.  
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Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 mars 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras på så sätt att en bestäm-
melse införs om deltagande på distans (5 kap. 16 § KL): 
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 sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans bör 
senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kommunledningskon-
toret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun ändras på 
så sätt att en bestämmelse införs om deltagande på distans, med följande ly-
delse: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 sammanträdes¬handlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem dagar före sammanträ-
det anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.  
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta händer. 
Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra teknisk lösning för deltagande 
på distans vid sammanträden. Ekonomiska konsekvenser får regleras i sam-
band med årsbokslutet. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras på så sätt att en bestäm-
melse införs om deltagande på distans (5 kap. 16 § KL): 
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 sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans bör 
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senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kommunledningskon-
toret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun ändras på 
så sätt att en bestämmelse införs om deltagande på distans, med följande ly-
delse: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande 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 sammanträdes¬handlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem dagar före sammanträ-
det anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.  
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta hän-
der. Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra teknisk lösning för deltagande 
på distans vid sammanträden. Ekonomiska konsekvenser får regleras i sam-
band med årsbokslutet. 
 
Förslagen antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och bolag 
Valda revisorer  
 
________________ 

 


