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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

KF § 31 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att 

göra det möjligt för ledamöter att deltaga på distans i 

fullmäktiges sammanträden 

Dnr 2020/91.101  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att stryka nuvarande lydelse i § 9 i fullmäktiges arbetsordning och införa en 

ny bestämmelse i arbetsordningens § 9 med följande lydelse: 

 

”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 dagar före 

sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. Om de tekniska förutsättningarna för att delta i 

sammanträdet avbryts för en distansdeltagande ledamot, avgör ordföranden 

när en ersättare ska inträda.” 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samråd med övriga nämnder, utreda 

hur möjligheten att deltaga på distans i fullmäktiges, styrelsens och 

nämndernas sammanträden framdeles ska regleras. 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att, genom kommunchefens försorg,  ta 

fram och, inom ramen för fastställd budget, införa en teknisk lösning som 

tillgodoser kommunallagens krav på deltagande i sammanträden på distans. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Mot bakgrund av den rådande situationen med corona-pandemin och risken 

för smittspridning kan de nationella myndigheterna komma att besluta om 

mer omfattande begränsningar i samhällslivet. För att säkra beslutsförheten 

hos kommunens högsta beslutande organ finns anledning att överväga 

åtgärder såsom att möjliggöra deltagande på distans i fullmäktiges 

sammanträden.   

 

Kommunallagen (KL) medger rätt att delta i sammanträden på distans om 

kommunfullmäktige beslutat det och särskilda tekniska krav kan uppfyllas. 
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 2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

I 5 kap. 16 § KL anges att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden 

på distans om fullmäktige har beslutat det. 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. En ledamot 

som deltar på distans ska anses som närvarande vid fullmäktiges 

sammanträde. 

 

Enligt 5 kap. 72 § i kommunallagen, anges att i kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska regleras i vilken utsträckning ledamöter får delta på 

distans i fullmäktiges sammanträden. 

Denna bestämmelse utgår naturligtvis ifrån att kommunfullmäktige, enligt 

5 kap.16 § kommunallagen, beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges 

sammanträden på distans.  

 

I Markaryds kommun är det enligt fastställd arbetsordning för 

kommunfullmäktige,  § 9, inte tillåtet att deltaga i sammanträden på 

distans. Om deltagande på distans ska tillåtas fortsättningsvis måste således 

arbetsordningen ändras av kommunfullmäktige. 

 

I kommunallagens kommentarer anges ett antal krav som måste vara 

uppfyllda för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen 

ska kvalificeras som deltagande på distans i lagens mening. 

• Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

• Samtliga närvarande ledamöter måste kunna se den 

distansdeltagande 

ledamoten 

• Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga 

närvarande 

ledamöter 

• Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga andra 

distansdeltagande ledamöter 

• Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet 

• Den som deltar på distans måste kunna ta del av handlingar och 

delta i 

avgörandet av ärendet. 

 
Kommunallagen möjliggör inte att ett sammanträde i sin helhet genomförs 
digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på distans. 
 
Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Joakim Pohlman (S) och Sven Jansson (C) yrkar bifall till förslaget. 
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 3 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Utredningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-26 
Kommunallagen 2017:725 
SKR:s underlag om regler för sammanträden 
 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktiges presidium 
Utredningschefen 
Samtliga nämnder/styrelse 
Centrala Ledningsgruppen 
Kommunikatören för publicering 


