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Digitala sammanträden och distansdeltagande i kommunala beslutsorgan  

För att kunna tillåta att förtroendevalda får delta på distans i fullmäktige eller nämnder och 

styrelse måste fullmäktige besluta om detta (Kommunallagen 5 kap. 16 §).  

 

Efter beslut i kommunfullmäktige 2020-03-30, § 31–32, ges möjlighet för ledamöter och 

ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder att delta 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 en dag 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. 

 

 

Vad innebär distansdeltagande? 

Utgångsläget är att det alltid finns ett fysiskt sammanträde som äger rum i en angiven lokal. 

Distansdeltagande är ett komplement till det fysiska deltagandet. Lokalen ska vara anpassad 

för digitala möten, med teknik för ljud och bild.  

 

Då fullmäktiges sammanträden är offentliga är det särskilt viktigt att mötet leds ifrån en 

specifik fysisk plats, vilken anges i kallelsen. 

 

Ledamoten/ersättaren anhåller om att få delta på distans en dag innan sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer om distansdeltagande ska få ske i det särskilda fallet.  

 

Ledamot/ersättare som deltar på distans är närvarande och har samma rättigheter och 

skyldigheter som andra ledamöter.  

 

Vad är digitala sammanträden 

Sammanträden i kommunfullmäktige, nämnd och utskott som genomförs med en eller flera 

ledamöter närvarande på annan fysisk plats än i möteslokalen.  

 

Vilka instanser kan ha distansdeltagande ledamöter/ersättare 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse samt utskott  

Socialnämnd samt utskott  

Utbildnings- och kulturnämnd samt utskott  

Miljö- och byggnadsnämnd  

Krisledningsnämnd  

 

Antal ledamöter på distans i respektive instans 

Ordföranden som leder sammanträdet måste alltid finnas på plats i lokalen tillsammans med 

sekreteraren.  

Om ordinarie ordförande inte kan delta på plats bör den inte heller delta som vanlig ledamot 

på distans. 

 



Beslutsförhetskravet gäller som vanligt under hela sammanträdet. För fullmäktige finns 

undantag för hantering av jävssituationer och vid besvarande av interpellationer och frågor.  

Kortare bortfall av ljud och bild kan hanteras genom ajournering av mötet. Om det blir ett 

längre uppehåll måste ordföranden notera ledamoten som ej närvarande och om möjligt ta in 

en ersättare, denna i sin tur kan vara på plats eller på distans. 

 

Om någon ersättare inte kan träda i ledamotens ställe, och kravet på beslutsförhet ändå kan 

uppfyllas, kan sammanträdet fortsätta. Annars får sammanträdet ajourneras tills en förbindelse 

har återupprättats så att alla kan sägas delta på lika villkor. Om flera av de distansdeltagande 

ledamöterna faller bort kan det medföra att sammanträdet måste avslutas.   
 

Kravet om att delta på lika villkor 

  

Grundkravet är att deltagandet på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid. 

• ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet 
• 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 fallen 

avgörandet sker genom omröstning. 

 

Minimikraven i övrigt vid distansdeltagande bör vara att den distansdeltagande ska kunna 

se och höra presidiet och samtidigt den som talar för tillfället, 

• se talarlistan (i förekommande fall), 
• se en överblick över sammanträdeslokalen, 
• se och höra ev. andra distansdeltagande ledamöter 
• ses och höras av de fysiskt närvarande ledamöterna 
 

I praktiken innebär det att den som talar, oavsett om denne deltar på distans eller 

närvarar fysiskt visas i bild, medan en överblick av sammanträdeslokalen visas under 

hela tiden som distansdeltagande sker. Däremot krävs det inte att alla deltagare 

kan se varandra vid varje given tidpunkt under sammanträdet.  

 

Vilka ärenden kan inte behandlas digitalt med ledamöter på distans  

De ärenden som bör undantas från behandling på distans är ärenden som kräver beslut genom 

sluten omröstning, dvs. ärenden som gäller val eller anställning av personal, 5 kap. 54 § resp. 

6 kap. 33 § KL. 

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd eller styrelsen bör 

ordföranden och de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den 

plats där de distansdeltagande ledamöterna eller andra distansdeltagande personer 

deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan 

garanteras bör ordföranden inte tillåta distansdeltagande. Om frågan uppstår under 

sammanträdet återstår för ordföranden att kalla in en ersättare att tjänstgöra istället för 

den distansdeltagande ledamoten. 

 

Risker med distansmöte?  

Ledamoten på distans kan tappa sin uppkoppling till/i mötet. Det ställer nya krav på 

ordföranden att vara uppmärksam på att organisera 

föredragningar, anföranden m.m. på ett sätt som är lämpligt utifrån de tekniska 

förutsättningarna samt vara beredd på att hantera frågor som uppstår om ljud- och 

bildöverföringen bryts för de distansdeltagande ledamöterna. 

 



Mötesordförande måste tillse att delaktigheten på distans blir densamma som vid fysiskt 

deltagande och att ledamoten på distans kommer till tals när den önskar. Upplevelsen ska vara 

så nära ett fysiskt deltagande som möjligt.  

 


