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Dnr 2020-000211 006

Arbetsordning för distanssammanträden
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare nät-varande på distans som ett komplement till fysiskt
deltagande.
Av kommunallagen kapitel 5 § 72 framgår att "Om fullmäktige har beslutat att
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen
reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske".

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta förvaltningens förslag till arbetsordning för distanssammanträden dnr
2020-000211 006 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Beslutet skickas till

Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun Ornmmunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2002-05-05
Dnr: 2020-000211 006
Handläggare: Magnus Blomdahl
Direktionen 2020-06-10

Bilaga Arbetsordning för distanssammanträden
§ 1 Tillämpning av distanssammanträden
Kommunallagen har inga särskilda regler om distanssammanträden avseende
kommunalförbunden. För förbund med direktion räcker det med att direktionen
beslutar om att tillåta distansdeltagande. Sveriges Kommuner och Regioner
bedömer inte att regleringen i kapitel 9 § 6 i kommunallagen innebär att frågan om
distansdeltagande nödvändigtvis måste regleras i förbundsordningen. Enligt
kommunallagen kapitel 5 § 72 ska det i arbetsordning beslutas om i vilken
utsträckning distansdeltagande får ske.
Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och
ersättare närvarande på distans som ett komplement till fysiskt deltagande. Med
särskilda skäl avses exempelvis långa avstånd som medför att det är svårt komma
till sammanträdet, att beslut i ett ärende brådskar eller att kallelsen enbart innehåller ett fåtal ärenden. När särskilda skäl föreligger ska det framgå av kallelsen till
sammanträdet.
Ordförande beslutar i varje enskilt fall om medgivande av närvarorätt på distans.
Önskemål om distansdeltagande ska meddelas till direktionssekreterare via e-post,
med kopia till kommunalförbundets registrator, minst tre arbetsdagar innan
sammanträdet äger rum.
Ordförande äger även rätt att besluta om att deltagande vid presidieberedningar
får ske på distans.
§ 2 Ljud- och bildöverföring samt lokaler
En förutsättning för distansdeltagande är att ljud- och bildöverföring sker i realtid
med samma förutsättningar för samtliga mötesdeltagare enligt vad som anges i
kommunallagen kapitel 5 § 16. Alla deltagare ska under sammanträdet kunna se
och höra varandra på lika villkor.
Lokalen vid distansdeltagande ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del
av av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
§ 3 Beslutsfattande under sammanträdet
Med fungerande ljud- och bildöverföring betraktas den förtroendevalde som
deltar på distans som juridiskt sett fullvärdig deltagande vid sammanträdet och får
delta i besluten.
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När kallelser innehåller valärenden eller ärenden om anställning kan närvaro på
distans inte tillåtas. Anledningen är att dessa ärenden kräver sluten omröstning vid
eventuell votering och slutna omröstningar får ej genomföras med deltagare på
distans.
§ 4 Godtagbar säkerhet
Enbart ärenden där triviala personuppgifter framgår får behandlas med deltagare
på distans närvarande.
Ordförande får efter genomgången risk- och konsekvensanalys tillåta att
ytterligare personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter får behandlas under
sammanträdet.
§ 5 Tekniska problem under sammanträdet
Under sammanträdet är det nödvändigt att bild- och ljudöverföringen fungerar.
Ordförande äger rätt att tillfälligt ajournera sammanträdet så att bristande ljudoch bildkvalitet kan åtgärdas. Om tjänstgörande ledamot under sammanträdet
tappar godtagbar ljud- och bildöverföring ska sammanträdet tillfälligt avbrytas.
Kortvariga bortfall av ljud och bild under sammanträdet kan dock accepteras.
Störningar får dock inte förekomma när sammanträdet behandlar propositioner
eller fattar beslut. Om det skulle inträffa måste besluten tas om.
Om ledamot under sammanträdet har återkommande problem med bild- och
ljudöverföring får ersättare träda in och tjänstgöra, vilket ordförande äger rätt att
besluta.

Magnus Blomdahl
Direktionssekreterare

