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Reglemente för distansdeltagande vid politiska sammanträden  
mandatperioden 2023–2026  
 

För kommunfullmäktige gäller enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 16 att ledamöter 
får delta i kommunfullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige har beslutat 
detta och det sker 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 vara närvarande vid sammanträdet. Detsamma gäller både 
tjänstgörande ersättare och icke tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträdet. 

För kommunstyrelsen och nämnder gäller enligt 6 kap. § 24 i kommunallagen (2017:725) 
att kommunfullmäktige ska fatta beslut om ledamöter får delta i sammanträden på distans.  
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. Detsamma 
gäller tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträdet. 

 

§ 1. Deltagande vid politiska sammanträden sker i normalfallet med ledamöter och 
tjänstgörande ersättare personligt närvarande, men kan i vissa fall ske med ledamöter eller 
tjänstgörande ersättare som deltar på distans. 

§ 2. Ordförande avgör ifall deltagande på distans godkänns.  

§ 3. Ledamot eller ersättare som önskar närvara på distans ska anmäla detta till kommun- 
eller nämndsekreterare senast 5 dagar innan sammanträdet, om det annonserats som 
fysiskt möte. Sena anmälningar behandlas av ordförande. Om sammanträdet är annonserat 
som ett distanssammanträde behövs ingen särskild anmälan av distansdeltagande. 

§ 4. Ledamot eller ersättare som deltar på distans ska vara ansluten till 
sammanträdeslokalen så att deltagarna kan se och höra varandra tydligt och att 
identifiering därigenom kan göras på ett tillförlitligt sätt. Om sammanträdet är annonserat 
som ett distanssammanträde kan hela sammanträdet genomföras via distansteknik utan 
gemensam fysisk sammanträdeslokal. 

§ 5. Ledamot eller ersättare som deltar på distans ska vara ansluten med både ljud och bild 
i realtid så att alla ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar i sammanträdet under 
samma villkor och fullt ut kan delta i överläggningar och beslut.  

§ 6. Ledamot eller ersättare som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas 
ut under sammanträdets gång, t.ex. via kommunens system för sammanträdeshandlingar. 

§ 7. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som deltar på distans ska kunna delta vid 
omröstning och det ska säkerställas att det är rätt person som deltar i omröstningen. 
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§ 8. Vid slutna omröstningar ska det säkerställas att valhemligheten upprätthålls, att alla 
röster räknas samt att det ges möjlighet till insyn i rösträkningen så att denna inte kan 
manipuleras.  

§ 9. Sekretessbelagda uppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att uppgifterna ej röjs för 
obehörig person. Ordförande är ytterst ansvarig för att detta uppfylls.  

§ 10. Ledamot eller ersättare som deltar på distans är personligen ansvarig för att 
deltagande sker under sådana förhållanden att sekretessbelagda uppgifter ej röjs. Den 
förtroendevalde ansvarar för att ingen obehörig kan ta del av ljud och bild från 
sammanträdet. 

§ 11. Förtroendevald som deltar på distans är personligen ansvarig för att dennes 
internetuppkoppling och tekniska utrustning uppfyller de ovanstående kraven. 

§ 12. Sammanträdeslokalen ska vara utrustad med den tekniska utrustning och 
internetuppkoppling som krävs för att uppfylla ovanstående krav. Om sammanträdet är 
annonserat som distanssammanträde behövs ingen gemensam fysisk sammanträdeslokal. 
Kommunfullmäktige ska alltid ha en fysisk lokal varifrån ordförande och sekreterare 
deltar. 

§ 13. Ordförande avgör inför sammanträdet om den tekniska utrustningen och 
internetuppkopplingen uppfyller kraven för bild- och ljudkvalité för deltagande på distans.  

§ 14. Ifall bild- och ljudkvalitén försämras eller bryts under sammanträdet ajourneras 
sammanträdet till dess att en godkänd förbindelse är återupprättad och alla ledamöter och 
tjänstgörande ersättare kan delta på lika villkor eller om ledamoten eller ersättaren anses 
ha lämnat sammanträdet. Ajournering får maximalt pågå i 10 minuter eller till dess att 
ordförande beslutar.  

§ 15. Om sammanträdet innefattar personuppgifter ska dessa hanteras i enlighet med 
reglerna för personuppgiftsbehandling.  

§ 16. Om kommunfullmäktige hålls via distansteknik ska allmänheten kunna följa 
sammanträdet via t.ex. webbsändning. Ansvarig utgivare ska utses. Var och en som 
framträder i en sådan webbsändning ansvarar själv för de yttrandefrihetsbrott denne 
eventuellt begår. 

 

 

 

 

Antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13, § 157. 

 


