
Interpellation om distansdeltagande vid fullmäktiges sammanträden 
Svar på interpellation från Wahan Harutun, kommunpartiet om deltagande på distans 
vid fullmäktiges sammanträde. (KF2020/29)

På grund av den rådande pandemin har kommunfullmäktige genom nämdsreglementen 
och fullmäktiges arbetsordning öppnat upp för möjligheten till distansdeltagande vid 
kommunala sammanträden. I fullmäktiges arbetsordning har följande tillägg gjorts 
(2020-04-26):

Deltagande på distans(KL 5:16)

§11 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 5 dagar före 
sammanträdet anmäla detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.

Många möten och sammanträden har under den pågående pandemin genomförts med 
digitalt deltagande. 

När någon eller några ska delta på distans vid ett möte, så tillstöter en del problem. 
Enligt kommunallagen får sammanträde 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. Det innebär att bild och ljud måste överföras utan störningar till och från 
samtliga deltagare, såväl de som befinner sig i lokalen, som de som sitter på distans. 
Faktorer som påverkar detta är sammanträdesrummets storlek, antalet deltagare på 
distans, distansdeltagarnas utrustning, uppkoppling och vana att hantera utrustningen. 
Det skulle till exempel kunna vara förödande om någon distansdeltagare tappar 
kontakten när församlingen går till beslut. Eller att ljudet blir dåligt med ekoeffekter, 
eller andra störningar när en deltagare på distans gör ett debattinlägg.

För att distansdeltagande ska kunna fungera i en större församling krävs bild- och 
ljudanläggning av god kvalitet. Något som således måste införskaffas. Kanske behövs fler 
kameror för att alla ska kunna se varandra. Mikrofoner och högtalare måste fungera så 
att det inte blir rundgång. För att eliminera eventuella tekniska problem behöver man 
ha teknisk personal på plats. 

Man kan konstatera att det finns en betydande risk att något går fel. Dels kan det handla 
om att beslut inte fattas på ett juridiskt hållbart sätt. Dels kan det handla om att 
teknikstrul förlänger sammanträden, vilket inte är önskvärt då kostnaden för ett 
fullmäktigesammanträde uppgår till drygt 10 000 kronor per timme.

Fullmäktige har i arbetsordningen gett ordförande rätten att avgöra om närvaro får ske 
på distans, varför ordförandens beslut i frågan gäller.

Interpellanten ställer frågan vilka ”vi” avser i den skrivelse som gick ut inför fullmäktiges 
sammanträde i juli. Skrivningen syftar på Vansbro kommun.
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