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Bestämmelser för deltagande på distans för ledamöter och 

ersättare i barn och utbildningsnämnden  

 
Gäller från den 1 januari 2021. 

 
Allmänt 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2020 § 87 att tillåta ledamöter i 

nämnder att delta på sammanträden från distans under förutsättning att ordförande 

godkänner det. Möjligheten till distansdeltagande under nämndsammanträden 

regleras i kommunallagen 6 kap. 24 §. Vad som i dessa bestämmelser föreskrivs 

för ledamöter gäller motsvarande för ersättare. 

 

Deltagande på distans ska endast betraktas som ett komplement till fysiskt 

deltagande. Regeringen har i kommunallagens förarbeten uttalat att det fortsatt är 

viktigt för beslutsfattarna att träffas fysiskt. Endast om särskilda skäl föreligger 

ska deltagande på distans beviljas. Som särskilt skäl kan vara risk för att sprida 

smitta/smittas, långa avstånd eller funktionshinder. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att nämnderna ska besluta om vad som närmare 

ska gälla för deltagande på distans i respektive nämnd, vilket görs i dessa 

bestämmelser för barn och utbildningsnämnden. 

 

 

1 § Formerna för deltagande på distans 
Deltagande på distans ska ske från avskilda rum i stadshuset eller i andra anvisade 

lokaler inom kommunens verksamhet. Ordförande kan särskilda fall godkänna att 

ledamot kan delta från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 

överläggningar.  

 

Deltagande på distans får endast ske om ljud och bildöverföring kan ske i realtid.  

Alla ledamöter ska kunna se varandra på lika villkor. Den som deltar på distans 

ska under hela mötet ha sin webbkamera påslagen. 

 

Om en ledamot förlorar anslutningen till mötet ska mötet ajourneras i väntan på 

att ledamoten/ersättaren är ansluten igen. Om ingen anslutning kan återupprättas 

måste mötet avslutas om ledamoten inte frivilligt väljer att avsluta sitt deltagande.  

 

Vid jäv ska den jävige ledamoten lämna det digitala mötet och därefter vänta på 

att bli åter bli insläppt. 

 

Val- och tillsättningsärenden där slutna omröstningar begärs kan endast 

handläggas om valhemligheten inte kan riskeras att röjas. 
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2 § Ordförandes ansvar  
Ordförande beslutar om deltagande får ske på distans vid varje enskild begäran. 

Ordförande ska i sin prövning beakta om särskilda skäl anses föreligga och om de 

tekniska förutsättningarna är tillräckliga för att garantera en stabil ljud- och 

bildöverföring i realtid. 

 

En begäran om att få delta på distans ska inkomma i god tid innan sammanträdet. 

 

Ordförande ansvarar för att under sammanträdet förvissa sig om att ledamoten kan 

följa överläggningarna och yttra sig. 

 

Ordförande kan bevilja ledamot rätt att närvara på distans som åhörare, och 

därmed utan beslutanderätt, i det fall kommunallagens krav på stabil ljud- och 

bildöverföring i realtid inte kan tillgodoses. 

 

3 § Ledamotens ansvar 

Ledamoten ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av 

distansteknik. 

 

Ledamoten ansvarar för att ingen obehörig kan ta del av bild och ljud hos denne 

exempelvis genom att ledamoten vid distansdeltagande, använder hörlurar med 

mikrofon. 

 

Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 

15 minuter före det börjar för test av teknik. 

 

Ledamoten ansvarar för att tydligt signalera när denne inträder eller lämnar mötet. 

 

4 § Ärenden innehållandes känsliga personuppgifter eller sekretess 

I de fall ärenden behandlas som innehåller sekretesskyddade uppgifter eller 

känsliga personuppgifter ska ledamoten tillåtas delta på distans endast om 

ledamoten befinner sig i ett avskilt rum i stadshuset eller i andra anvisade lokaler 

inom kommunens verksamhet. 

 

Ledamoten ska i dessa ärenden alltid använda hörlurar med mikrofon och i övrigt 

vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att obehöriga tar del av 

överläggningarna. 

 

 


