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Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning deltagande på distans
Beskrivning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten
till deltagande på distans för ledamöter i kommunfullmäktige.
Av 5 kap. 16 § KL följer att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden
på distans om fullmäktige har bestämt det. Deltagandet ska i sådant fall ske
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 fullmäktiges sammanträde.
Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans, ska fullmäktiges arbetsordning, enligt 5 kap. 72 §
KL, reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.
För styrelsen och de flesta övriga nämnder i Leksands kommun har, i
enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 24 § KL, motsvarande ändringar gjorts
i respektive reglemente (KF 2020-05-04, §§ 27-32).
I detta ärende föreslår fullmäktiges presidium en ändring av fullmäktiges
arbetsordning som möjliggör deltagande på distans i fullmäktige.
Presidiets bedömning
Fullmäktiges presidium ser ett behov av att ändra i kommunfullmäktiges
arbetsordning på sådant sätt att deltagande på distans kan ske, särskilt mot
bakgrund av den nu pågående coronapandemin.
Under 2020 har fullmäktiges presidium i samråd med partierna i fullmäktige
istället för deltagande på distans kommit överens om kvittningssystem och
att flytta sammanträden till större lokaler. Detta har varit nödvändigt med
hänsyn till risken för smittspridning. Presidiet bedömer dock att det finns
anledning att komplettera fullmäktiges arbetsordning med bestämmelser som
möjliggör deltagande på distans.
Deltagande på distans bör inte utgöra inte något normalläge för deltagande
vid sammanträden för fullmäktige. Utgångspunkten är att deltagande vid
sammanträden sker på plats i den lokal som ordföranden anger i kallelsen.
Det bör, precis som krävs för nämnden, därför regleras i arbetsordningen att
det ska finnas särskilda skäl. Det är lämpligt att reglera vem som avgör om
särskilda skäl föreligger. Eftersom det handlar om en ordningsfråga vid
sammanträdet faller detta naturligen på ordföranden i kommunfullmäktige, i
samråd med övriga i presidiet. Det bör även därför regleras när anmälan om
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önskemål om att delta på distans ska lämnas till presidiet, om deltagande på
distans inte sker på ordförandens initiativ.
Det kan även finnas andra anvisningar kring deltagandet som behöver
lämnas och detta föreslås överlåtas till fullmäktiges presidium.
Kommunallagens bestämmelser handlar om ledamöters närvaro vid
sammanträdena och att dessa, när de deltar på distans, är närvarande och
beslutande på samma sätt som om de varit i sammanträdeslokalen. Det
bedöms dock lämpligt att i arbetsordningen ange vad som ska gälla avseende
närvaron för icke tjänstgörande. Även ersättare bör omfattas av samma
möjligheter och krav som ledamöter, även när de inte tjänstgör, och bör
protokollföras som närvarande när deras deltagande sker på distans enligt de
anvisningar som presidiet ger.
Tjänstemäns deltagande berörs inte heller i förslaget. Dessa får anses
närvarande vara närvarande, i den utsträckning de vid föredragningar på
något sätt deltar på distans.
Fullmäktiges presidium avser att se över fullmäktiges arbetsordning i sin
helhet. I detta ärende föreslås det dock endast att det tillförs en ytterligare
paragraf i arbetsordningen som reglerar i vilken utsträckning deltagande på
distans går ske. Den nya paragrafen, § 43, föreslås ha följande lydelse:
§ 43
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans.
Fullmäktiges ordförande avgör, i samråd med övriga i
fullmäktiges presidium, i vilken utsträckning särskilda skäl föreligger
för deltagande på distans.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före
sammanträdet anmäla detta till ordföranden och administrativ service.
Detta gäller dock inte om deltagande på distans sker på ordförandens
initiativ.
Fullmäktiges presidium får bestämma vad som närmare ska
gälla för deltagandet på distans i kommunfullmäktige.
Ersättare som deltar enligt de anvisningar som lämnas av
presidiet ska anses närvarande på motsvarande sätt som om
deltagandet sker i sammanträdeslokalen.
Förslag till beslut
1. Ändra kommunfullmäktiges arbetsordning avseende deltagande på
distans, i enlighet med förslaget.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-18
Slutligt beslut skickas till
Per-Erik Ingels (C)
Administrativ service

