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Bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden för 
kommunstyrelsen och dess utskott 

1 §  I 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) samt reglementet för kommunstyrelsen i 
Leksands kommun finns bestämmelser om deltagande på distans vid sammanträden. 
 Detta styrdokument innehåller närmare bestämmelser om vad som ska gälla för 
deltagande på distans vid sammanträden för kommunstyrelsen och dess utskott.  
 
Genomförandet av sammanträden  
2 §  Ordföranden i respektive organ avgör i vilken utsträckning särskilda skäl föreligger för 
deltagande på distans.  
 
3 §  Vid ett sammanträde som genomförs med deltagande på distans ska den som deltar på 
detta sätt ansluta sig till mötet elektroniskt på den plattform som kommunen anvisar.  
 
4 §  Om en ledamot förlorar godtagbar överföring med sammanträdet ska sammanträdet 
avbrytas och återupptas först sedan ledamoten återupprättat kontakten, eller ersättare inträtt 
som beslutsfattande.  
 En ledamot som har återkommande svårigheter med att upprätthålla godtagbar 
överföring med sammanträdet får ersättas. Ordföranden avgör när ledamoten ska ersättas av 
detta skäl.  
 Ordföranden får tillåta avbrott i ljud- och bildöverföringen för sammanträdesdeltagare i 
syfte att förbättra mötets genomförande.  
 
5 §  Varje beslut ska föregås av en teknikfunktionskontroll där ordföranden kontrollerar att 
beslutande haft godtagbar överföring även under redogörelse av förslag till beslut samt 
eventuell propositionsordning.  
 
6 §  Slutna omröstningar får inte genomföras på distans med mindre än att valhemligheten 
kan upprätthållas. 
 
7 § Sammanträdena ska genomföras på sådant sätt att inte känsliga personuppgifter eller 
sekretessbelagda uppgifter ingår i bild- och ljudöverföringen. Ordföranden får avbryta och 
ytterst frånta ordet från den som otillåtet yppar känsliga personuppgifter eller 
sekretesskyddade uppgifter. 

Anmälan och ledamots skyldigheter  
8 §  Ledamot ska anmäla eventuellt önskemål samt skäl till närvaro på distans till 
ordföranden och Administrativ service senast 5 dagar innan sammanträdet. Detta gäller inte 
om deltagandet på distans sker på ordförandens initiativ. 
 



 

 
 

9 §  Ledamot som deltar på distans ska ha den tekniska utrustning för ljud- och 
bildöverföring som krävs för att deltagandet ska kunna ske på så sätt att kraven i 
kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente är uppfyllda.  
 
10 § Ledamot som deltar på distans får endast göra detta från en plats där ingen obehörig kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.  

Ersättares deltagande 
11 §  Bestämmelserna i kommunstyrelsens reglemente avseende deltagande på distans för 
ledamöter samt detta styrdokument gäller i tillämpliga delar även ersättare, undantaget sådana 
bestämmelser som endast gäller beslutande. Vid deltagande på distans gäller i övrigt vad som 
annars gäller för ersättare. 
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