
Regler för deltagande på distans vid sammanträden i 

stadsdelsnämnd Lundby inom ramen för pilotprojekt  
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019, § 121, att nämnden skulle ingå i ett 

pilotprojekt för distanssammanträden under ett års tid från och med när distansteknik kan 

användas. Pilotprojektet omfattar nämndsammanträden men inte utskottssammanträden. Det 

är ledamöter som ges möjlighet att fatta beslut på distans och ersättare som inte tjänstgör 

omfattas således inte av möjligheten att delta på distans.  

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019, § 28, om medgivande för nämnden att 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans inom ramen för ett pilotprojekt den 1 

januari – den 31 december 2020.  

Grundläggande förutsättningar för deltagande på distans 
Kommunfullmäktige har beslutat att sammanträde på distans endast får 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till 

förvaltningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunfullmäktige beslutade också att överlämna till nämnden att bestämma vad som 

närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnd, vilket görs genom följande 

regler:  

Regler  
 

Deltagande på lika villkor  

Lokalen för sammanträden där ledamöter får delta på distans ska vara utrustad med 

teknik som gör det möjligt att uppfylla kravet på deltagande på lika villkor. Maximalt kan tre 

ledamöter delta på distans samtidigt.  

Den deltagare som deltar på distans ska använda sig av nämnden tillhandahållen utrustning 

för ändamålet i form av dator med kamera, tangentbord och headset. Deltagaren ansvarar för 

att tillhandahålla en tillräckligt god uppkoppling.   

 

Deltagarna ska kunna identifiera varandra och ledamot som deltar på distans ska kunna vara 

fullt delaktig i överläggningarna.   

 

Den som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut vid 

sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 

genom omröstning. 



 

Vid omröstning ska det säkerställas att det är ledamöterna som deltar på distans som deltar i 

omröstningen.  

 

Det är med tillgänglig teknik inte möjligt att delta på distans om det vid sammanträdet 

förekommer slutna omröstningar. Vid sluten omröstning träder ersättare in och ledamot på 

distans har då inte möjlighet att återinträda. 

 

Hantering av information klass 2, sekretess 

Då hantering av sekretessinformation i dagsläget inte kan hanteras via det aktuella 

konferensredskapet, är det inte möjligt för ledamot att delta på distans när ärenden som 

innehåller sekretess behandlas.  

 

 

Ordförandens ansvar  

Ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträdet. 

 

Ordföranden ansvarar för att informera ledamot som anmält deltagande på distans om såväl de 

juridiska som tekniska förutsättningarna för sådant deltagande.  

 

Ordföranden ska försäkra sig om att ledamot som deltar på distans gör det under 

sådana förhållanden att utomstående inte kan ta del av det som sägs och de uppgifter i övrigt 

som behandlas. Om överföringen innefattar personuppgifter ska de personuppgifter som 

behandlas hanteras i enlighet med reglerna för personuppgiftsbehandling.  

 

Ordföranden avgör före varje sammanträde om den tekniska utrustningen uppfyller 

kraven på bild- eller ljudkvalitet för deltagande på distans.  

 

Om bild- eller ljudkvaliteten under sammanträdet försämras eller förbindelsen bryts måste 

sammanträdet avbrytas till dess en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att 

alla åter kan delta på lika villkor, eller att ledamoten anses ha lämnat sammanträdet och 

ersättare träder in.   

 

Ledamots ansvar  

Ledamot som deltar på distans ansvarar för att använda sig av förvaltningen tillhandahållen 

utrustning för ändamålet.  

 

Ledamoten ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av distansteknik samt för 

att deltagande sker under sådana förhållanden att sekretessbelagda uppgifter inte röjs. 

Ledamoten ansvarar också för att ingen annan kan ta del av bild och ljud hos denne. 

 

Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 15 minuter 

före det börjar för test av teknik.  


