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Grundläggande förutsättningar  

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. Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl 

föreligger, delta i nämndens möten på distans förutsatt att ledamoten anmäler detta senast 

fem arbetsdagar före sammanträdet till stadsbyggnadskontorets nämndsekreterare. 

Ordföranden är slutligen den som avgör om närvaro på distans får ske.  

  

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna till nämnden att bestämma vad som 

närmare ska gälla om deltagande på distans, vilket görs genom följande:  

 
Deltagande på lika villkor  
Alla deltagare och ledamöter, såväl de som deltar på plats som de som deltar på distans 

ska kunna identifiera varandra via bildöverföring, höra och se varandra under hela mötet. 

Tekniska förutsättningar kan begränsa antalet samtidiga bildöverföringar vilket kan 

begränsa antalet ledamöter på distans. Ledamot som deltar på distans ska kunna vara fullt 

delaktig i överläggningarna och kunna ta del av dokument som visas. För att en stabil ljud- 

och bildöverföring ska kunna uppnås är rekommendationen att den som deltar på distans 

gör det via en kabelansluten dator för att driftskapaciteten ska kunna garanteras.  I de 

lokaler där sammanträden på distans genomförs behöver det finnas utrustning för 

videokonferens i form av stor skärm, videokameror, mikrofoner och högtalare för att 

kraven för beslutsfattande på distans uppfylls vad gäller överföring av ljud och bild samt 

deltagande på lika villkor.  
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Deltagande på distans vid sammanträden  
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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  
Ledamoten ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av distansteknik och 

ska tillsammans med tjänsteperson från stadsbyggnadskontoret senast två arbetsdagar 

innan sammanträdet stämt av formerna för distansdeltagande samt testat tekniken. 

Stadsbyggnadskontorets IT-support ger enbart support på plats på Köpmansgatan 20 eller 

via telefon eller dator. Ledamot som deltar på distans ansvarar för att deltagandet sker med 

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 innan för kontroll av 

uppkoppling och teknik.  
 

 


