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Till Regionstyrelsen

Riktlinje för sammanträden på distans
Fullmäktige beslutade den 17 juni 2020 att ge fullmäktige, styrelse, nämnder och arbetsutskott
möjlighet till deltagande på distans vid särskilda skäl. I nämnderna, styrelsen och arbetsutskottets
reglementen har det införts en speciell paragraf om sammanträden på distans. Fullmäktige
beslutade att covid-19 är ett särskilt skäl. Ordföranden beslutar i övrigt vad som utgör ett ”särskilt
skäl”. Ytterst så är det ordförande som avgör om närvaro får ske på distans.
1. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar innan sammanträdet anmäla
detta till regionsstabens kanslienhet.
2. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
ljud eller bild.
3. Bildöverföringen ska ske i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor.
4. Möjligheten att delta på distans tidsbegränsas tom 30 november 2020 och ska därefter
utvärderas.
5. Om förbindelsen med enskild deltagare försämras eller upphör ska ersättare tjänstgöra
from nästa ärende och under resten av sammanträdet.
6. Ordförande och de ledamöter som deltar på distans ska vara särskilt observanta på att de
platser där de distanstagande ledamöterna deltar är sådana att inga sekretesskyddade
uppgifter riskeras att röjas.
7. Vid votering (sk sluten omröstning) av valärenden eller ärenden om anställning måste den
tekniska lösningen kunna säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla beslutandes röster
kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i röstningsförfarandet så
att omröstningen inte kan manipuleras.
Tekniska kraven

I dagsläget finns inga domar som ger vägledning om hur man ska tolka de högt ställda tekniska
kraven enligt kommunallagen. SKR:s jurister bedömer att det är tillräckligt om man som
distansdeltagare kan se alla i lokalen på samma sätt som man hade sett dem om man varit fysiskt
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närvarande, dvs distansdeltagare ska kunna ha en överblick av de fysiskt närvarande ledamöterna
i lokalen och de ska kunna se den som talar. Ledamöter som deltar på distans ska kunna ses både
av varandra och av dem i lokalen i rörliga bilder, minst fyra åt gången, och man ska själv kunna
välja vilka fyra distansdeltagare man för tillfället vill se.
Närvarande

Presidiet, dvs ordförande och minst en vice ordförande och protokollförande måste vara fysiskt
närvarande i lokalen vid sammanträdet. Om inte någon av ordförande eller vice ordföranden kan
leda sammanträdet, leder den som har längst tjänstgöringstid sammanträdet.

Hårdvara

Den enskilde ansvarar för kvalitet och kostnad för datorförbindelsen. Om man använder dator
eller ipad som inte tillhandahålls av regionen ansvarar deltagaren själv för installation av den
specificerade programvaran. Uppkoppling, funktionstest och eventuell kontakt med IT-helpdesk
ska vara avklarad före sammanträdets utsatta starttid.
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