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Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad den 29 juni 2020. 

Kommunallagen 5 kap 16 § ger ledamöter möjligheter att delta i fullmäktiges 
sammanträde på distans, om fullmäktige har beslutat det. I lagtexten sägs att ljud
och bildöverföring ska ske i realtid och att samtliga deltagare ska kunna se och höra 
varandra och delta på lika villkor. Detta dokument syftar till att närmare förklara hur 
dessa regler tillämpas i Karls borg kommuns fullmäktige. 

1. Kommunfullmäktiges sammanträden ska som huvudregel ske med 
ledamöterna fysiskt närvarande. Om särskilda skäl finns kan 
kommunfullmäktiges presidium besluta att ett sammanträde ska genomföras 
digitalt. Sammanträden där en eller flera ledamöter är närvarande digitalt och 
andra ledamöter är närvarande fysiskt är inte tillåtna. 

2. Ordförande, en vice ordförande och kommunsekreterare ska vara närvarande 
i samma lokal. 

3. Vid deltagande på distans ska i första hand användas den datautrustning som 
kommunen tillhandahåller. 

4. Om förbindelsen med en ledamot bryts ska sammanträdet ajourneras till dess 
att förbindelsen upprättats. Om det visar sig omöjligt att upprätta 
förbindelsen igen, avgör ordföranden om ersättare ska kallas in eller om 
mötet ska avbrytas och återupptas vid senare tillfälle. 
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5. Ledamot ska i normalfallet delta i ljud och bild. På vissa platser kan för liten 
bandbredd göra överföring av både ljud och bild omöjligt konstant eller 
temporärt. Ledamot som inte talar kan då slå av kameran. När ledamot talar 
och vid omröstningar ska alltid uppkoppling med både ljud och bild ske. 

6. Mikrofonen ska vara avstängd när ledamot inte talar. 

7. Öppen omröstning sker genom upprop på samma sätt vid fysiskt deltagande. 
Sluten omröstning är med nuvarande teknik inte möjlig. 

8. Ordet begärs via elektronisk handuppräckning. 

9. Chatten kan användas för att begära replik eller för att begära ordningsfråga. 
Parallell diskussion på chatten är inte tillåten. 

10. Ordförande ska vid inledningen av mötet försäkra sig om att ledamöter som 
deltar på distans har tillräcklig kunskap om tekniken för att kunna fullgöra 
sina uppgifter. 

Med vänliga hälsningar 

Mats Mellblom (C) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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