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§ 45      Dnr KS/2019:352 
 
Huvudreglemente - revidering distansmöten 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Med anledning av den rådande 
pandemin har det uppkommit ett behov av att kunna delta i sammanträden på 
distans. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 6 kap. 24 § ska kommunfullmäktige besluta om i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i sammanträden på distans. En ledamot som 
deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde  
 
Enligt kommunallagen 5 kap 16 § ska deltagandet ske i sådant fall genom att ljud- 
och bildöverföring sker i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. 
 
I enlighet med kommunallagen ska tid och plats anges i kallelsen till ett 
sammanträde vilket innebär att ordförande behöver vara på den fysiska plats som 
angetts.  
 
I Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder föreslås under 
kapitel 5 Arbetsformer att en ny punkt läggs till enligt följande: 
 
Punkt 15  Sammanträde på distans 
Styrelsen/nämnden får om synnerliga skäl föreligger sammanträda med en eller 
flera ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum då 
kommunallagens villkor kan uppfyllas. Ledamot som önskar delta ska senast 
dagen innan mötet meddela ordförande och sekreterare. Möjligheten att delta på 
distans avgörs av ordförande. 
 
Deltagande på distans får inte förekomma när ärendet avser myndighetsutövning 
eller ärenden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagstiftning. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas 
restriktivt. 
 
I och med detta sker en justering av huvudreglementets numrering. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, Huvudreglemente för Mjölby – revidering distansmöten 2020-03-17 
Förslag till reviderat huvudreglemente 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) yrkar på att paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslut  
 

1. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

2. Kommunfullmäktige antar reviderat huvudreglemente för Mjölby 
kommun. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
 


