
Interpellation 3 till kommunstyrelsens ordförande. 

Lyssna på distans 
Den 11 maj skickade kommunstyrelsens ordförande och ordförande i PFU ut skrivelsen “Möjlighet att 
lyssna in sammanträde på distans” till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnderna.  

Det visade sig att skrivelsen och de nya bestämmelserna endast gällde “presidieledamöter i 
nämnderna och ledamöter i kommunstyrelsen”. De är nämligen de enda som är årsarvoderade. 
Dessa, de årsarvoderade ledamöterna, skulle genom skrivelsen få möjlighet att lyssna på 
sammanträdena hemifrån. De skulle dock inte få yttra sig eller rösta etc – bara lyssna. 

I en promemoria från SKR står det: 

“Det finns inget som hindrar att en ledamot på distans tillåts lyssna till det som sägs vid ett 
sammanträde eller att yttra sig via telefon eller annat tekniskt hjälpmedel. Detsamma gäller en 
ersättare.” 

Man kan ju undra med vilken rätt ordinarie ledamöter och ersättare i nämnderna samt ersättare i 
kommunstyrelsen utestängdes från att lyssna. Tekniken finns ju uppenbarligen att låta ledamöter sitta i 
hemmet och lyssna. Ja, tekniken finns ju egentligen också för att delta fullt ut på ett sammanträde… 

Det är nog första gången som jag som förtroendevald är med om ett gemensamt beslut från 
kommunstyrelsens ordförande och ordförande i PFU. Det får mig att undra vilken rättslig och bindande 
status som beslutet stöder sig på. Hur kommer det sig att just dessa två fattade detta beslut? Var står 
det att de har den befogenheten? 

Men vad jag förstår av kommunfullmäktiges beslut så måste det faktiskt vara upp till varje ordförande 
att fatta sådana beslut: 

“Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

Det framgår också av kommunfullmäktiges ordförandes och kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 
den 31 mars att de också tolkar fullmäktiges beslut på det sättet: 

“Detta innebär att ett deltagande på distans alltid ska godkännas av ordföranden i respektive 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.” 

 

Mina frågor är därför: 

Hur kommer det sig att de ledamöter som inte är årsarvoderade, dvs ledamöter och ersättare i 
nämnderna samt ersättare i kommunstyrelsen, särbehandlas och hindras från att lyssna på 
sammanträden utanför kommunhusets lokaler? 

Vilka rättsliga och juridiska grunder och dokument stödjer sig beslutet på som utestänger alla de 
ledamöter som inte är årsarvoderade från att lyssna på sammanträden t ex hemifrån?  

Vilka rättsliga och juridiska grunder och dokument stödjer sig ordförande i kommunstyrelsen på när 
beslut fattas som utestänger vissa ledamöter från att delta på distans, dvs utanför kommunhusets 
lokaler? 



Vilket beslut ska följas av ordförande i nämnderna - fullmäktiges beslut att det är ordförande som 
beslutar om deltagande på distans eller ordförandes i kommunstyrelsen respektive PFU beslut att 
endast årsarvoderade ledamöter får lyssna på distans, dvs hemifrån? 
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