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Projekt - Digitala möten



Workshop: Hantering av beslutmöten
med förtroende valda och styrelsemöten 
och bolagstämmor i kommunala bolag 
digitalt

Fredag 24 april



Bakgrund

Den pågående pandemin skapar samhällsutmaningar som i 
sin tur förändrar förutsättningarna snabbt för hur den 
demokratiska styrningen ska säkerställas. 

Det innebär nya krav på hur politiska möten kan bedrivas i 
enlighet med riktlinjer om social distansering och skyddande 
av riskgrupper. Samtidigt finns tekniska möjligheter och 
lagkrav som skapar möjligheter och utmaningar med att 
bedriva politiska processer på distans men som är 
nödvändiga för att upprätthålla vårt demokratiska samhälle. 

Fyrbodals kommunalförbund genomför därför 
under två veckor en snabbutredning för att skapa gemensam 
förståelse för vilka lagmässiga och tekniska krav som ställs 
för att kunna genomföra politiska möten på distans.



Vad säger SKR?

▪ Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och 
styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta.

▪ Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som regel 
ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst sammanträde.

▪ Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

▪ Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller styrelsesammanträde kan 
delta på distans.

▪ Det är inget som hindrar att kommuner och regioner anordnar t.ex. webbsändningar från 
sammanträden och uppmuntrar allmänheten att följa sammanträden på distans snarare än 
genom fysiskt deltagande med hänsyn till intresset av att förebygga smittspridning.

▪ En nämnd som har beslutat att dess sammanträden ska vara offentliga, kan när som helst 
besluta att de inte längre ska vara det.

SKR fokuserar på att ge ledning ur ett juridiskt perspektiv, 

utifrån tolkning av gällande lagar och förarbeten



Politikermöten – ett antal formkrav/utmaningar 
utifrån SKR:s promemoria

Samtliga deltagare ska kunna se och höra samtliga andra deltagare.
→ Ljud- och bildöverföring i realtid

Deltagande ska ske på lika villkor, oavsett varifrån det sker. 
→ Tillräcklig kvalitet och stabilitet i överföringen 

Handlingar som delas ut på mötet ska kunna tillgängliggöras även till de som deltar på 
distans.
→ Distribution av handlingar i (nästan) realtid

Beslutsfattande ska kunna ske öppet och slutet, med bevarad valhemlighet och utan möjlighet 
till manipulation. 
→ Stöd för sluten omröstning

Genomförandet ska inte ge obehöriga tillgång till material, bild eller ljud.
→ Fullgod sekretess i överföring och deltagarnas fysiska rum



Uppdraget, mål och syfte

• För att få en bredare förståelse för vilka utmaningar som uppstår med att driva 
politikermöten samt styrelsemöten i kommunala bolag digitalt, samt vilka lösningar som 
finns tillgängliga, har Fyrbodals kommunsamverkan initierat en workshop i forumet för 
kommunsamverkan IT-drift. 

• Upp till 15 kommuner kommer att delta med kompetenser från IT till juridik till politiker

• Syftet med workshopen är få en tydlig bild av de olika utmaningar kommunsverige står 
inför med att hålla dessa möten digitalt samt dela med sig av erfarenheter av nuvarande 
lösningar och diskutera nya.

• Målet med samverkan är att skapa beslutsunderlag som enkelt går att återanvända för hur 
mötena ska genomföras samt med och hur den tekniska lösningen bör etableras.



Planerat upplägg 
för fredag

1. Introduktion: presentation av deltagare och 
beskrivning av situation i nuläget

2. Utmaningar: Enskild övning - Alla delar med 
sig av vilka utmaningar man identifierat, 
uppdelat efter politikermöten och 
bolagsmöten

• Tekniska, juridiska, demokratiska, 
praktiska, övriga

3. Lösningar: Enskild övning - Alla delar med 
sig av fungerande, testade samt föreslagna 
lösningar

4. Nya lösningar: Gruppövning – i mindre 
grupper drar vi lärdomar av input från tidigare 
övningar för att diskutera nya lösningar

5. Avslutning och summering



Vi använder oss av Miro: ett 
verktyg för digital facilitering
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Med hjälp av Miro får vi en 
effektiv samarbetsyta där alla 
deltagare kan sätta lägga in 
sina idéer och tankar samtidigt 
med hjälp av digitala post-its
och kommentarer


