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Bakgrund, mål och syfte

Om och hur kan kommuner genomföra sina sammanträden på distans? 

▪ Snabbutredningen ska fungera som beslutsunderlag för val om digitala 
sammanträden är ändamålsenliga

▪ Kommunerna ska kunna fatta beslut om huruvida de vill öppna upp för deltagande 
på distans

▪ Beslut i kommunala församlingar ska göras enligt de former som anges i 
kommunallagen.

▪ Fyrbodals kommuner önskar göra en likartad tolkning av relevant juridik och teknik

▪ Ett likartat agerande ökar möjligheterna till lärande och utveckling

▪ Kommunerna önskar stöd och hjälp med hur de ska hantera sina sammanträden

Bakgrund och syfte

Utredningens huvudfråga

Mål



Sammanfattning av resultat



Metod, omfattning, avgränsningar 
och förutsättningar

• Sammanträden i kommunfullmäktige, nämnd, utskott 
och bolagsstyrelse

• Fokus på de beslutande församlingarna, förberedande 
eller efterföljande aktiviteter berörs inte

• Behandlar lösningen för distansdeltagande enbart

Workshop: 17 deltagande 
kommuner

Omvärldsbevakning: Dialog med 
kommuner och leverantörer

HUR HAR VI GJORT DETVAD HAR VI STUDERAT



Om och hur kan kommuner genomföra sina 
sammanträden på distans? 

Ja, efter beslut i KF, med undantag 
för sekretessärenden och ärenden 
som kräver slutna omröstningar. 

• Med rätt tekniska förutsättningar
• Med rätt processer och praktiska 

förutsättningar
• Med aktiva förberedelser och 

supportfunktioner 

Om: Hur:

Resultat



Utveckling av resultat

.



Kommunen kan hålla sammanträden digitalt på distans om 
rätt förutsättningar finns på plats, med vissa undantag

- Möjligheten att skapa lika villkor för distansdeltagare för KF, nämnd och 
bolagsmöten finns och skapas genom en kombination av teknik och process.

- Kommunens ledning behöver fastställa vilken typ av sammanträden och vilka 
ärenden man vill tillåta vid sammanträden med deltagare på distans.

- De tekniska lösningar som finns idag är tillräckliga för att möta de krav som finns för 
deltagande på distans i sammanträden, OM tydliga processer finns

- De ärenden som bör vara undantagna är ärenden med sekretess och ärenden som 
kräver sluten omröstning för beslut. 

- Oavsett val av teknisk lösning kommer resurser behöva läggas på information och 
utbildning till deltagare och mötessamordnare för att skapa en effektiv process 
under genomförandet.



Kommunen bör säkerställa ett antal förutsättningar för att 
kunna hålla digitala sammanträden

Målbild för vilket/vilka systemstöd man önskar 
använda för vilken funktionalitet vid 
sammanträden.

Ta fram utbildning och tydliga instruktioner till 
deltagare, praktisk övning inför om möjligt

Teknik Praktik

Utbildning, instruktioner och praktisk övning för 
ordförande och sekreterare

Tillför dedikerad supportresurs som bistår 
ordförande och sekreterare (främst vid KF)

Direktiv för vilka klienter deltagarna får använda 
och krav på uppkoppling

Säkerställa att IT-support har resurser att möta 
den förväntade ökningen i behov

Kontroll över avtal med leverantörer. Säkerställ 
frågor som informationssäkerhet, sekretess & 
kapacitet

Nära dialog mellan digitalisering/IT och 
kommunjurist & kansli för att följa krav och behov



Frågor och utmaningar som bör tas i beaktning av 
respektive kommun

För deltagande på distans kan det vara en fördel 
om förtroendevalda kan erbjudas 
användarkonton på kommunens domän, eftersom 
det då blir lättare att få kontroll över inloggning 
och verifiering. 

Tydliggöra vilken ambition kommunen har och 
som ska understödjas. Vilka typ av sammanträden 
och vilka ärenden ska behandlas på distans? 
Kommer teknikbehovet se olika ut?

Kommunen bör överväga om deltagande på 
distans kräver att den förtroendevalda har tillgång 
till två klienter för att se möteslokalen respektive 
handlingarna.

Avgöra hur kommunen vill förhålla sig till SKR:s 
tolkning av kraven på lika villkor, dvs att 
deltagarna ska kunna se varandra. Alla ska alltid
se varandra, alla ska kunna se varandra, eller det 
räcker att se sammanträdesrum och talare. 

Är målet att bygga något som löser behovet på 
kort eller enbart lång sikt?



Exempel på upplägg, beprövat av flera kommuner, för 
att genomföra sammanträden på distans

De deltagare som önskar närvarar 
på distans via videokonferens 
genom ”Lifesize”. Presidiet är på 
plats, alla är aktiva i mötet på lika 
villkor,  sekretssärenden hanteras 
inte. Teknisk support på plats i form 
av nämndsekreterare och 
sammanträdet livesänds via webbtv

Tillåter max så många deltagare på 
distans som kan ses på skärmen 
samtidigt. Använder Teams så 
således max tre. Övriga på plats 
fysiskt

Antalet ledamöter på plats minskas 
till hälften och övriga deltar på 
distans via videokonferens genom 
Skype. Deltar på samma villkor som 
fysiskt närvarande. 
Sekretessärenden hanteras inte 

Värmdö Helsingborg Nynäshamn

Beslut att tillåta deltagare på 
distans både i KF och nämnd taget, 
prövat i nämnd. Här tillåts alla som 
önskar delta på distans och det 
sker via Teams

Beslutat att distansdeltagande är 
ok. Använder Teams samt Plenum 
men distansdeltagare deltar ej i 
votering. Info saknas om hur många 
deltagare som befinner sig på 
distans 

Lidingö Norrtälje



Appendix: Resultatfördjupning



Om digitala sammanträden

I utredningen används begreppet digitala sammanträden. 
Ett digitalt sammanträde är en form av digitalt möte som 
måste genomföras med hänsyn till de krav och 
förväntningar som finns på sammanträden enligt 
kommunallagen eller aktiebolagslagen.



Förvaltningskrav

Utifrån den juridiska tolkning av förutsättningarna för deltagande på distans som SKR gjort så finns det inga principiella hinder 
för digitala sammanträden. Den centrala frågan är hur kommunen väljer att genomföra sammanträdena och vilka ärenden man 
väljer att behandla. 

• Respektive kommun avgör själva vilka möten och 
vilka ärenden

• Fullmäktige måste besluta både för kf och nämnd

• Mötet ska hållas på fysisk plats där minst presidiet 
befinner sig

• Alla deltagare måste uppfylla tekniska krav

• Deltagare ska kunna ta del av handlingar

• Distansdeltagare ska kunna delta i beslutsfattande

• Sekretessrelaterade uppgifter får ej röjas

Generella krav Kommunfullmäktige

Nämnder och utskott

Bolagsstyrelser

• Mötes måste ledas från fysisk plats vilken anges i kallelsen
• Folkhälsomyndighetens rekommendation om max 50 personer 

gäller inte för KF

• Större frihetsgrader kring hur många som kan delta på distans 
då sammanträdet hålls bakom stängda dörrar

• Liknande reglering för utskott, men kan inte bestämma själv att 
delta på distans utan bestäms av nämnden

• Inte reglerat på samma sätt som politiska församlingar, kan 
hållas på distans om alla är med på detta

• Styrelsen beslutsför när minst hälften av medlemmarna deltar, 
alla ska ha tagit del av handlingar



Tekniska möjligheter och 
utmaningar

För Närvaro och deltagande i mötet behövs ett 
videokonferensprogram. Möjligheterna på 
marknaden är många och inget system  har alla 
lösningar utan det blir upp till varje kommun att 
avgöra vilket som passar de riktlinjer som sätts, 
och ta hänsyn till vilka system som redan 
appliceras idag.

• Frågeställningar att ta ställning till:

• Uppkopplingshastighet, både i huvudlokalen och 
hur distansdeltagarna

• Säkerhet – vart lagras datan? USA?

• Lokal utrustning hos deltagarna tillräcklig och 
tillförlitlig?

• Antalet deltagare på distans och beslutsinriktning 
hos kommunen – behöver alla kunna ses 
samtidigt?

System Leverantör Beskrivning

Teams Microsoft Finns på många kommuner och är ett väl spritt verktyg för digitala möten. Utnyttja 
Microsofts datacenter i Europa.  

Begränsat antal samtidiga deltagarbilder (4 idag, 9 i ny version)
Skype Microsoft Har stor spridning. Skype kan visa ett begränsat antal samtidiga deltagarbilder (idag 5 

stycken). Microsoft har beslutat att avveckla Skype 2021, för att ersättas av Teams och 
uppdateras därför ej. Används idag av Nynäshamn. 

Lifesize Lifesize Kan visa 14 deltagare samtidigt. Kan integreras med Teams. Driver sin molntjänst på AWS. 
Använts bland annat av Värmdö.

Google 
Meet

Google Etablerad leverantör med många användare i Sverige. Enkelt interface. Kan visa upp till 16 
personer samtidigt.
Tillägg ”nod reaction” för handuppräckning kan användas för att begära ordet.

”Digitala 
möten”

Inera Är en möteslösning ursprungligen tänkt för vårdmöten och brukarmöten. Har varit i bruk i 
Södertälje.  Är i pilotfas och testas av bland annat Nacka, Norrtälje och Värmdö för att 
genomföra digitala sammanträden. Bygger på Compodium och är en krypterad tjänst med 
inloggning med hjälp av BankID eller Freja. Helt Sverigebaserad. Kommer lanseras i mitten 
av maj. Inera planerar att tillföra mötesstöd i kommande releaser under 2020. Kommer ha 
stöd för 16 samtidiga parter. 

Zoom Zoom Enkelt att använda, slagit stort i världen under våren. Har dock visat sig ha ett flertal 
säkerhetsbrister, som Zoom menar att de arbetar på. Använder en kombination av egna 
servrar och publika molntjänster. Tjänsten ej godkänd i många kommuner

QuickChan
nel

QuickChann
el

Anser sig vara marknadsledande bland kommuner och regioner att kommunicera med 
video och livestreaming och är således starka inom webbsändning.

System för närvaro och deltagare



Tekniska möjligheter och 
utmaningar

Systemen för mötesformalia och distribution av 
handlingar gör ingen egentlig skillnad mot fysiska 
möten

Utmaningar som kan uppstå i samband med digitala 
möten är:

• Ledtid från att sekreterare publicerar till når 
mötesdeltagare

• Den förtroendevalda har endast en klient 
och behöver således hoppa mellan mötet 
och handlingarna

Hos vissa kommuner används chatten för 
debattstöd, tex begäran av ordet.

System Leverantör Beskrivning
Public 360 Tieto Etablerat system för ärende med app för surfplatta.

Har stöd för distribution av handlingar vid sittande möte.

Planerar inom kort lansera tilläggsmodul för att stödja 
mötesgenomförandet, inklusive stöd för exempelvis omröstningar 
(öppna och slutna). 

W3D3 Formpipe Etablerat system för DÄH med app för distribution av handlingar till 
förtroendevalda. 

Har stöd för distribution av handlingar vid sittande möte.

I utvecklingsplanen finns stöd för närvaro, talarlista och votering. 
Netpublica
tor

Netpublicator Fokus på politiker och att få ut handlingar med sekretess. Har börjat med 
videofunktionalitet (med upp till sex deltagare), i samma app med 
befintlig behörighetsstyrning. Utvecklar just nu närvarohantering, 
talarlista och votering. 

Teams 
(Forms)

Microsoft Kan med stöd av Forms hantera omröstningar (eventuellt inklusive 
slutna). 

Saknar i grunden stöd för nämndsprocessen.
Presidium Snabbmedia System för att stödja sekreterarens ledning av mötet, exempelvis hantera 

anföranden, repliker, närvaro och voteringar. Systemet används 
exempelvis av Nacka och Värmdö. 

Plenum Q Enter System med exempelvis stöd för närvarohantering, debattstöd och 
voteringsstöd. Systemet används av Norrtälje.

System för mötesformalia och distribution av 
handlingar



Tekniska möjligheter och 
utmaningar

Rörande beslutsfattande i mötet så finns det tekniskt 
stöd för att ta beslut genom acklamation eller öppen 
omröstning. 

• Större utmaning i sluten omröstning, i och med 
verifiering av identitet för att kunna säkerställa att det 
är rätt personer som röstar, att ingen obehörig deltar i 
omröstningen.

System Leverantör Beskrivning

Forms Microsoft Hanterar i dag öppna omröstningar. Säger sig 
även kunna hantera slutna omröstningar med 
hjälp av anonymisering. 

Public 360 Tieto Saknar idag stöd men säger sig lansera 
funktionaliteten under mitten av 2020.

W3D3 Formpipe Ett utvecklat mötesstöd ligger i 
utvecklingsplanen.

Netpublicator Netpublicator Säger sig lansera ett utvecklat mötesstöd under 
den kommande 12-månadersperioden. 

”Digitala 
möten”

Inera Lanseras i maj 2020. Säger sig planera att 
lansera stöd för votering innan sommaren. 

System för mötesformalia och distribution av 
handlingar



Tekniska möjligheter och 
utmaningar

Insyn i mötet

• Rörande insyn i mötet så kan kommunen erbjuda 
möjligheter för allmänheten att åhöra sammanträdet 
via strömning av bild och ljud över nätet, men inget 
krav då närvaro fortfarande kan ske i kommunhuset

• Flertalet av de större videkonferenslösningarna 
inkluderar funktionalitet för att strömma ljud och bild 
från mötet.

• Ett stort antal kommuner använder 
Sändningsplattformen för Presidium från 
Snabbmedia, WebbTV KF, för distribution av sina 
fullmäktigesammanträden. Tjänsten har stöd för att 
publicera handlingar och talarlista parallellt med 
bildströmmen.

Sekretess och Säkerhet.

• Sekretessen behöver stödjas vid såväl distribution och 
lagring på de förtroendevaldas klienter som vid hantering 
av information. 

• Sekretess är framför allt en fråga om att ha 
ändamålsenliga och fungerande processer samt rätt 
kompetens och medvetenhet hos berörda personer, vilket 
tekniken bör stödja

• Beroende på vilken teknisk lösning kommunen väljer för 
att genomföra sammanträdena kan kommunen komma 
att behöva säkerställa att de förtroendevalda har en 
ändamålsenlig IT-arbetsplats, 

• En viktig del i säkerheten kring sammanträden är 
förmågan att säkerställa att rätt personer deltar. För detta 
kan mailkonton i kommunens miljö appliceras.



Tekniska möjligheter och 
utmaningar

Deltagarnas tekniska utrustning

• Krävs av deltagare men utanför 
kommunens ansvar

• Från kommunen tilldelad surfplatta kan 
användas för handlingar och dator för 
deltagande i mötet om möjligt

• För hög säkerhet bör deltagarens 
arbetsplats vara fjärrhanterad

• För ökat skydd mot obehörig insyn i 
sammanträdet bör head-set uppmanas

Utbildning support och stöd

• Oavsett teknisk lösning bör tid läggas på 
utbildning och support

• Ger smidigare möte utan störningar

• Den tekniska miljön centralt och lokalt bör 
vara känd för att möjliggöra support

Resurskrav

Införandet av digitala sammanträden kommer 
att driva både direkta och indirekta kostnader.

Faktorer som driver direkta kostnader
• Inköp och distribution av IT-arbetsplatser till 

ledamöter, 
• installation av videokonferensutrustning i 

sammanträdeslokalen
• Ev. anskaffning av systemlösningar 

Faktorer som driver indirekta kostnader:
• Framtagning av rutiner och lathundar, 
• Utbildning och säkerställande av 

handhavandeförmåga hos deltagare
• Utökat behov av IT-support samt tekniskt 

stöd vid möten. 



Tekniken i praktiken

I den fullständiga rapporten hittas fler detaljer rörande erfarenheter från andra kommuner, 
innefattande än mer detaljerade aktiviteter som rekommenderas att genomföra vid 
införandet av digitala sammanträden. Aktiviteterna delas upp efter:

• Inför beslut om deltagande på distans

• Inför införande av digitala sammanträden

• Inför ett sammanträde

• Under sammanträdet

I rapporten finns även mer information rörande omvärldsbevakningen och olika vägar att gå för att 
hålla digitala sammanträden baserat på erfarenheter från olika kommuner.

Där hittas även exempel på skrivningar för ändring av arbetsordning och reglemente.


