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Kommunchef Maria Reinholdsson
E-post: maria.reinholdsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Revidering av allmän stadga för styrelser och nämnder
Digitala former för kommunikation är en allt vardagligare form för att skapa delaktighet och
möjlighet för många att delta. I situationer där enskilda eller grupper inte kan mötas eller
formellt sammanträda är digital media en stor möjlighet för att upprätthålla våra demokratiska
former.
Fullmäktige har genom Kommunallagen 6 kap 24 § möjlighet att fatta beslut i vilken
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträde på distans. Deltagande ska i sådant
fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och därmed delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska
anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
Nuvarande allmän stadga för styrelser och nämnder behöver revideras och anpassas utifrån den
nya lagstiftningen för att möjliggöra deltagande i sammanträden på distans i tider då fysiska
sammanträden inte är genomförbara.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade stadgan för
styrelser och nämnder.

Maria Reinholdsson
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-03-23
Allmän stadga för styrelser och nämnder – revideringar 2020-03-23
Allmän stadga för styrelser och nämnder 2020-01-27

Ärendet expedieras efter beslut till:

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se
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För vidare hantering
Administrativ chef, administrativa avdelningen
Kommunchef
För kännedom
Alla nämnder

Bakgrund
Enligt 72 § i allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun får en ledamot inte delta i
en nämnds sammanträde på distans. I situationer där det inte är möjligt att hålla sammanträden
är det viktigt att möjliggöra möten på distans. Enligt kommunallagen 6 kap 24 § har fullmäktige
möjlighet att fatta beslut om att ledamöter kan delta i nämndmöten på distans. Deltagandet ska i
sådant fall 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. Denna revidering görs för att
möjliggöra för ledamöter att kunna delta i sammanträden på distans.
Samråd/samverkan
Ej aktuellt.
Remissyttrande
Ej aktuellt.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
I dagsläget finns ingen ekonomisk påverkan. I en framtid kan behovet av programvara och
teknik behöva kompletteras.
Barnperspektivet
Deltagande i möten på distans kan innebära möjlighet för småbarnsföräldrar att delta mer aktivt
politiskt.
Miljöperspektivet
Distansmöten kan långsiktigt minska resebehov under vissa speciella omständigheter.
Funktionshinderperspektivet
Digital media fungerar för den som på kort eller lång sikt på grund av sjukdom eller annan
funktionsvariation har svårt att delta i möten.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Nuvarande reglementen är i behov av översyn.
Ärendets kommunikationsbehov
Ledamöter och tjänstepersoner i nämnder och sektorer.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(3)

Förvaltningens bedömning och motivering
Digitala former för kommunikation är en allt vardagligare form för att skapa delaktighet och
möjlighet för många att delta. I situationer där enskilda eller grupper inte kan mötas eller
formellt sammanträda är digital media en stor möjlighet för att upprätthålla våra demokratiska
former.
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