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1. Rutin för att delta digitalt i politiska sammanträden. 

Med anledning av rådande Corona-pandemi (Covid-19) finns ett behov av att delta i politiska 

sammanträden digitalt.  

Enligt Kommunallagen får ledamöter och ersättare delta i sammanträden på distans, såvida ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta 

på lika villkor.  

Denna rutin syftar till att tydliggöra hur digitala sammanträden ska genomföras för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, nämnder och utskott i Vimmerby kommun, för att säkerställa att bestämmelserna i 

Kommunallagen uppfylls. 

För att sammanträdet ska kunna komma igång i rätt tid, bör du starta din uppkoppling 15 minuter före 

mötet startar. Om du förberett dig innan så är chansen större att du hinner lösa eventuella problem som 

skulle kunna uppstå. 

2. Förberedelse 

Programmet Zoom kommer att användas för att kunna genomföra de politiska sammanträdena på distans. 

Du ansluter via Zoom från din iPad eller dator som kommunen tillhandahåller med. Privat läsplatta, 

smartphone eller dator kan också användas för att ansluta sig till Zoom under förutsättning att enheten har 

kamera och internetuppkoppling.  

2.1 Zoom 

- Kontrollera att du har Zoom installerad på din iPad/dator. 

- Om du saknar Zoom kan du ladda ner programmet via App Store på din iPad. Du som har en dator 

från kommunen kan hämta programmet från Software Center men du behöver   

befinna dig i kommunhuset för att kunna ladda ner. Om problem uppstår med installationen ta då 

kontakt med ITSAMs servicedesk på telefon 0494-19777 (öppettider måndag – fredag 7.00 – 

17.00). 

I bilagan Zoom instruktioner finns en guide med bilder för inloggning i Zoom för iPad, dator och 

webbläsare.  

2.2 Kallelse till möte 

Sekreteraren kommer att skicka ut ett mejl med en länk till mötet. Inbjudan skickas till din @vimmerby.se 

adress. Klicka på länken, ange mötes-id och lösenord och följ instruktionerna – se även bilaga Zoom 

instruktioner.  

Det är inte tillåtet att dela eller på annat sätt sprida länken till mötet. 

Alla sammanträden ska kallas till en fysisk plats - mötets sammanträdeslokal. Vid kommunstyrelsen, 

nämnd och utskott ska ordförande, justerare, kommundirektör/förvaltningschef samt sekreterare närvara på 

plats i sammanträdeslokalen. Vid kommunfullmäktige ska presidiet, kommundirektör samt sekreterare 

närvara på plats. 
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De som sitter i sammanträdeslokalen ska tillsammans vara uppkopplade mot Zoom-mötet genom 

utrustningen i sammanträdeslokalen och visa presidiet och justerare i bild och ta upp ljud från alla. 

(Kommundirektör/förvaltningschef och sekreterare är inte beslutande och behöver inte synas i 

bild).   

2.3 För bästa möteskvalité   

- Kontrollera att din iPad/dator är laddad.  

- Kontrollera att du har en stabil internetuppkoppling för att ljud- och bildöverföring i realtid ska 

fungera.  

 

- Använd headset (hörlurar med mikrofon) som du kopplar in i din iPad/dator. Ljudet blir bättre både 

för dig när du lyssnar och för andra när du pratar. Om du inte har tillgång till headset kan du 

beställa detta genom Staben.   

- Sitt inte med ett fönster direkt bakom dig, då blir det för mycket motljus och du syns dåligt för de 

andra mötesdeltagarna. Sitt gärna med en vägg bakom dig utan för mycket som distraherar. 

- Det är inte tillåtet att aktivera ”oskarp bakgrund” genom funktionen i Zoom. 

- Du ska alltid sitta ensam när du deltar i mötet. Det är inte tillåtet att sitta i en offentlig miljö till 

exempel på café eller restaurang. 

- Du ska alltid säkerställa att ingen annan hör mötet, varken vad du eller någon annan deltagare 

säger. Detta gäller emellertid inte för kommunfullmäktige, då dessa sammanträden är offentliga.  

3. Under sammanträdet  

Under sammanträdets gång är det viktigt att tänka på följande:  

3.1 Ljud 

Huvudregeln är att ha sin mikrofon avstängd i Zoom när man inte pratar. Detta för att undvika störande 

bakgrundsljud eller eventuell rundgång. Mikrofonen ska alltid vara avstängd förutom vid upprop, när ni 

begär ordet och när beslut ska fattas. 

Mikrofon är på     Mikrofon är av   

3.2 Bild  

Se till att din kamera är påslagen och att du syns i bild under hela sammanträdet. Deltagare på distans måste 

ha ett synligt ansikte för att ordförande ska kunna säkerställa att de har rätt att närvara.  

 

Om du använder iPad för Zoom tänk på att inte växla app till Netpublicator för då avbryts kameran 

och kommunallagens krav på bildöverföring i realtid uppfylls inte.  
Sekreteraren för mötet kommer att visa tjänsteskrivelsen/protokollsutdraget i bild så att samtliga kan se 

förslag till beslut. Om du vill läsa sammanträdeshandlingar samtidigt rekommenderas att du använder en 
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privat enhet och går in på 

https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochprotokoll.4.d36d9b11

5c7e11d42f3165.html 

3.3 Närvaro och tjänstgöring  

Det är viktigt att du som deltar på ett möte digitalt planerar för att delta under hela mötet, eftersom 

närvaron inte kan justeras lika enkelt som vid ett fysiskt möte. Vid ett digitalt möte är det lättare att komma 

och gå. Om en ledamot inte syns i bild, kommer ordföranden att uppmärksamma ledamoten om detta. Om 

ledamoten inte syns i bild efter en påminnelse kommer ledamoten inte anses som närvarande. 

 

En ledamot som deltar på distans får emellertid på samma sätt som ledamot som deltar på plats, kunna 

lämna sammanträdet under kortare tid för till exempel toalettbesök, utan att anses ha lämnat mötet. Detta 

får dock inte ske under beslutfattande. 

När ledamot/tjänstgörande ersättare avviker från sammanträdet meddelas detta genom att använda sig av 

chattfunktionen i Zoom eller genom att maila sekreteraren för mötet. Sekreteraren meddelar sedan vilken 

ersättare som går in istället.  

 

3.4 Om uppkoppling bryts 

För tjänstgörande ledamot gäller att om din uppkoppling bryts under mötet ska du omedelbart kontakta 

sekreteraren via mail eller telefon. Mötet kommer då att ajourneras till dess att du är tillbaka igen alternativt 

att en ersättare sätts in. 

För icke tjänstgörande ersättare gäller att om din uppkoppling bryts under mötet kan du försöka att 

koppla upp dig igen.  

Vid större tekniska problem som rör själva sammanträdesuppkopplingen eller majoriteten av ledamöterna 

behöver sammanträdet ajourneras för att undersöka om problemet går att lösa. Går problemet inte att lösa 

får sammanträdet avslutas och ordföranden får kalla till ett nytt sammanträde.   

3.5 Chatt 

Om du behöver komma i kontakt med sekreteraren eller vill komma i kontakt med samtliga mötesdeltagare 

så går det att använda mötets chattfunktion.   

Tryck på denna symbol för att komma till chatt  

 

För iPad klicka på   För dator klicka på  

och tryck därefter på Chat 

 

3.6 Sammanträdesteknik   

Följande förhållningsregler gäller avseende sammanträdesteknik  

https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochprotokoll.4.d36d9b115c7e11d42f3165.html
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/politikochdemokrati/motenkallelserochprotokoll.4.d36d9b115c7e11d42f3165.html


Rutin för att delta digitalt i politiska sammanträden 

Administrativa avdelningen 

6 

  

3.6.1 Upprop 

Uppropet sker på sedvanligt sätt genom att sekreteraren ropar ditt namn. Vid uppropet är det viktigt att alla 

svarar ”JA” när sekreteraren ropar ert namn. Säg till exempel ”Ja, Karl Karlsson är med på mötet”. Efter att 

du svarat på uppropet ska du stänga av mikrofonen.  

 

Efter att uppropet genomförts informerar sekreteraren om vem som ersätter vem samt vilka ytterligare 

personer som finns med i sammanträdeslokalen (till exempel förvaltningschef eller andra tjänstepersoner).  

 

3.6.2 Yrkanden, protokollsanteckning och reservation  

 

 

Vill du begära ordet eller  

Skriv ”O” eller ”Ordet” i chatten för att begära ordet. 

Skriv ”R” eller Replik” i chatten för att begära replik. 

För iPad klicka på   För dator klicka på  

och tryck därefter på Chat 

När ordföranden lämnat över ordet kan du framföra ditt yrkande eller protokollsanteckning muntligt. 

Yrkanden ska som vanligt alltid lämnas in skriftigt till sekreteraren, antingen före eller efter sammanträdet. 

Yrkande om bifall till förslag behöver inte lämnas skriftligt.  

 

3.6.3 Beslut  

När beslut ska tas frågar ordförande på sedvanligt sätt och ni svarar JA eller NEJ. Kom ihåg att sätta på 

mikrofonen.  

3.6.4 Votering 

Omröstning görs på motsvarande sätt som vid upprop – sätt på din mikrofon, svara med hela ditt namn och 

JA, NEJ eller AVSTÅR. Sedan stänger du av mikrofonen igen.  

Slutna omröstningar får inte genomföras på distans. I de fall en sluten omröstning behöver genomföras ska 

ärendet istället bordläggas och ordförande får kalla till ett extra sammanträde med fysisk närvaro.  

3.6.5 Jäv  

För att anmäla jäv vid ett ärende gör du det direkt när ordförande aviserar ärendet på dagordningen. Sätt på 

mikrofonen utan att begära ordet och säg ditt namn och att du vill anmäla jäv. 

Vid kommunstyrelsen, nämnd och utskott behöver du som ledamot logga ut ur mötet och när ärendet är 

beslutat meddelar sekreteraren dig via mail att du kan ansluta igen. Under denna tid tjänstgör en ersättare 

under ärendet. 
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde behöver du som ledamot inte stänga ner mötet eftersom 

kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt. En ersättare träder som vanligt in i den jäviga ledamotens 

ställe. När det aktuella ärendet är hanterat kan ledamot fortsätta tjänstgöra i sammanträdet.  

 

 
3.6.6 Ajournering  
Om sammanträdet ajourneras för överläggning inom partierna/partigrupperna ska samtliga 

deltagare gå ur mötet genom att klicka på den röda knappen leave/end.  

Under sådana överläggningar ansvarar partierna för att sköta kontakten med egna ledamöter 

som deltar på distans till exempel via telefon eller annat digitalt kommunikationsverktyg.  

För att komma tillbaka till mötet efter ajourneringen ansluter ni på nytt i samma möte. Efter ajourneringen 

görs en ny avstämning för att se att samtliga är på plats.  

Vid kortare ajourneringar ska samtliga deltagare vara kvar i Zoom mötet. Kameran kan dock stängas av 

under ajourneringen. 

 

4. Kontakt  

Vid frågor och support ta kontakt med:   

Jenny Andersson, jenny.andersson@vimmerby.se 

  


