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Nationella rådets rekommendation om styrelsemöten på distans 
 
 
Nationella rådet ställer sig bakom förbundsjuristen på Sveriges Kommuner och Landstings 
bedömning att det inte är möjligt för en ledamot med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser att delta på distans vid styrelsesammanträde. 

Bakgrund till ställningstagandet 

Ett stort antal bestämmelser i Kommunallagen tillämpas också på samordningsförbunden i dess 
verksamheter. Genom hänvisningar från Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser och genom uppräkning av relevanta paragrafer som hänvisar till 
Kommunallagen.  

I Kommunallagen finns idag bestämmelser om deltagande i nämnd- eller styrelsesammanträde på 
distans, 6 kap 32 § (fr. om 1 januari 2018 återfinns samma bestämmelse i 6 kap 24 §).   

Dessutom finns i Kommunallagen en bestämmelse om deltagande på distans vid 
fullmäktigesammanträden. Den återfinns i 5 kap 38 a § (fr. om1 januari 2018 5 kap 16 § ).Lag 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser hänvisar inte till någon av dessa 
bestämmelser, vilket innebär att Kommunallagens regler om deltagande på distans inte gäller för 
samordningsförbunden. 

De krav som gäller sammanträden i samordningsförbundens styrelser enligt 19 § Lag (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, hänvisar till bestämmelserna i 6 kap i 
Kommunallagen. 

18 § säger att styrelsen ska bestämma tid och plats för sina sammanträden. § 23 handlar om att 
styrelsen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande och 30 § 
anger att vid sammanträde skall föras protokoll med vissa obligatoriska moment, bl. a ska 
protokollet redovisa vilka ledamöter som har tjänstgjort.  

Dessa bestämmelser visar klart att sammanträdet ska äga rum på en plats rent fysiskt dit 
ledamöterna kallas och att så kallade telefonsammanträden eller beslut per capsulam inte är 
möjliga.  

Det finns inte några regler i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som 
möjliggör deltagande på distans.  Det är därför inte heller möjligt med hänvisning till vad som står i 
Kommunallagen.  

 

 

 
 


