PM Rotel VI (Dnr KS 2021/493)

Promemoria - Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i samordningsförbund
Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 30 juni 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Karin Ernlund anför följande.
Ärendet
Med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
förkortad finsam-lagen, kan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera
regioner samt en eller flera kommuner bilda samordningsförbund.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Regioner
har hemställt till regeringen om ändring i finsam-lagen för att möjliggöra deltagande
på distans för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens sammanträden.
Kravet på fysiska möten innebär omfattande resande för ledamöterna och upplevs
som onödig tidsspillan och miljöpåverkan.
I promemorian från Socialdepartementet föreslås en ny bestämmelse § 19 finsamlagen som innebär att styrelsen i ett samordningsförbud får besluta att ledamöter och
ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Stockholms stad har
fått remissen för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till den föreslagna ändringen som
möjliggör deltagande på distans genom bild- och ljudöverföring i
styrelsesammanträden i samordningsförbud.
Mina synpunkter
Corona-pandemin har visat att alla typer av möten kan hållas på distans. Jag
välkomnar Socialdepartementets förslag till ändringar i finsam-lagen så att även
sammanträden med samordningsförbundets styrelse kan ske digitalt med stöd av
lagstiftningen. Det viktigaste är att mötesdeltagare och samarbetsparter kan delta i
diskussion och beslut på lika villkor, inte hur de gör det.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 16 juni 2021
KARIN ERNLUND
Bilaga
Promemoria - Deltagande på distans i styrelsesammanträden i
samordningsförbund
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Remissammanställning
Ärendet
Med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
förkortad finsam-lagen, kan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera
regioner samt en eller flera kommuner bilda samordningsförbund.
Samordningsförbundet utgör en offentligrättslig juridisk person på samma sätt som
kommunalförbund och är att betrakta som en myndighet som omfattas av
offentlighetsprincipen.
Förbundet ska inte ha myndighetsutövning gentemot enskilda personer och det
finns därför inte särskild sekretessbestämmelse för förbundet.
Medlemmarna utser en styrelse som leder samordningsförbundet. Antalet
ordinarie ledamöter i styrelsen kan variera mellan 4-11 personer.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Regioner
har hemställt till regeringen om ändring i finsam-lagen för att möjliggöra deltagande
på distans för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens sammanträden.
Kravet på fysiska möten innebär omfattande resande för ledamöterna och upplevs
som onödig tidsspillan och miljöpåverkan.
För fullmäktige och nämnder i kommuner och regioner finns bestämmelser om
deltagande på distans i 5 kap 16 § respektive 6 kap. 24 § kommunallagen.
I promemorian från Socialdepartementet föreslås en ny bestämmelse § 19 finsamlagen som innebär att styrelsen i ett samordningsförbud får besluta att ledamöter och
ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagandet ska i
sådana fall ske genom bild- och ljudöverföring i realtid och så att samtliga deltagare
kan delta på lika villkor. Vad gäller former och förutsättningar hänvisas i
promemorian i huvudsak till vad som anges i förarbetena till kommunallagen om
deltagande på distans.
Vidare föreslås att det till skillnad från vad som gäller i kommunallagen ska vara
möjligt för styrelsen att undantagsvis besluta att ledamöter får delta på distans enbart
genom ljudöverföring om det finns särskilda skäl för det. I promemorian anges att
särskilda skäl kan finnas bland annat om bildöverföring tappas periodvis vid ett
sammanträde eller om det är av stor vikt att en ledamot kan delta i ett särskilt
sammanträde och förutsättningar saknas för bildöverföring i realtid.
Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till den föreslagna ändringen som möjliggör
deltagande på distans genom bild- och ljudöverföring i styrelsesammanträden i
samordningsförbud. De i Socialdepartementets promemoria angivna förutsättningarna

rörande förslaget innebär att rättssäkerhet kan upprätthållas samtidigt som behov av resande
minskas.
Stadsledningskontoret anser att även det föreslagna undantaget, som innebär att ledamöter
kan delta på distans genom endast ljudöverföring om det föreligger särskilda skäl för det, är
bra och rimligt med hänsyn till det begränsade antalet ledamöter i styrelsen.

