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Överenskommelse om minskad närvaro vid 
regionfullmäktiges och styrelser och nämnders sammanträden 
i Region Uppsala med anledningen av coronasepidemin 
 

Vi partier representerade i Region Uppsalas fullmäktige har kommit överens om att reducera 
närvaron på fullmäktiges och styrelsers och nämnders sammanträden från den 23 mars till den 
16 juni 2020. 

För att bekämpa spridning av coronasviruset i samhället har regeringen och 
Folkhälsomyndigheten uppmanat befolkningen att inte samlas i större folkgrupper och särskilt 
uppmanat personer över 70 år att undvika sociala kontakter. 

För att kunna upprätthålla regionens demokratiska system men ändå följa regeringens och 
Folkhälsomyndighetens anvisningar har vi i enighet mellan partierna kommit överens om att 
frivilligt minska närvaron vid sammanträdena. 

 

Innehållet i överenskommelsen: 

att reducera antalet närvarande ledamöter i fullmäktige till hälften, det vill säga 37 ledamöter 
för sammanträdena i april och juni, 

att reducera antalet närvarande ledamöter i nämnderna till hälften men med bibehållna 
majoritetsförhållanden samt att tillåta närvaro på distans, 

att huvudinriktningen för digital närvaro vid möten är att möjliggöra så mycket interaktivitet 
och delaktighet som tekniken tillåter, 

att mötesarvoden betalas ut till ledamöter som deltar via telefon eller Internet, 

att överenskommelsen upphör att gälla om regeringens och folkhälsomyndighetens 
anvisningar förändras, 

att följa upp frågan för ett nytt ställningstagande i anslutning till regionstyrelsens 
arbetsutskott senast den 2 juni 2020, 

att överenskommelsen gäller från den 23 mars till som längst 16 juni 2020. 

 

Antal mandat per parti i fullmäktige och nämnder och styrelse 

Fullmäktige 

Parti Mandat idag Reducerat 
Moderaterna 13 6 
Centerpartiet 7 4 
Liberalerna 5 3 
Kristdemokraterna 6 3 
Miljöpartiet 4 2 
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Socialdemokraterna 20 10 
Vänsterpartiet 7 4 
Sverigedemokraterna 8 4 
Simon Alm (-) 1 1 
 71 37 
 

 

Regionstyrelsen 

19 ledamöter reduceras till 11. 

Moderaterna  2 ledamöter 

Centerpartiet  1 ledamot 

Liberalerna  1 ledamot 

Kristdemokraterna  1 ledamot 

Miljöpartiet  1 ledamot  

Socialdemokraterna 2 ledamöter 

Vänsterpartiet 1 ledamot 

Sverigedemokraterna 1 ledamot 

Simon Alm  1 ledamot 

 

Sjukhusstyrelsen, Vårdstyrelsen och Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 

13 ledamöter reduceras till 7. 

Nämnderna föreslås reduceras till 7 ledamöter: 

Blågröna  4 ledamöter 

S+V  2 ledamöter 

SD  1 ledamot  

  
Kulturnämnden och fastighets- och servicenämnden 

9 ledamöter reduceras till 6. 

Blågröna   3 ledamöter 

S+V  2 ledamöter 

SD  1 ledamot 
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Patientnämnden 

  
7 ledamöter reduceras till 5. 

Blågröna   2 ledamöter 

S+V   2 ledamöter 

SD  1 ledamot 

 

 

 

Uppsala 2020-03-23 

 

 

Helena Proos (S)   Emilie Orring (M) 

 

 

Johan Örjes (C)   David Perez (SD) 

 

 

Neil Ormerud (V)   Björn-Owe Björk (KD) 

 

 

Malin Sjöberg Högrell (L)   Malena Ranch (MP) 

 

 

Simon Alm (-) 
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Kompletterande information 
 

Lagrum 

Kommunallagen stadgar att fullmäktige och nämnder är beslutsföra om hälften av 
ledamöterna är närvarande, 5 kap 45 § och 6 kap 27 §. 
 
Överenskommelsen är frivillig från partiernas sida och bygger på att nämnderna är beslutsföra 
även med färre ledamöter närvarande. Endast fullmäktige har rätt att besluta om att reducera 
antalet mandat per nämnd. Överenskommelsen innebär inte att antalet mandat per nämnd 
reduceras utan att vissa ledamöter frivilligt avstår att delta i sammanträdena. En ledamot har 
laglig rätt att närvara vid sammanträdena om han eller hon inte vill följa överenskommelsen, 
men uppmanas att följa den. 

Medverkan på telefon eller via Internet 

Överenskommelsen säger att ledamöter ska kunna delta i mötena på distans. Det betyder 
emellertid ändå att de inte har rösträtt. Kommunallagen tillåter digitala sammanträden om 
fullmäktige har medgivit detta. Regionfullmäktige har inte fattat beslut om att tillåta digitala 
möten. För att besluten ska vara lagliga krävs fysiska möten. Endast ledamöter som närvarar 
fysiskt deltar i besluten. 

Kontroll av närvaro inför sammanträden och telefonberedskap 

Inför varje sammanträde krävs att ordföranden är noga med att säkerställa att tillräckligt med 
ledamöter är på plats, samt har beredskap för att snabbt kalla in en utkvittad ledamot om det 
skulle behövas. Nämnderna är endast beslutsföra om minst hälften av ledamöterna är på plats 
fysiskt. 
 
Samma sak gäller även för fullmäktige. Varje partigrupp behöver förvissa sig om att ha 
beredskap för att kunna ringa in en utkvittad ledamot snabbt om det skulle behövas.  

Ordförandebeslut om läget förvärras 

Om regeringen utfärdar förbud även för mindre folksamlingar kan ordföranden i respektive 
styrelse eller nämnd hålla ett digitalt möte och därefter fatta ordförandebeslut i samtliga 
ärenden. Regeln om ordförandebeslut finns för ärenden som brådskar och ska därför användas 
återhållsamt. 

Arvodering 

Mötesarvoden beviljas av respektive nämndordförande. Överenskommelsen stadgar att 
arvoden betalas ut även till ledamöter som deltar via telefon eller Internet. 

Valkorporationer 

Vid valfullmäktige hösten 2018 utgjorde de blågröna partierna en valkorporation. Så gjorde 
också Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medan Sverigedemokraterna inte bildade 
valkorporation med något annat parti. För enkelhetens skull reduceras därför antalet mandat 
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för respektive valkorporation som inom sig bestämmer vilka nämndledamöter som ska 
tjänstgöra. 

Simon Alm 

Simon Alm är partilös och undertecknar överenskommelsen i egenskap av så kallad politisk 
vilde. 

Tidsgränser 

Överenskommelsen gäller fram till sista sammanträdet med regionstyrelsen 16 juni. Om 
förhållandena inte förbättrats behöver gruppledarna fatta ett beslut om att förlänga 
giltighetstiden. Överenskommelsen stadgar även att gruppledarna kan komma överens om att 
avsluta reduceringen av närvaron om förhållandena förbättras. 


