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Ersättning vid deltagande i nämndens 
sammanträde på distans 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Vid deltagande i nämndens sammanträde på distans tillämpas samma regler som vid 

fysisk närvaro vilket innebär att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till 

ledamöter, tjänstgörande ersättare och icke tjänstgörande ersättare. 

2. Beslutet gäller från och med nämndens sammanträde den 26 maj 2020. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet 

Rådande pandemi med smittspridning av coronaviruset medför stor påverkan på 

samhället. För att minska risken för spridning av viruset har bland annat större 

sammankomster förbjudits enligt regeringsbeslut. Mot bakgrund av pandemin beslutade 

kommunfullmäktige 2020-04-16 §10, dnr 0693/20 också att möjliggöra för 

distansdeltagande förutsatt att kommunallagens krav på ljud- och bildöverföring i realtid 

efterlevs. Byggnadsnämnden beslutade därefter 2020-04 26 § 165, dnr 0459/20 om ett 

tillfälligt tillägg i arbetsordningen avseende ledamöters deltagande i nämndsammanträden 

på distans. 

Inom Göteborgs Stad pågår sedan tidigare ett pilotprojekt där tre nämnder har haft 

möjlighet att erbjuda sina ledamöter deltagande i sammanträden på distans. I samband 

med kommunfullmäktiges beslut om pilotprojektet (2019-11-21 §28, dnr 0580/19) 

beslutade arvodesberedningen 2020-02-25 att, inom ramen för pilotprojektet, ska 

arvodering vid närvaro på distans ske på samma villkor som för en ledamot som fysiskt 

närvarar vid sammanträdet.  

Reglementsändringen reglerar inte ersättningsfrågan över huvud taget, utan rätten för 

nämnden att sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Kommunallagen styr 

rätten att fatta beslut på det sättet – och det är därför som ersättares, som inte tjänstgör, 

deltagande inte tas upp i lagen och omfattas av den möjligheten. Stadens 

arvodesberedning har därför gjort bedömningen att en ersättare som deltar på distans och 

därmed inte är närvarande i kommunallagens mening inte har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst.  
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Juridiska avdelningen på stadsledningskontoret har fått många frågor om detta och har av 

den anledningen varit i kontakt med arvodesberedningens presidium. 

Arvodesberedningens presidium menar att arvodesberedningens ställningstagande inom 

ramen för pilotprojektet kan tolkas på det sätt som stadsledningskontoret gjorde i 

underlaget till beslut i kommunfullmäktige, men arvodesberedningens presidium anser att 

den främsta uppgiften nu är att förhindra smittspridning och att det tidigare gjorda 

ställningstagandet därför inte behöver tolkas så strikt under pågående pandemi. Det är 

därför upp till respektive nämnd att avgöra huruvida arvodering ska ske även för de 

ersättare som närvarar på distans.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår stadsbyggnadskontoret att byggnadsnämnden 

beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå även till icke 

tjänstgörande ersättare som deltar på distans. 
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