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Tillfälligt tillägg i byggnadsnämndens arbetsordning om 
deltagande i sammanträden på distans   

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

Tillfälligt tillägg i arbetsordningen avseende ledamöters deltagande i 

nämndsammanträden på distans enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet godkänns. 

Sammanfattning 

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 har frågan 

om möjlighet för ledamöter i stadens nämnder att delta vid sammanträden på distans 

uppkommit 

Kommunfullmäktige har beslutat (2020-04-16 §10, dnr 0693/20) att möjliggöra för 

distansdeltagande och låter varje nämnd själv besluta om vilka regler som ska gälla 

förutsatt att kommunallagens krav på ljud- och bildöverföring i realtid efterlevs. 

Byggnadsnämnden har nu att ta ställning till formerna för deltagande vid nämndens 

sammanträden på distans.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ett tillfälligt tillägg till arbetsordningen under 2020 i 

form av en bilaga redogör för villkoren för distansdeltagande. Stadsbyggnadskontoret 

bedömer att förslaget på ett tydligt sätt anger formerna för att lagkravet om deltagande på 

lika villkor möjliggörs och föreslår därför att nämnden godkänner tillägget enligt bilaga 1 

till tjänsteutlåtandet. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Inom Göteborgs stad pågår sedan tidigare ett pilotprojekt där tre nämnder kan erbjuda 

sina ledamöter deltagande i sammanträden på distans. I kommunfullmäktiges beslut om 

pilotprojektet (2019-11-21 §28, dnr 0580/19) redogjordes för att distanssammanträden 

initialt kan medföra ökade kostnader i form av utrustning och utbildning. För att 

säkerställa att det är möjligt att hålla videokonferens på ett sådant sätt att kraven för 

beslutsfattande på distans uppfylls vad gäller överföring av ljud och bild samt deltagande 

på lika villkor kan det medföra kostnader för inköp av teknisk utrustning samt för 

personalkostnader i samband med utbildningsinsatser. Även IT-support innan och i 

samband med sammanträden kan, enligt stadsbyggnadskontoret, medföra utgifter men 

dessa poster beräknas inte medföra betydande utgifter för nämnden i form av främst 

resursförstärkning och inköp av teknisk utrustning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Stadsbyggnadskontoret har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Mot bakgrund av risken för smitta, och regeringens och myndigheters uppmaning att 

skydda riskgrupper och personer över 70 år, ser stadsbyggnadskontoret positivt på att låta 

ledamöter delta i sammanträden på distans förutsatt att de juridiska förutsättningarna för 

lika deltagande efterlevs.  

Byggnadsnämndens sammanträden är slutna och medborgare mister således inte 

möjligheten att träffa sin folkvalda företrädare.  

 

Bilaga 

1. Förslag till tillfälligt tillägg i byggnadsnämndens arbetsordning avseende 

deltagande på distans vid nämndens sammanträden.  

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-04-16 § 10, dnr 0693/20 
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Ärendet  

Tillfälligt tillägg i nämndens arbetsordning avseende ledamots deltagande i 

sammanträden på distans under 2020. 

Beskrivning av 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 har frågan 

om möjlighet för ledamöter i stadens nämnder att delta vid sammanträden på distans 

uppkommit 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 §10, dnr 0693/20 att möjliggöra för nämnders 

ledamöter att delta vid sammanträden på distans. Av beslutet framgår att det är upp till 

varje nämnd att besluta om vilka regler som ska gälla för av distansdeltagande, förutsatt 

att kommunallagens krav på ljud- och bildöverföring i realtid efterlevs och att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ett tillfälligt tillägg till arbetsordningen under 2020 i 

form av en bilaga redogör för villkoren för distansdeltagande. Stadsbyggnadskontoret 

bedömer att förslaget på ett tydligt sätt anger formerna för att lagkravet om deltagande på 

lika villkor möjliggörs och föreslår därför att nämnden godkänner tillägget enligt bilaga 1 

till tjänsteutlåtandet. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det behövs kompletterande bestämmelser till 

kommunfullmäktiges beslut för att nämnden ska kunna hålla sammanträden med 

ledamöter på distans. Detta för att tydliggöra vad som krävs för att uppfylla lagkravet om 

deltagande på lika villkor. Förslag till kompletterande bestämmelser framgår av bilaga 1 

till detta tjänsteutlåtande. 
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