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Medgivande för nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning, nämnden för 
intraservice och stadsdelsnämnden Lundby 
att hålla sammanträden med ledamöter på 
distans inom ramen för ett pilotprojekt 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, D, L och C den 31 oktober 2019 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Stadsledningskontorets förslag avslås. 

---- 
Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från M, D, L och C den 31 oktober 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 1 november 2019. 

Daniel Bernmar (V) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkade 
bifall till stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkade Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
avslag på yrkande från M, D, L och C den 31 oktober 2019 och yrkande från SD 
den 1 november 2019. 

Vid omröstning i huvudvotering beträffande Martin Wannholts yrkande samt 
stadsledningskontorets förslag röstade Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), 
Hampug Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Naod Habtemichael (C) och ordföranden 
Axel Josefson (M) för bifall till Martin Wannholts yrkande. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jonas 
Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstade för 
bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med ordförandens utslagsröst att bifalla Martin Wannholts 
yrkande. 

Kommunfullmäktige 
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Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för bifall till Martin Wannholts yrkande. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 31 oktober 2019. 

Representanterna från MP och V antecknade som yttrande en skrivelse från 
den 5 november 2019. 

 
 
Göteborg den 6 november 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – Medgivande för nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för 
intraservice och stadsdelsnämnden Lundby att hålla 
sammanträden med ledamöter på distans inom ramen för 
ett pilotprojekt. 

 

Vi rödgrönrosa ställer oss positiva till pilotprojektet för att kunna ha nämndmöten med 

deltagande på distans. Det är idag svårt att få människor att vilja och kunna engagera sig 

politiskt. Alla de Göteborgare som lägger många timmar per månad i olika utskott, 

beredningar, nämnder, styrelser och andra politiska uppdrag med hög mötestäthet 

behöver få bättre förutsättningar. Det kan vara när en är sjukskriven, på arbetsresa, på 

semester eller tar hand om sina barn. För att kunna förbereda besluten förekommer det  

att ledamöterna uppdateras om ärendet på telefon eller via mejl, en redan föreliggande 

sekretessrisk som också behöver regleras.  

Om möjligheten finns att delta på distans kan fler politiker delta i varje enskilt möte, och 

bredare och mer genomdiskuterade beslut fattas. Om vi istället drar undan möjligheten 

finns risk att vi skapar incitament till att öka delegationen från politiker till tjänstemän. 

Detta är inte demokratiskt eftersträvansvärt. Politiker ska ta mycket och långtgående 

ansvar och vi vill att det ska vara lätt för invånare att utkräva ansvar. Möten på distans är 

ett verktyg för att underlätta att bibehålla det breda politiska inflytandet.   

Vi vill underlätta, inte försvåra, för småbarnsföräldrar, egenföretagare, chefer, människor 

med hälsoproblem och andra som har svårt att få ihop sin vardagslogistik att kunna vara 

med och ta ansvar för Göteborg. Möten på distans kan inte ersätta alla våra politiska 

möten, oftast behöver vi mötas i samma rum för att se varandra i ögonen för att få en 

riktigt bra diskussion. Men att skapa möjligheten för en förenklad logistik när tillfälle ges, 

det bör vi kunna stötta våra politiskt förtroendevalda med. 

Med en gedigen planering för pilotprojektet såsom stadsledningskontoret föreslår kan vi 

få ett fullgott underlag för att utvärdera om detta kan vara en modell för Göteborg. Att  

avslå är varken särskilt innovativt eller att värna om våra fritidspolitiker.         
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Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
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Yrkande angående – Medgivande för nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för intraservice 
och stadsdelsnämnden Lundby att hålla sammanträden med 
ledamöter på distans inom ramen för ett pilotprojekt 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag tillstyrks. 
 

Yrkandet 
Ett pilotprojekts syfte är en preliminär studie i liten skala som genomförs för att utvärdera 
genomförbarhet, varaktighet, kostnad, ogynnsamma händelser och för att förbättra 
utformningen innan ett fullskaligt projekt genomförs. Det används för att testa 
utformningen av det fullskaliga projektet och ger en potentiellt värdefull insikt. Om något 
saknas i piloten kan detta läggas till i det fullskaliga projektet för att uppnå full 
funktionalitet i enlighet med målbilden. 

Stadsledningskontoret tar upp vikten av att nämnderna har olika verksamheter och 
förutsättningar och föreslår att det överlåts till nämnderna att bestämma vad som närmare 
ska gälla genom att anta riktlinjer. Att förslag till riktlinjer utformas gemensamt av 
arbetsgruppen för genomförandet av projektet så att sådana kan antas av respektive 
nämnd innan pilotprojektet startar. 

Vidare anger SLK att arbetsgruppen även ansvarar för att ta fram vägledning för att 
relevanta utbildningar ska kunna hållas i respektive nämnd avseende tekniska tjänster, 
mötesteknik och juridiska förutsättningar. 

Vi Sverigedemokrater anser därmed att det finns täckning för ett genomförande av 
pilotprojektet. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Datum 2019-11-01 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.20 
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Yrkande angående medgivande för nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
nämnden för intraservice och 
stadsdelsnämnden Lundby att hålla 
sammanträden med ledamöter på distans 
inom ramen för ett pilotprojekt  

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag avslås. 
 

Yrkandet 
Alliansen och Demokraterna är av uppfattningen att ett införande av pilotprojektet för 
sammanträden på distans är problematiskt av flera skäl, särskilt ur sekretessynpunkt. 
Stadsdelsnämnderna behandlar ärenden enligt föräldrabalken och lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga som omfattas av sekretess. Vi ser inte hur staden ska 
kunna garantera att sekretessen upprätthålls i rum som vi inte förfogar över. Det skulle 
vara olyckligt om någon som är med på mötet via distans exempelvis missar att någon är i 
rummet bredvid och hen råkar höra detaljer kring en faderskapsutredning eller delar av 
individutskottets sammanträden. Vi måste kunna garantera att behandlingen av känsliga 
personuppgifter behandlas rättssäkert och att de aldrig läcker ut. Den utredning som är 
gjord visar inte hur detta ska kunna säkerställas. 

Införandet av pilotprojektet skulle även innebära både en ökad administration och ökade 
kostnader, vilket i dagsläget saknar finansiering. SDN Lundby kommer behöva köpa in 
videoutrustning för ca 100 000 kr för att kunna medverka i pilotprojektet, eftersom deras 
lokal inte tillgodoser lagkraven på överföring av ljud och bild samt deltagande på lika 
villkor. Den kostnaden är inte budgeterad. Det kommer även tillkomma kostnader för att 
köpa in lånedatorer och annan utrustning så att ledamöterna kan vara med på distans. 
Ledamöterna kommer behöva avsätta tid till att utbilda sig via e-learning och även 
behöva avsätta tid till praktiska övningstillfällen, detta behöver nämnderna avsätta 
personella resurser för. Lokala politiker kommer även behöva komplettera utbildningen 
med en stadsjurist kring ansvarsfördelning mellan ordförande och ledamot avseende 
exempelvis upprätthållande av sekretess vid deltagande på distans. Nämnderna skulle 

Kommunstyrelsen                                                                                                                                                         
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
 
2019-10-31 
 

Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.20 
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eventuellt behöva en resurs för teknisk support under sammanträdena vilket bidrar till 
ökade kostnader. 

En av orsakerna till att beslutsfattande på distans infördes i kommunallagen var för att det 
skulle underlätta för förtroendevalda i glesbygd så de skulle slippa resa långa sträckor för 
att ta sig till sammanträden. Det geografiska problemet har inte vi i Göteborg. Många 
kommuner, landsting och regioner har sedan 2014 när möjligheten till beslutsfattande på 
distans infördes har infört möjligheten, men få av dessa använder sig av det i alla fall. 
Många har även slutat med det helt och hållet som exempelvis Vilhelmina kommun. Ale 
kommun och Mölndals stad har valt att inte tillåta deltagande på distans överhuvudtaget.   

Vår samlade bedömning är att pilotprojektet inte kan garantera sekretessfrågan och 
innebär ökade kostnader för något som egentligen inte behövs. Mot den bakgrunden 
föreslår vi att förslaget avslås och att projektet inte genomförs.  
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Medgivande för nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning, nämnden för 
intraservice och stadsdelsnämnden Lundby 
att hålla sammanträden med ledamöter på 
distans inom ramen för ett pilotprojekt   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för intraservice och 
stadsdelsnämnden Lundby får sammanträda med ledamöter närvarande på distans 
inom ramen för ett pilotprojekt den 1 januari – den 31 december 2020.  
- Sammanträde på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på 
lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

- Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta 
till förvaltningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

2. De berörda nämnderna får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i respektive nämnd. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2019, § 27, att i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag anteckna informationen om de juridiska och tekniska 
möjligheterna att genomföra sammanträden på distans. Samtidigt förklarades uppdraget 
från kommunfullmäktige den 23 november 2017, § 18, att ur ett större perspektiv utreda 
möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser samt att ta fram 
riktlinjer för distansmöten med fokus på mötesteknik- och kultur och belysa hur det ska 
fungera ur ett rättssäkert perspektiv, fullgjort.  

Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019, § 121, att uppdra åt 
stadsledningskontoret att, i samverkan med berörda nämnder, inleda ett pilotprojekt för 
distansmöten för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för 
intraservice och stadsdelsnämnden Lundby i enlighet med riktlinjer i yrkande från S, V 
och MP. 

Stadsledningskontoret har tillsammans med representanter från de berörda nämnderna 
bildat en arbetsgrupp för genomförandet av pilotprojektet. En förutsättning för att 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-09-23 
Diarienummer 0580/19 
 

Handläggare 
Ellinor Malmborg 
Telefon: 031-368 04 04 
E-post: ellinor.malmborg@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (6) 
   
   

nämnderna överhuvudtaget ska ha möjlighet att sammanträda på distans är att 
kommunfullmäktige beslutar om det. Arbetsgruppen har bedömt det vara möjligt att 
genomföra projektet under ett års tid med start i januari 2020 och stadsledningskontoret 
föreslår därför att medgivandet begränsas till att gälla under 2020. Stadsledningskontoret 
föreslår också att fullmäktige beslutar att överlämna de närmare formerna för deltagande 
på distans till nämnderna att besluta om.    

Ekonomiska konsekvenser 
I tjänsteutlåtandet ”Möjligheter för distansdeltagande i nämnder, utskott och styrelser” (se 
bilaga) redovisades att införande av en möjlighet att delta på distans vid 
nämndsammanträden skulle komma att medföra kostnader dels för utrustning i form av 
datorer med tillbehör för ledamöterna, dels i form av utbildning. Det bedömdes samtidigt 
vara rimligt att samtliga nämnder har tillgång till lokaler där 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. Stadsledningskontorets 
samlade bedömning var att det var nödvändigt att avvakta den utredning som pågick och 
alltjämt pågår av möjligheten att använda den tillgängliga konferenstjänsten ur ett 
sekretess- och personuppgiftsbehandlingsperspektiv innan ställning togs till införande av 
distansdeltagande. Hur kostnaderna för framför allt nödvändig utrustning skulle 
finansieras togs därför inte ställning till i tjänsteutlåtandet. Det framgår inte heller av de 
riktlinjer för pilotprojektet som kommunstyrelsen beslutade om hur detta ska finansieras.  

Arbetsgruppen för genomförandet av pilotprojektet bedömer att respektive nämnd inom 
ramen för pilotprojektet har möjlighet att tillhandahålla de ledamöter som anmäler 
önskemål om deltagande på distans lånedatorer med rätt utrustning för ändamålet. När det 
gäller sammanträdeslokaler med videokonferensutrustning som uppfyller lagens krav på 
överföring av ljud och bild samt deltagande på lika villkor har nämnderna för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning och intraservice tillgång till sådana där 
nämndsammanträden kan hållas. Stadsdelsnämnden Lundby har inte en tillräckligt stor 
lokal utrustad med videokonferensutrustning för att nämndsammanträde ska kunna hållas 
där. Det skulle behöva köpas in videokonferensutrustning för ändamålet för ca 100 000 kr 
för att nämnden ska kunna delta i pilotprojektet, vilket inte är budgeterat. Ett alternativ till 
att införskaffa utrustningen skulle kunna vara att stadsdelsnämnden vid något 
sammanträde lånar lokal från någon av de andra nämnderna för att kunna delta i 
pilotprojektet.  

När det gäller utbildningsinsatser för praktisk användning av videokonferenstjänsten 
bedöms sådana kunna hållas i respektive nämnds regi i form av e-learning samt praktiska 
övningstillfällen. E-learning för Skype finns redan tillgänglig. Arbetsgruppen kommer 
inom ramen för pilotprojektet att vara behjälplig med att ta fram vägledning för den 
praktiska utbildningen och stötta i genomförandet av den, medan ansvaret för 
genomförandet av utbildningen ligger på respektive nämnd. Den praktiska utbildningen 
ska kompletteras med utbildning av stadsjurist kring ansvarsfördelning mellan ordförande 
och ledamot avseende exempelvis upprätthållande av sekretess vid deltagande på distans. 
Tidsåtgång för utbildningen bedöms uppgå till två timmar för ledamöterna i varje nämnd, 
som kan erbjudas vid två tillfällen samt därutöver extra tillfälle för praktisk övning för 
ordförarande och nämndsekreterare om två timmar. Det innebär utöver den tid som 
behöver läggas på e-learning en tidsåtgång för praktisk utbildning om ca sex timmar per 
nämnd som nämnderna behöver avsätta tid och personella resurser för.  
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En ytterligare kostnad som definierats av arbetsgruppen är att nämnderna kan behöva ha 
en resurs tillgänglig för teknisk support under sammanträdena. 

Barnperspektivet, Mångfaldsperspektivet, 
Jämställdhetsperspektivet, Miljöperspektivet och 
Omvärldsperspektivet 
De överväganden som gjordes i det tidigare tjänsteutlåtandet (se bilaga) gäller alltjämt för 
detta ärende och redogörs därför inte särskilt för nu.  

Bilaga 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-02-27, § 121, med 

yrkande från S, V och MP samt stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande  
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Ärendet  
För att det ska vara möjligt att genomföra det pilotprojekt med nämndledamöter 
närvarande på distans som kommunstyrelsen beslutat om behöver kommunfullmäktige 
besluta om i vilken utsträckning ledamöter får delta i de tre nämndernas sammanträden på 
distans. Förutsatt att fullmäktige angett att deltagande på distans får ske i en nämnd kan 
fullmäktige överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på 
distans ska får ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2019, § 27, att i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag anteckna informationen om de juridiska och tekniska 
möjligheterna att genomföra sammanträden på distans. Samtidigt förklarades uppdraget 
från kommunfullmäktige den 23 november 2017, § 18, att ur ett större perspektiv utreda 
möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser samt att ta fram 
riktlinjer för distansmöten med fokus på mötesteknik- och kultur och belysa hur det ska 
fungera ur ett rättssäkert perspektiv, fullgjort.  

Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019, § 121, att uppdra åt 
stadsledningskontoret att, i samverkan med berörda nämnder, inleda ett pilotprojekt för 
distansmöten för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för 
intraservice och stadsdelsnämnden Lundby i enlighet med riktlinjer i yrkande från S, V 
och MP (se bilaga). Av det i yrkandet beskrivna uppdraget framgår att det är vid 
nämndsammanträden som möjligheten till deltagande på distans ska tillåtas och inte vid 
utskottssammanträden.  

Stadsledningskontoret har tillsammans med representanter från de berörda nämnderna 
bildat en arbetsgrupp för genomförandet av pilotprojektet. En förutsättning för att 
nämnderna överhuvudtaget ska ha möjlighet att sammanträda på distans är att 
kommunfullmäktige beslutar om det.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Att besluta om nämndernas organisation och verksamhetsformer hör till fullmäktiges 
centrala uppgifter och dessa får inte delegeras. Det ankommer enligt 6 kap. 24 § första 
stycket kommunallagen på fullmäktige att besluta i vilken utsträckning ledamöter får 
delta i en nämnds sammanträden på distans. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att 
det är möjligheten att fatta beslut på distans som regleras och därför är det ledamöters och 
inte ersättare som inte tjänstgörs närvaro som omfattas av möjligheten att delta på distans 
(prop. 2013/14:5 s. 34). Förutsatt att fullmäktige har angett att deltagande på distans får 
ske i en nämnd kan fullmäktige överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka 
situationer deltagande på distans ska få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant 
deltagande.  

Eftersom kommunstyrelsen beslutat om ett uppdrag om distanssammanträden inom 
ramen för ett pilotprojekt under ett års tid bedömer stadsledningskontoret det vara 
tillräckligt att kommunfullmäktige i ett separat beslut lämnar medgivande för de aktuella 
nämnderna att sammanträda med ledamöter på distans under den tid som projektet är 
tänkt att pågå. Det krävs således inte tillfälliga ändringar i reglementets tredje kapitlet om 
nämndernas arbetsformer, som är likalydande för samtliga nämnders reglementen, för 
genomförande av pilotprojektet i de tre nämnder som berörs.  
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Av det yrkande som ligger till grund för uppdraget om pilotprojekt framgår att detta är 
tänkt att genomföras under ett års tid från och med första nämndssammanträde där 
distansteknik bedöms kunna användas. Den gemensamma arbetsgruppens bedömning är 
att pilotprojektet kan genomföras under 2020, varför stadsledningskontoret bedömer det 
vara rimligt att besluta om ett så långt medgivande.  

Skrivningarna i SKL:s normalreglemente har använts som utgångspunkt för utformningen 
av beslutet om medgivande till nämnderna att sammanträda på distans. 
Stadsledningskontoret bedömer det vara klargörande att kommunfullmäktige anger de i 
kommunallagen angivna förutsättningarna för när sammanträde med ledamöter 
närvarande på distans får hållas, dvs. endast om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Av SKL:s normalreglemente framgår också utifrån vad som anges i lagens förarbeten att 
lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud. Även formerna för anmälan om deltagande på distans samt hur lång tid i 
förväg detta ska göras finns med i normalreglementet samt att det är ordföranden som har 
att avgöra om närvaro i det aktuella fallet ska få ske på distans. Stadsledningskontoret 
bedömer att dessa förutsättningar kan vara bra att reglera i beslutet från fullmäktige, 
medan det bedöms vara lämpligt att nämnderna själva beslutar om övriga riktlinjer för 
deltagande på distans utifrån sina respektive förutsättningar. 

Av det tidigare tjänsteutlåtandet framgår att det är få kommuner och regioner som i 
praktiken använder sig av distanssammanträden, men trots detta har många infört 
möjligheten i nämndernas reglementen. När det gäller hur lång tid i förväg en ledamot ska 
anmäla att denne vill kunna närvara på distans varierar det mellan fem och tio dagar. 
Arbetsgruppen har bedömt att en vecka, dvs. sju dagar, är en rimlig tid för 
ställningstagande till om möjlighet finns samt förberedelser för deltagande på distans vid 
det aktuella sammanträdet.  

Även om de tekniska förutsättningarna för att kunna sammanträda på distans finns 
tillgängliga finns det fortfarande juridiska aspekter avseende sekretess och 
personuppgiftsbehandling som behöver beaktas vid tillämpningen av möjligheten att 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Stadsdelsnämnden behandlar vid sina 
sammanträden exempelvis vissa ärenden enligt föräldrabalken och lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga som omfattas av sekretess och där det ingår behandling av 
känsliga personuppgifter, vilket inte är vanligt förekommande i de andra nämndernas 
verksamhet. En annan skillnad mellan nämnderna är om sammanträdena i sig är 
offentliga eller inte, vilket påverkar även ledamöter på distans som ska delta på lika 
villkor som de som är på plats. Med hänsyn till nämndernas olika verksamheter och 
förutsättningar bedömer stadsledningskontoret det vara lämpligt att fullmäktige i 
samband med beslut om medgivande till sammanträden med ledamöter närvarande på 
distans överlåter till nämnderna att bestämma vad som närmare ska gälla genom att 
exempelvis anta riktlinjer. I dessa kan t.ex. ansvarsfördelning mellan ordföranden och 
ledamot vid deltagande på distans regleras.  

Förslag till riktlinjer kommer att utformas gemensamt av arbetsgruppen för 
genomförandet av projektet så att sådana kan antas av respektive nämnd innan 
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pilotprojektet startar. Arbetsgruppen ansvarar också för att ta fram vägledning för att 
relevanta utbildningar ska kunna hållas i respektive nämnd avseende tekniska tjänster, 
mötesteknik och juridiska förutsättningar.  

 

 

 

Markus Landahl 

 

Förste Stadsjurist  

 

Eva Hessman 

 

Stadsdirektör  
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Möjligheter till distansmöten för nämnder, 
utskott och styrelser  
§ 121, 0454/18 

Beslut 
Enligt yrkande från S, V och MP: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, inleda ett 
pilotprojekt för distansmöten för Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, 
Nämnden för Intraservice och stadsdelsnämnden Lundby i enlighet med riktlinjer i 
yrkande från S, V och MP. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Informationen om de juridiska och tekniska möjligheterna att genomföra 
sammanträden på distans antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktige den 23 november 2017, § 18, att ur ett större 
perspektiv utreda möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser 
samt att ta fram riktlinjer för distansmöten med fokus på mötesteknik- och kultur och 
belysa hur det ska fungera ur ett rättssäkert perspektiv, förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 januari 2019, § 10, den 30 januari 2019, § 53 och den 6 februari 2019, § 89. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 oktober 2018. 
Yrkande från S, V och MP den 27 februari 2019. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och yrkande från 
S, V och MP den 27 februari 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP den 27 februari 2019. 

Helene Odenjung (L) yrkar avslag på yrkande från S, V och MP den 27 februari 2019. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på avslag respektive bifall 
till yrkandet från S, V och MP och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-02-27 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkande från S, V och MP.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

Daniel Bernmar (V), Ann-Sofie Hermansson (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), 
Grith Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (7). 

Protokollsanteckning 
David Lega (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade 
jag röstat Ja. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse nr 28 till kommunfullmäktige 
Stadsledningskontoret 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Nämnden för Intraservice  
SDN Lundby 

 

Dag för justering 
2019-03-29 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 

 



 
 

Yrkande S, V, MP 
Kommunstyrelsen 

2019-02-27 
                                   Ärende 2.1.12 

 

 
 
Yrkande om distansmöten för nämnder, utskott och styrelser 

 
Distansmöten för nämnder, utskott och styrelser är tillåtet i kommunallagen sedan 2014. 
Lagändringen följer på en allvarlig utveckling; antalet medborgare som är villiga att åta sig 
politiska förtroendeuppdrag blir färre och färre. I kombination med detta blir dessutom 
avhoppen fler. De grupper som är särskilt utsatta är unga vuxna, kvinnliga vårdnadshavare 
och människor med funktionsvariation. Denna utveckling har bekräftats över tid av statliga 
utredningar samt rapporter från bland andra SKL och SCB. Distansmöten kan användas som 
ett sätt att vända denna trend och möjliggöra för fler att delta aktivt som fritidspolitiker. 
Föräldrar till småbarn pekas i både betänkande och proposition ut som särskilt mottagliga för 
distansmöten som mötesform.  
 
Göteborgs Stad ska vara riksledande inom digitalisering. Redan idag har staden via avtal 
licenser för videokonferenser och stadens lokaler är väl utrustade med den teknik som krävs 
för att kunna närvara på distans. Vi föreslår att tre nämnder ska vara del av pilotprojektet: 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Nämnden för Intraservice och 
stadsdelsnämnden Lundby. Utskottsmöten berörs, på grund av pågående utredningar och 
juridiska oklarheter, ej av möjligheten till distansmöten. Pilotprojektet föreslås pågå under ett 
års tid, från och med första nämndssammanträde där distansteknik bedöms kunna användas. 
Sekretess ska värnas fullt ut enligt gällande lagstiftning.  
 
Stadsledningskontoret ska i samverkan med de tre berörda nämnderna leda arbetet med att 
möjliggöra distansmöten. Det är av särskild vikt att Stadsledningskontoret säkerställer att 
distansmötestekniken används på ett sådant sätt att nämndsledamot inte utsätts för yttre 
påverkan under nämndsammanträden. Relevanta utbildningar ska erbjudas nämndsledamöter i 
berörda nämnder. En gemensam utvärdering ska lämnas till kommunstyrelsen efter avslutat 
projekt.  
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra åt stadsledningskontoret att, i samverkan med berörda nämnder, inleda ett 

pilotprojekt för distansmöten för Nämnden för arbetsmarknad och 



vuxenutbildning, Nämnden för Intraservice och stadsdelsnämnden Lundby i 
enlighet med riktlinjer i detta yrkande.  
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Möjligheter till distansmöten för nämnder, 
utskott och styrelser 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Informationen om de juridiska och tekniska möjligheterna att genomföra 
sammanträden på distans antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktige den 23 november 2017, § 18, att ur ett större 
perspektiv utreda möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser 
samt att ta fram riktlinjer för distansmöten med fokus på mötesteknik- och kultur och 
belysa hur det ska fungera ur ett rättssäkert perspektiv, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2017 § 18 att besvara hemställan från 
stadsdelsnämnden Lundby till kommunfullmäktige om deltagande i individutskottets 
sammanträden på distans genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ur ett större 
perspektiv utreda möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser. 
Kommunstyrelsen ska också ta fram riktlinjer för distansmöten med fokus på 
mötesteknik- och kultur, samt belysa hur det ska fungera ur ett rättssäkert perspektiv. 

Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att i nära samarbete med Nämnden för 
Intraservice ta fram tekniska lösningar som möjliggör att distansmöten kan genomföras 
på ett rättssäkert, effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har tillsammans med Intraservices förvaltning 
utrett de juridiska och tekniska förutsättningarna för distansmöten. Sedan möjligheten till 
beslutsfattande på distans infördes i kommunallagen 2014 har många kommuner, 
landsting och regioner infört möjligheten i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen. Det är såvitt stadsledningskontoret har kunnat utröna endast några få 
regioner som har beslutat om riktlinjer för deltagandet och beslutsfattande på distans 
verkar ännu inte fått något praktiskt genomslag. I dagsläget pågår en utredning i staden av 
möjligheten att använda molntjänster tillhandahållna av utländska leverantörer ur ett 
sekretess- och personuppgiftsbehandlingsperspektiv. Utredningen omfattar även stadens 
videokonferenstjänst. Stadsledningskontoret bedömer det vara nödvändigt att avvakta 
utredningen innan ställning tas till om möjligheten till distansdeltagande ska införas. 
Först när de tekniska förutsättningarna uppfyller de juridiska kraven bedöms det vara 
aktuellt att ta fram riktlinjer för distansdeltagande för respektive nämnd. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2018-10-29 
Diarienummer 0454/18 
 

Handläggare 
Ellinor Malmborg 
Telefon:031- 368 04 04 
E-post: ellinor.malmborg@stadshuset.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Den tjänst för videokonferens som anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stad har 
tillgång till i dag är Skype för företag. Genom funktionerna i tjänsten bedöms såväl 
kraven på ljud- och bildöverföring i realtid som deltagande på lika villkor kunna 
uppfyllas. Samtliga deltagare kan vara i bild, höra och se varandra och det går också att 
samtidigt visa dokument via tjänsten. 

De förtroendevalda har licenser för Skype för företag inom ramen för sitt Göteborgs Stad 
konto och kan således ladda ned och använda tjänsten. För att kravet på stabil överföring 
av ljud och bild ska uppnås bedömer Intraservice det inte vara ett alternativ att delta på 
distans via de Ipads som respektive nämnd tillhandhåller, utan det krävs att de ledamöter 
som deltar på distans har tillgång till datorer med kamera, tangentbord, mus och headset. 
Det kommer att innebära kostnader för utrustning, som dock kan hanteras på olika sätt 
genom lånedatorer eller att ledamöter använder sig av privat utrustning. När det gäller 
utrustningen i de lokaler som sammanträden hålls i är det vara rimligt att samtliga 
nämnder har tillgång till lokaler där 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. Det kommer även att tillkomma kostnader för 
utbildning i hur videotjänsten används samt mötesteknik för att det ska kunna gå att 
genomföra sammanträden på distans. Utbildningen kan hållas i Intraservice regi.För att 
distansdeltagande ska kunna genomföras behöver det säkerställas att den videotjänst som 
används uppfyller kraven på rätt säkerhetsnivå för den information som hanteras. Det 
krävs därtill ur ett sekretess- och personuppgiftsperspektiv att uppgifterna som behandlas 
vid sammanträdet på distans skyddas på motsvarande sätt som vid sammanträdet på plats. 
Det pågår en utredning i staden avseende möjligheten att utan att riskera röjande av 
sekretessbelagda uppgifter eller behandla personuppgifter i strid med 
dataskyddsförordningen använda Office 365, varav Skype ingår som en del. Med hänsyn 
härtill går det i nuläget inte att avgöra om den tillgängliga videokonferenstjänsten 
kommer att kunna användas för ändamålet utifrån ett sekretess- och 
personuppgiftsperspektiv. Det innebär att det skulle kunna komma att behövas någon 
annan form av videokonferenstjänst för att upprätthålla kraven på sekretess och hantering 
av personuppgifter samt informationssäkerhet. Det skulle i så fall medföra kostnader för 
att deltagande på distans ska vara möjligt. 

Barnperspektivet 
Bakgrunden till regeringens utredningsuppdrag om beslutsfattande på distans som sedan 
ledde till att möjligheten infördes i kommunallagen var bl.a. att det kunde konstateras att 
det blivit allt svårare att rekrytera medborgare till olika politiska förtroendeuppdrag inom 
kommuner och landsting samtidigt som avhoppen från förtroendeuppdrag ökar. Av 
betänkandet ”Vital kommunal demokrati” SOU 2012:30 framgår att det många gånger är 
privata skäl som ligger bakom avhoppen, så som förhållanden i arbetslivet, 
familjesituationen och tidsbrist. Yngre personer har större tendens än äldre att hoppa av 
innan mandatperiodens slut och kvinnor gör det oftare än män. Det är också vanligare att 
småbarnsföräldrar hoppar av sina förtroendeuppdrag. I såväl betänkandet som 
propositionen, prop. 2013/14:5, omnämns föräldrar till små barn som en grupp som kan 
ha svårigheter att ta sig till en sammanträdesplats och där deltagande på distans skulle 
kunna underlätta för dem att delta i högre utsträckning. Därtill är representationen bland 
de förtroendevalda inom den här gruppen relativt sett låg.  Eftersom ungdomar i hög 
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utsträckning använder sig av digital kommunikation kan införandet av möjligheten att 
delta vid sammanträden utan att vara fysiskt på plats medföra att fler unga personer vill 
arbeta med politiska förtroendeuppdrag. Att förenkla för föräldrar att kombinera politiska 
uppdrag med familjeliv kan medföra att fler ser sig ha möjlighet att arbeta politiskt och att 
färre hoppar av sina uppdrag när de får barn. Fler politiskt engagerade föräldrar kan bidra 
till fler synpunkter och mer fokus på frågor som rör barn. 

Mångfaldsperspektivet 
Utöver småbarnsföräldrar anges i förarbetena till bestämmelserna om beslutsfattande på 
distans att personer med olika funktionsnedsättningar är underrepresenterade bland de 
förtroendevalda. Deltagande på distans anges kunna möjliggöra för fler personer med 
funktionsnedsättning att delta i det politiska arbetet. Av förarbetena framgår samtidigt att 
beslutsfattande på distans ska vara ett undantag från huvudregeln att delta vid 
sammanträdet på plats och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ger uttryck för detta 
genom att i sitt normalreglemente ange det ska föreligga ”särskilda skäl” för att det ska 
vara aktuellt. Det ankommer på en ledamot som vill kunna delta på distans att anmäla det 
inför varje sammanträde och det är sedan upp till ordföranden att besluta om möjligheten 
härtill. 

Distansdeltagande innebär ett ansvarstagande för att dels behärska den teknik som 
används, dels när ärendena så kräver att den som deltar på distans gör det från en plats där 
sekretessen kan garanteras. Förutsättningarna för beslutsfattande på distans kan i viss mån 
regleras genom riktlinjer och den praktiska hanteringen genom utbildningsinsatser.  Det 
kan dock enligt stadsledningskontorets bedömning utifrån mångfaldsperspektivet 
ifrågasättas om effekten – att fler ges möjlighet att delta i det politiska arbetet utifrån sina 
individuella förutsättningar – kommer att kunna uppnås i praktiken och framför allt om 
det kan anses ske på lika villkor när deltagandet på distans är tänkt att tillämpas som ett 
undantag. 

Jämställdhetsperspektivet 
Distansdeltagande syftar bl.a. till att underlätta för förtroendevalda att kombinera sina 
uppdrag med annan sysselsättning och föräldraskap. Fler yngre än äldre personer och fler 
kvinnor än män hoppar av sina förtroendeuppdrag. Ett införande av en möjlighet att delta 
på distans kan komma att underlätta för fler att fullfölja sina förtroendeuppdrag, vilket 
därmed också kan ha effekt på jämställdheten mellan kvinnor och män och mellan yngre 
och äldre. Detta förutsätter på motsvarande sätt som angetts ovan att möjligheten kan 
användas för att uppnå syftet att fler ska kunna delta i det politiska arbetet. 

Miljöperspektivet 
Ett av syftena till att beslutsfattande på distans infördes i kommunallagen var att det 
skulle underlätta för förtroendevalda i glesbygd, som ofta har att göra långa resor för att 
delta vid sammanträden i centralorten. Genom att delta från hemorten, eller någon annan 
ort där ledamoten arbetar, skulle resor som företas enbart i syfte att delta vid 
sammanträde kunna undvikas. Utifrån de geografiska förhållandena för de 
förtroendevalda i Göteborgs Stad gör sig argumenten om deltagande på distans för att 
undvika långa resor till sammanträden inte gällande på motsvarande sätt som det gör i 
kommuner med stora avstånd. Resor som görs enbart i syfte att delta vid sammanträden 
skulle i och för sig kunna minska om det fanns möjlighet för ledamöter som befinner sig 
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utanför staden till följd av arbete eller semester skulle kunna delta på distans. Beroende 
på vilka transportmedel som används för resor till sammanträden kan distansdeltagande 
bidra till minskad miljöpåverkan genom minskat resande. Förutsatt att det är befintlig 
teknik som används och att det inte behöver köpas in ny teknisk utrustning enbart för det 
här ändamålet bedöms införandet av möjligheten att delta vid sammanträden på distans 
inte påverka miljön. 

Omvärldsperspektivet 
Sedan möjligheten till distansdeltagande infördes i kommunallagen 2014 har en hel del 
kommuner och landsting/regioner infört detta i fullmäktiges arbetsordning samt 
nämndernas reglementen. Utformningen av bestämmelserna har gjorts i enlighet med 
SKL:s publikation ”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala 
bedömningar”, där följande anges. 

”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen/ nämnden.” 

Stadsledningskontoret har eftersökt information från kommuner och landsting/regioner 
som infört möjligheten om den praktiska tillämpningen samt om riktlinjer för deltagandet 
har införts. Det är då enligt vad stadsledningskontoret har lyckats utreda endast Region 
Jämtland Härjedalen samt Västernorrlands läns landsting som har antagit riktlinjer och 
också börjat tillämpa deltagande på distans. Det har dock inte varit fråga om 
sammanträden där sekretessbelagd information behandlats. I Västernorrlands läns 
landsting beslutades efter ny nämndorganisation att inte låta de nya nämnderna 
sammanträda på distans, eftersom det inte ansågs vara en efterfrågad arbetsform. SKL har 
också haft ett projekt med testkommuner, där bl.a. Vilhelmina kommun skulle prova 
distansdeltagande, dock utan att fortsätta med detta. 

Av kommunerna i Göteborgsregionen är det endast Kungsbacka kommun som infört 
möjligheten till distansmöten i reglementet för styrelse och nämnder. Även Borås Stad 
har infört möjligheten men ingen av dessa två kommuner har antagit riktlinjer för 
tillämpning eller tagit ställning till det praktiska genomförandet. Västra 
Götalandsregionen har infört möjlighet för regionstyrelsen att delta på distans. Några 
tekniska förutsättningar för distansdeltagande finns ännu inte i regionen och riktlinjer för 
deltagandet har därför inte tagits fram. De tekniska förutsättningarna ska utredas inom 
mandatperioden och när en teknisk lösning som uppfyller lagens krav finns på plats 
behöver fullmäktige inte ta ställning till frågan på nytt. 

I Ale kommun och Mölndals stad framgår av fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen att deltagande på distans inte är tillåtet. 
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I Stockholms stad och Malmö stad har frågan om deltagande på distans över huvud taget 
inte varit aktuell att utreda. 
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Ärendet 
Stadsledningskontorets juridiska avdelning har tillsammans med Intraservice utrett de 
juridiska och tekniska förutsättningarna för distansdeltagande vid sammanträden i 
nämnder, utskott och styrelser. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2017 § 18 att besvara hemställan från 
stadsdelsnämnden Lundby till kommunfullmäktige om deltagande i individutskottets 
sammanträden på distans genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ur ett större 
perspektiv utreda möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser. 
Kommunstyrelsen ska också ta fram riktlinjer för distansmöten med fokus på 
mötesteknik- och kultur, samt belysa hur det ska fungera ur ett rättssäkert perspektiv. 

Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att i nära samarbete med Nämnden för 
Intraservice ta fram tekniska lösningar som möjliggör att distansmöten kan genomföras 
på ett rättssäkert, effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Förutsättningar för sammanträden på distans  

Rättslig reglering 
I 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725), KL anges att fullmäktiges kungörelse om 
sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6 kap. 23 § KL 
bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Med plats måste i dessa 
sammanhang förstås en fysisk plats. Fullmäktiges och nämndernas sammanträden ska 
således äga rum på en fysisk plats. 

Enligt 6 kap. 24 § KL åligger det fullmäktige att besluta i vilken utsträckning ledamöter 
får delta i en nämnds sammanträden på distans. I det fall fullmäktige i reglementet anger 
att deltagande på distans får ske i en nämnd, kan fullmäktige därefter överlåta till 
nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och 
vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande. 

De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 § KL. 
Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras genom ljud- och 
bildöverföring i realtid. Ljud- och bildöverföring måste ske på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses närvarande vid nämndens sammanträde. 

Om fullmäktige inte tagit ställning till att införa möjligheten till distansdeltagande i 
enlighet med bestämmelserna ovan finns det inte någon rätt för ledamöter att delta på 
distans och vara med vid beslutsfattandet. Det finns däremot inte något som hindrar att en 
ledamot eller en ersättare på distans tillåts lyssna till det som sägs vid ett sammanträde 
eller att yttra sig. En sådan ledamot eller ersättare anses dock inte vara närvarande i 
kommunallagens mening, vilket kan ha betydelse när nämnden ska fatta beslut. 
Bestämmelserna i KL reglerar ledamöter i fullmäktige och nämnderna. För de 
kommunala bolagen är det aktiebolagslagens (2005:551), ABL, regler om 
styrelsesammanträden som är tillämpliga. 

Enligt 8 kap. 18 § ABL ska styrelsens ordförande se till att sammanträden hålls när det 
behövs. Styrelsen ska alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande 
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direktören begär det. För styrelser finns också möjlighet, när samtliga styrelseledamöter 
går med på det, att hålla sammanträden per capsulam. Ledamöterna enas då utan möte om 
beslutet och det bekräftas genom att samtliga ledamöter undertecknar ett 
styrelseprotokoll. Formen för sammanträdena framgår av styrelsens arbetsordning, vilket 
innebär att en styrelse exempelvis kan medge ledamot att delta på distans vid 
sammanträdet. Det går således inte att rättsligt jämställa deltagande på distans i nämnder 
och utskott med distansdeltagande vid styrelsesammanträden i bolag.  

Överföring av både ljud och bild  
Av förarbetena till bestämmelserna om distansdeltagande i fullmäktige och nämnder (jfr 
prop. 2013/14:5 s. 35 f) framgår att det inte bör anges i lagstiftningen vilka tekniska 
lösningar som ska användas vid distansdeltagande. Det är tillräckligt att i lagen slå fast 
några grundläggande krav. Ett av dessa krav bör vara att deltagare som inte befinner sig i 
samma lokal är anslutna till varandra med både ljud och bild. Att deltagarna både kan se 
och höra varandra tydligt innebär till att börja med att deltagarna enkelt kan identifiera 
varandra på ett betryggande sätt, vilket är nödvändigt av flera skäl. Vid överläggning 
inom stängda dörrar hanteras ofta sekretessbelagda uppgifter som inte får röjas för 
utomstående. Vid omröstning måste det även säkerställas att det är ledamöterna och inga 
andra som deltar i omröstningen. Att alla deltagarna både kan se och höra varandra tydligt 
är även viktigt för att den som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i 
fullmäktiges eller nämndens överläggningar. 

Deltagande på lika villkor  
Ytterligare ett krav är att den distansdeltagande ges möjlighet att delta på samma villkor 
som de som är fysiskt närvarande i sammanträdeslokalen. Kravet på lika villkor för alla 
beslutande ställer stora krav på de tekniska hjälpmedel som ska användas. Framförallt 
krävs en ljud- och bildöverföring som både är stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller 
bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en 
förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de 
ärenden som behandlas vid sammanträdet kan nämligen deltagandet i sammanträdet inte 
sägas ske på lika villkor för alla ledamöter. 

När det gäller öppna omröstningar genomförs de ofta genom att de beslutande ropas upp 
en efter en och därvid avger sin röst. Ett sådant förfarande förutsätter ingen annan teknisk 
lösning än den redan nämnda ljud- och bildöverföringen. 

Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska lösning som används måste 
säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i 
rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte 
kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske 
vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden som 
gäller val eller anställning av personal ska avgöras. 

Sekretess och behandling av personuppgifter 
Många av de uppgifter som behandlas inom stängda dörrar omfattas av sekretess. Det 
innebär att de som deltar i sammanträdet inte får röja uppgifterna, vare sig muntligen, 
genom att lämna ut handlingar eller på något annat sätt. Lagstiftningen gör inte någon 
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skillnad mellan dem som är närvarande i sammanträdeslokalen och den som deltar på 
distans. När någon deltar i ett sammanträde på distans kan det uppkomma särskilda 
svårigheter att upprätthålla sekretessen i praktiken. Det finns en risk att uppgifter kommer 
ut vid överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där den distansdeltagande 
befinner sig. Det kan också hända att någon utomstående tar del av ljud eller bild hos 
distansdeltagaren. 

Att sekretessen kan upprätthållas i praktiken är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 
utformningen av reglerna för distansdeltagande och vid val av teknisk lösning för 
överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där den distansdeltagande 
befinner sig. 

Vid sammanträdestillfället är det i första hand ordföranden som har ansvar för att 

sammanträdet genomförs på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det som sägs 
och de uppgifter i övrigt som behandlas. Varje ledamot har även ett eget ansvar för att 
sekretessbelagda uppgifter inte röjs. Exempelvis måste sammanträdeshandlingarna 
hanteras på ett omdömesfullt sätt. På liknande sätt har den som deltar på distans ett eget 
ansvar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne. Ordföranden bör genom 
information och frågor till distansdeltagaren försäkra sig om att det inte sker. 

Om någon deltar i ett sammanträde genom att ljud och bild överförs elektroniskt och 
överföringen innefattar personuppgifter utgör det en sådan automatiserad behandling av 
personuppgifter att dataskyddsförordningen är tillämplig. Det innebär bl.a. att den 
personuppgiftsansvarige, dvs. nämnden, ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en 
säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av bl.a. de särskilda risker som finns med 
behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga de behandlade 
personuppgifterna är. Det behövs därför göras en risk- och sårbarhetsanalys för att 
klarlägga vilken säkerhetsnivå som ska gälla för skyddet av uppgifter. Kan överföringen 
av personuppgifter inte ske, eller sekretessen inte upprätthållas med rimlig säkerhet i 
förhållande till karaktären hos de uppgifter som förekommer i ett visst ärende eller en viss 
typ av ärenden, bör deltagande på distans inte medges vid sammanträden då sådana 
ärenden behandlas. 

Det ankommer enligt förarbetena på den kommun som inför möjligheten att delta på 
distans att utforma föreskrifter och vidta andra åtgärder för att åstadkomma en rimlig 
säkerhet. Det kan t.ex. innebära att särskilda lokaler används för deltagande på distans i 
vissa fall. Utbildning i informationssäkerhet för distansdeltagare och för dem som ska 
leda möten med distansdeltagare kan vara en annan åtgärd för att höja säkerheten. 

SKL har i kommentaren till normalreglementet angett att det i nämnder där många 
uppgifter omfattas av sekretess sannolikt inte kommer att förekomma 
distanssammanträden lika ofta som i andra nämnder. 

Tekniska förutsättningar i Göteborgs Stad  
Den tjänst för videokonferens som samtliga anställda och förtroendevalda i Göteborgs 
Stad har tillgång i dag till är Skype för företag. Genom funktionerna i tjänsten bedöms 
såväl kraven på ljud- och bildöverföring i realtid som deltagande på lika villkor kunna 
uppfyllas. Samtliga deltagare kan vara i bild, höra och se varandra och det går också att 
visa dokument via tjänsten. De förtroendevalda har licenser för Skype för företag inom 
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ramen för sitt Göteborgs Stad konto och kan således ladda ned och använda tjänsten via 
de Ipads som respektive nämnd tillhandhåller. Intraservice bedömer dock inte att 
deltagande via Ipad kommer att kunna ge en tillräckligt stabil bild, även om den skulle 
monteras på stativ. Deltagaren kan behöva använda tangentbord och mus och det bedöms 
därför nödvändigt med bärbar eller stationär dator med headset och extern kamera 
monterad på skärmen. För att en stabil ljud- och bildöverföring ska kunna uppnås är 
rekommendationen att den som deltar på distans gör det via en kabelansluten dator för att 
driftskapaciteten ska kunna garanteras. 

I de lokaler där sammanträden på distans hålls behöver det finnas utrustning för 
videokonferens i form av stor skärm, videokameror, mikrofoner och högtalare för att 
kraven för beslutsfattande på distans uppfylls vad gäller överföring av ljud och bild samt 
deltagande på lika villkor. För att distansdeltagande ska kunna genomföras behöver det 
säkerställas att den videotjänst som används uppfyller adekvat säkerhetsnivå beroende på 
vilken information som hanteras. Det krävs därtill såväl ur ett sekretess- som 
personuppgiftsperspektiv att uppgifterna som behandlas vid sammanträdet på distans 
skyddas på motsvarande sätt som vid sammanträdet på plats. Med hänsyn till den 
utredning som för närvarande genomförs i staden avseende möjligheten att utan att 
riskera röjande av sekretessbelagda uppgifter eller behandling av personuppgifter i strid 
med dataskyddsförordningen använda Office 365, varav Skype för företag ingår som en 
del, går det i nuläget inte att säga att den tillgängliga tjänsten faktiskt kommer att kunna 
användas för ändamålet utifrån sekretess- och personuppgiftsperspektiv. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Syftet med införandet av möjligheten till distansdeltagande i fullmäktige och nämnder i 
KL var att underlätta för fler personer att kombinera sina politiska uppdrag med arbets- 
och privatliv. Varje kommun kan själv utifrån de egna förutsättningarna bedöma om och i 
vilken utsträckning möjligheten ska införas. I förarbetena anges också att det är naturligt 
att avvägningen mellan fördelar och nackdelar med att tillåta deltagande på distans faller 
ut olika i olika kommuner bl.a. beroende på de geografiska avstånden (jfr prop. 2013/14:5 
s. 34). 

Vid undersökning av hur beslutsfattande på distans har kommit att användas i de 
kommuner och landsting/regioner som infört möjligheten har framkommit att det i stort 
sett inte används alls. Många kommuner och landsting/regioner har infört möjligheten 
genom att använda sig av SKL:s normalreglemente, dock utan att ha tekniska 
förutsättningar på plats och utan att anta riktlinjer för det praktiska genomförandet. 
Region Jämtland Härjedalen, som antagit riktlinjer och kommit igång med 
distansdeltagande, har hittills använt möjligheten att delta på distans vid öppna 
nämndsammanträden och utskottssammanträden där det inte förekommit ärenden som 
omfattats av sekretess. Det finns där även tillgång till videokonferenslokaler på olika 
orter. 

Den videokonferenstjänst som i nuläget är tillgänglig i Göteborgs Stad bedöms uppfylla 
de tekniska kraven på att samtliga deltagare är anslutna till varandra med ljud och bild. 
Med rätt utrustning och uppkoppling bedöms även överföringen av ljud och bild kunna 
vara stabil och av hög kvalitet. Förutom de tekniska kraven avseende kapacitet krävs 
också att det inte ska vara någon skillnad mellan att delta i sammanträde på distans och på 
plats. Det blir då avgörande vad det är för ärenden som hanteras vid sammanträdet och 
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om sammanträdet hålls inom öppna eller stängda dörrar. Behandlas ärenden för vilket 
sekretess råder krävs att samma sekretess upprätthålls såväl genom den tekniska tjänstens 
utformning som på den plats ledamoten deltar från. Likaså om de ärenden som behandlas 
innebär behandling av personuppgifter.  Möjligheten att delta på distans vid 
utskottssammanträden framgår inte av KL och behandlas överhuvudtaget inte i 
förarbetena. Rättsläget får anses oklart i och med att det rör sig om en undantagssituation 
som kräver fullmäktigebeslut för nämnderna, som dock har rätt att inom vissa ramar 
bestämma om sina arbetsformer. SKL anser att omständigheten att det rör sig om en 
undantagssituation talar emot distansdeltagande vid utskottssammanträden och anger i 
kommentar till normalreglementet att det i praktiken inte blir aktuellt så ofta då utskottet i 
stor utsträckning hanterar individärenden. Enligt stadsledningskontorets bedömning bör –  
under förutsättning att sekretess och behandlingen av personuppgifter kan säkerställas – 
den omständighet att utskotten inte omnämns specifikt i lagtexten inte i sig innebära att 
det inte skulle vara möjligt att låta fullmäktige besluta om deltagande vid 
utskottssammanträden på distans, eftersom utskotten i övrigt följer mycket av vad som är 
reglerat för nämnderna utan att det framgår av lag. Med hänsyn till osäkerheten bedöms 
det däremot inte lämpligt att införa en sådan möjlighet innan förutsättningarna ur 
sekretess- och personuppgiftsperspektiv klargjorts för distansdeltagande i nämnderna. 

Stadsledningskontoret bedömer det vara nödvändigt att avvakta den utredning som pågår 
av möjligheter för myndigheter att använda sig av molntjänster tillhandahållna av 
utländska leverantörer utan att riskera röjande av sekretess och behandling av 
personuppgifter i strid med dataskyddförordningen. Utredningen av de juridiska och 
tekniska förutsättningarna för distansdeltagande visar således att det för närvarande inte 
går att efterkomma hela det uppdrag som lämnats till kommunstyrelsen från 
kommunfullmäktige. Det har inte bedömts vara aktuellt att inom ramen för det här 
uppdraget utreda vilka alternativa videokonferenstjänster som i nuläget skulle kunna 
tänkas uppfylla såväl juridiska som tekniska krav och värdera inköp av en sådan tjänst.  

Det går i och för sig att, så som andra kommuner och landsting/regioner gjort, införa 
möjligheten till distansdeltagande och avvakta ett genomförande till dess det är säkerställt 
att den tillgängliga tekniken uppfyller de juridiska kraven. Enligt stadsledningskontoret 
bedöms fördelarna med ett sådant införande inte överväga nackdelarna i form av 
kostnader och osäkerhetsfaktorer fram till dess att samtliga förutsättningar är uppfyllda. 
Därtill kan angelägenheten av ett införande ifrågasättas i en storstad som Göteborg, som 
inte har samma utmaningar i form av geografiska avstånd och minskat 
befolkningsunderlag som gör sig gällande i glesbygd. 

Enligt stadsledningskontorets bedömning är det lämpligt att samtidigt som en nämnd ges 
möjligheten att använda sig av beslutsfattande på distans också anta riktlinjer för sådant 
deltagande, där de närmare förutsättningarna för respektive nämnd anges om när och hur 
deltagande på distans ska få ske. Det bedöms varken rättssäkert eller kostnadseffektivt att 
ta fram riktlinjer för användningen av en mötesform där samtliga förutsättningar inte är 
klarlagda.  

I enlighet med vad som anges i förarbetena när möjligheten till beslutsfattande på distans 
infördes bedömer stadsledningskontoret att det, under förutsättning att den tillgängliga 
videotjänsten kan användas för ändamålet, kan vara lämpligt att prova distansdeltagande i 
liten skala. Ett alternativ skulle kunna vara att under en period införa det i någon nämnd 
och sedan utvärdera detta innan fullmäktige beslutar om att införa möjligheten i samtliga 
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nämnder. Först när det står klart att distansdeltagande fungerar i nämnderna bör det vara 
aktuellt att ta ställning till om möjligheten också ska införas i utskotten. 

 

 

 

 

Ellinor Malmborg   Markus Landahl  

Stadsjurist     Förste stadsjurist  
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