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Pilotprojekt under 2020 om deltagande i 
sammanträden på distans 
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Lundby 

1. Stadsdelsnämnden Lundby fastställer deltagande i sammanträden på distans 
enligt tjänsteutlåtandet. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby fastställer regler enligt bilaga 1. 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 28, om medgivande för nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildningen, nämnden för intraservice och stadsdelsnämnden 
Lundby att hålla sammanträden med ledamöter närvarande på distans inom ramen för ett 
pilotprojekt som pågår 1 januari – 31 december 2020. 

Stadsdelsnämnden Lundby har nu att ta ställning till formerna för ledamot som önskar 
delta i nämndens sammanträden på distans under tiden för pilotprojektet. Förvaltningen 
har i samråd med stadsledningskontoret och övriga berörda förvaltningar tagit fram ett 
förslag till kompletterande bestämmelser för ledamot som önskar delta i sammanträden på 
distans. 

Förvaltningen bedömer att förslaget på ett tydligt sätt anger formerna för att lagkravet om 
deltagande på lika villkor ska möjliggöras och föreslår därför att stadsdelsnämnden antar 
reglerna enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Bedömning ur ekonomisk dimension
De generella ekonomiska konsekvenserna för nämnderna framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
enligt bilaga tre till tjänsteutlåtandet. Däri framgår att förslaget kan medföra kostnader för 
inköp av teknisk utrustning samt för personalkostnader i samband med 
utbildningsinsatser. Även IT-support i samband med sammanträden kan, enligt 
stadsledningskontoret, medföra kostnader för nämnderna. 

Stadsdelsförvaltningen äger inte själv alla delar av den tekniska utrustningen som behövs 
för att kunna genomföra ett sammanträde på distans. Men förvaltningen har möjlighet att 
låna teknisk utrustning från annan deltagare inom pilotprojektet. Förvaltningen behöver 
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införskaffa dator med kamera och certifierat headset. Ingen av dessa poster beräknas 
medföra större kostnader utan hanteras inom ram.

Bedömning ur ekologisk dimension
Möjligheten för en ledamot att delta på distans skapar en möjlighet att minska antalet 
resor för ledamöterna. Beroende på respektive ledamots transportsätt varierar den totala 
effekten på klimatet.

Bedömning ur social dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan
Information om ärendet lämnas på förvaltningsövergripande samverkansgrupp 
2020-02-19. 

Bilaga
1. Regler avseende deltagande på distans vid sammanträden för 

stadsdelsnämnden Lundby inom ramen för pilotprojekt

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-21, § 28 - 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. 

3. Handling 2019 nr 218 - Tjänsteutlåtande, yrkanden och yttranden i 
kommunfullmäktige. 
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Ärendet 
Stadsdelsnämnden Lundby har att fatta beslut om regler för deltagande på distans vid 
sammanträden för stadsdelsnämnden Lundby inom ramen för pilotprojekt under 2020. 

Beskrivning av ärendets 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 28, om medgivande för nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildningen, nämnden för intraservice och stadsdelsnämnden 
Lundby att hålla sammanträden med ledamöter närvarande på distans inom ramen för ett 
pilotprojekt mellan 1 januari – 31 december 2020. 

Stadsdelsnämnden Lundby har att ta ställning till formerna för ledamot som önskar delta i 
stadsdelsnämndens sammanträden på distans under tiden för pilotprojektet. 

Bakgrund
Stadsdelsnämnden Lundby beslutade 2017-03-21 § 51, efter yrkande från MP, S och V 
att hemställa till kommunfullmäktige att möjliggöra för individutskottets ledamöter att 
delta i sammanträdet på distans. 

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 skulle också ta fram riktlinjer för distansmöten med fokus på 
mötesteknik- och kultur, samt belysa hur det ska fungera ur ett rättssäkert perspektiv.

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.

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. 

Stadsledningskontoret har tillsammans med förvaltningens representant samt 
representanter från de övriga berörda nämnderna bildat en arbetsgrupp under 2019 för 
genomförandet av pilotprojektet. Arbetsgruppen har bland annat gemensamt tagit fram 
förslag till bestämmelser för varje nämnd att besluta om, utrett vilka tekniska hjälpmedel 
som behövs för att uppfylla lagkravet om ”deltagande på lika villkor”, samt undersökt 
vilka utbildningsinsatser som kommer att behövas. 

En förutsättning för att nämnderna överhuvudtaget skulle kunna ha möjlighet att 
sammanträda på distans var att kommunfullmäktige beslutade om detta. 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 om medgivande för berörda 
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nämnderna att hålla sammanträden med ledamöter närvarande på distans. Av beslutet 
framgår att de grundläggande förutsättningarna för deltagande på distans enligt följande: 

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. 

Hantering av sekretessinformation, klass 2
Avseende ärenden som innehåller sekretess, klass 2, finns det i dagsläget inget beslut 
inom Göteborgs Stad om att kunna hantera denna information i Office 365. Nämnden för 
intraservice beslutade 2019-12-18, § 204 om att remittera frågan om fortsatt utveckling av 
tjänster baserat på Office 365, vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande.  

Då hantering av sekretessinformation i dagsläget inte kan hanteras via det aktuella 
konferensredskapet, anser förvaltningen inte att det är möjligt för ledamot att delta på 
distans under den delen av sammanträde som behandlar sekretessinformation, klass 2. 
Förvaltningens ställningstagande kan komma att ändras under innevarande år beroende på 
vad utfallet av kommunstyrelsens beslut för fortsatt utveckling av tjänster baserat på 
Office 365.  

Utbildning
För att ledamot ska kunna delta i sammanträde på distans krävs utbildning för att 
säkerställa att ledamoten kan delta på lika villkor. En del av utbildningen kommer att ske 
genom e-learning som finns tillgängligt för konferensredskapet. Ordföranden samt den 
eller de ledamöter som önskar delta i sammanträden på distans bör genomgå 
kompletterande utbildning.

Förvaltningens bedömning
Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att då hantering av sekretessinformation i 
dagsläget inte kan hanteras via det aktuella konferensredskapet, anser förvaltningen att 
det inte i dagsläget ska vara möjligt för ledamot att delta på distans under den delen av 
sammanträde som behandlar sekretessinformation, klass 2. I Lundby kallad särskilda 
föredragningslistan. 

Förvaltningen föreslår att möjlighet till distansmöten sker vid sammanträden i maj och 
juni. För då har den andra berörda förvaltningen som lånar ut den tekniska utrustningen 
till förvaltningen inte i dagsläget bokat in några nämndsammanträden. 
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Förvaltningen bedömer att förslaget på ett tydligt sätt anger formerna för att lagkravet om 
deltagande på lika villkor ska möjliggöras och föreslår därför att stadsdelsnämnden antar 
reglerna enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsförvaltning Lundby

Kristina Lindfors

Stadsdelsdirektör

Maria Berntsson

Stabschef
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