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Utvidgning av möjligheterna att delta på
distans till att även omfatta utskott
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Nämndernas utskott får, när särskilda skäl föreligger, hålla utskottssammanträden
med ledamöter deltagande på distans. Ett tillägg görs i det gemensamma och
likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder i det
sista stycket i § 9 enligt vad som framgår av bilaga 1 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
2. Tillägget i likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsens och stadens
nämnder § 9 gäller till och med den 30 juni 2021.

Sammanfattning

Sedan i våras har det varit möjligt för Göteborgs Stads nämnder att hålla sammanträden
med ledamöter deltagande på distans. I det tjänsteutlåtande som låg till grund för
fullmäktiges beslut (2020-04-16 § 10) gjorde stadsledningskontoret bedömningen att
individutskottens sammanträden inte skulle omfattas av möjligheten att hålla
sammanträden med deltagande på distans. Till följd av den pågående pandemin har bl.a.
kunskapen ökat om hur digitala möten går till och vi har en större vana vid deltagande i
möten på distans. Med hänsyn till att smittspridningen åter är stor i samhället och
Folkhälsomyndighetens allmänna råd bl.a. uppmanar alla att avstå från att delta i möten
samt att undvika att ha fysisk kontakt med andra än de som man bor med, gör
stadsledningskontoret bedömningen att det bör möjliggöras även för utskotten i
nämnderna att hålla sammanträden med deltagare på distans. Det är nämnden som avgör
hur utskottens sammanträden ska hållas och det måste vara möjligt att upprätthålla kraven
på sekretess och hantering av känsliga personuppgifter.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilagor

1. Förslag till gemensamt och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen
och stadens nämnder
2. Tjänsteutlåtande ”Tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans”
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Ärendet

Sedan tidigare är det möjligt för stadens nämnder att hålla sammanträden med ledamöter
deltagande på distans. Stadsledningskontoret föreslår nu att det även ska vara möjligt för
utskotten i nämnderna att hålla sammanträden med ledamöter deltagande på distans.

Beskrivning av ärendet

I april 2020 beslutade fullmäktige att ledamöterna i stadens nämnder får, när särskilda
skäl föreligger, delta i nämndens sammanträde på distans. Av tjänsteutlåtandet som låg
till grund för det beslutet framgår att stadsledningskontoret då bedömde att
stadsdelsnämndernas individutskott inte skulle omfattas av möjligheten till
distanssammanträden eftersom de ärenden som individutskotten handlägger innehåller
både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter. Den typen av uppgifter
riskerar att röjas vid deltagande på distans på grund av att tekniken inte upprätthåller
tillräckligt hög säkerhetsnivå, felaktigt handhavande av tekniken eller att någon obehörig
råkar höra eller se delar av sammanträdet. Därtill är det i de sociala ärenden som hanteras
av individutskott vanligare att de personer vars ärenden behandlas begär företräde inför
utskottet. Något beslut som möjliggjorde för individutskotten att tillåta ledamöter att delta
i sammanträde på distans föreslogs inte. Tjänsteutlåtandet innehöll ingenting om andra
nämnders utskott än stadsdelsnämndernas individutskott.

Stadsledningskontorets bedömning

Eftersom den tillfälliga möjligheten att hålla nämndsammanträden på distans föreslås att
förlängas har stadsledningskontoret analyserat möjligheterna att även hålla
utskottssammanträden med ledamöter deltagande på distans.
En av anledningarna till att kommunfullmäktige inte medgav utskotten att sammanträda
med ledamöter närvarande på distans är att den möjligheten inte är lagreglerad och därav
osäker. Detta tillsammans med riskerna för röjande av sekretessbelagda uppgifter och
känsliga personuppgifter gjorde att utskotten undantogs från möjligheten till
distanssammanträden.
Utskottssammanträden regleras inte i lag, men ett utskott är en del av en nämnd, vilket
talar för att samma krav går att ställa på distansdeltagande i dessa sammanträden som vid
distansdeltagande i fullmäktige och nämnder.
Stadsledningskontoret kan konstatera att till följd av den pågående pandemin har bl.a.
kunskapen ökat om hur digitala möten går till och vi har en större vana vid deltagande i
möten på distans. Med hänsyn till att smittspridningen åter är stor i samhället och
Folkhälsomyndighetens allmänna råd bl.a. uppmanar alla att avstå från att delta i möten
samt att undvika att ha fysisk kontakt med andra än de som man bor med, gör
stadsledningskontoret bedömningen att det bör möjliggöras även för utskotten i
nämnderna att, när särskilda skäl föreligger, hålla sammanträden med deltagare på
distans. Särskilda skäl för att tillåta ledamöter att delta i sammanträden på distans kan
vara smittorisken och att sammanträdet annars inte hade kunnat komma till stånd. Det är
sedan nämnden som avgör hur utskottens sammanträden ska hållas.
Förutsättningen för att hålla utskottssammanträden med deltagande på distans är att det
måste vara möjligt att upprätthålla kraven på sekretess och hantering av känsliga
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personuppgifter samt att eventuella frågor om att företräda inför utskottet måste kunna
hanteras på ett rättssäkert sätt.

Erica Farberger

Eva Hessman

Tf. Förste stadsjurist

Stadsdirektör
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-03-29
Diarienummer 0693/20

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

Tillfälliga möjligheter att delta i
sammanträden på distans
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Fullmäktiges ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i fullmäktiges
sammanträden på distans. Ett tillägg görs i Arbetsordning för Göteborgs
kommunfullmäktige i ett nytt andra stycke i 9 § enligt vad som framgår av bilaga 1
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Kommunstyrelsens och övriga nämnders ledamöter får, när särskilda skäl föreligger,
delta i styrelsens eller nämndens sammanträden på distans. Ett tillägg görs i det
gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och
stadens nämnder i ett nytt sista stycke i § 9 enligt vad som framgår av bilaga 2 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Krisledningsnämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i
krisledningsnämndens sammanträden på distans. Ett tillägg görs i reglementet för
krisledningsnämnden i ett nytt andra stycke i § 4 enligt vad som framgår av bilaga 3
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Tilläggen i kommunfullmäktiges arbetsordning 9 §, i likalydande kapitel 3 i
reglementena för kommunstyrelsens och stadens nämnder § 9 samt i
krisledningsnämndens reglemente § 4 gäller till och med den 31 december 2020.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Rådande pandemi med smittspridning av coronaviruset covid -19 har medfört stor
påverkan på samhället. För att minska risken för spridning av viruset har bl.a. större
sammankomster förbjudits enligt regeringsbeslut. I samband härmed har fråga
uppkommit om möjlighet för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
stadens nämnder att delta vid sammanträden på distans. Några nämnder har sedan
tidigare, inom ramen för ett pilotprojekt (diarienummer 0580/19, bilaga 4), möjlighet att
hålla sammanträden med ledamöter på distans, men då måste önskemålet att delta på
distans anmälas sju dagar i förväg. Stadsledningskontorets förslag är att det ska vara upp
till varje nämnd att besluta om vilka regler som ska gälla för anmälan av deltagande i
sammanträde på distans. Kommunallagens krav på ljud- och bildöverföring i realtid
måste efterkommas för att det ska vara möjligt att fatta beslut vid sammanträden med
ledamöter närvarande på distans.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

1 (10)

Bedömning ur ekonomisk dimension

I ärendet när kommunfullmäktige beslutade om medgivande för sammanträden på distans
inom ramen för ett pilotprojekt (diarienummer 0580/19, bilaga 4), och ärendet som
beskrev möjligheterna för distansdeltagande i nämnder, utskott och styrelser
(diarienummer 0454/18, bilaga 5) redogjordes för att distanssammanträden kan medföra
initialt ökade kostnader i form av utrustning och utbildning. Det bedömdes 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. Hur kostnaderna för framför allt nödvändig
utrustning ska finansierats har inte tagits ställning till i de tidigare ärendena.
Bedömningen som tidigare gjorts av Intraservice är att de iPads som respektive nämnd
tillhandahåller de förtroendevalda inte uppfyller kravet på stabil överföring av ljud och
bild. För att sammanträden med ledamöter som deltar på distans ska kunna genomföras
på ett så bra sätt som möjligt krävs datorer med kamera, tangentbord, mus och headset.
De som önskar delta på distans har inom ramen för pilotprojektet möjlighet att få låna
dator med rätt utrustning för ändamålet. Huruvida samtliga stadens nämnder har tillgång
till lånedatorer har inte undersökts. När det gäller utbildningsinsatser för praktisk
användning av videokonferenstjänsten bedöms dessa kunna hållas i respektive nämnds
regi i form av e-learning samt praktiska övningstillfällen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Mot bakgrund av den risk för smitta som just nu föreligger, och myndigheters och
regeringens uppmaning att skydda riskgrupper och personer över 70 år, föreslår
stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha de juridiska förutsättningarna att låta
ledamöter delta i sammanträden på distans. Att möjliggöra sammanträden där ledamöter
deltar på distans minskar sårbarheten avseende beslutsförheten i en tid då många beslut
behöver fattas. Det ska dock inte underskattas att sammanträden där ledamöter deltar på
distans också kan medföra att medborgarna riskerar att inte kunna komma i kontakt med
sina folkvalda företrädare på det sätt som önskas. Med tanke på behovet av snabba
åtgärder i nuläget föreslår stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar om
möjlighet för ledamöter att delta i sammanträden på distans, men att beslutet är
tidsbegränsat till att avse år 2020, vilket också motsvarar den som gäller för
pilotprojektet. Möjligheten att hålla delta i sammanträden på distans kan förlängas om
behovet kvarstår vid årets slut.
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Bilagor

1. Förslag till arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige
2. Förslag till gemensamt och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen
och stadens nämnder
3. Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden
4. Tjänsteutlåtande ”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”
5. Tjänsteutlåtande ”Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser”

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

3 (10)

Ärendet

Frågan om att juridiskt möjliggöra för ledamöter i såväl kommunfullmäktige som i
kommunstyrelsen och stadens nämnder att i vissa fall kunna delta vid sammanträden på
distans har aktualiserats de senaste veckorna. Genom de föreslagna besluten ges
fullmäktige, kommunstyrelsen och stadens övriga nämnder juridiska förutsättningar att
hålla distanssammanträden. Eftersom konsekvenserna av beslutet är svåra att förutse bör
beslutet vara tidsbegränsat.

Beskrivning av ärendet

Rådande pandemi med smittspridning av coronaviruset covid -19 har medfört stor
påverkan på samhället. För att minska risken för spridning av viruset har bl.a. större
sammankomster förbjudits enligt regeringsbeslut. I samband härmed har fråga
uppkommit om möjlighet för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
stadens nämnder att delta vid sammanträden på distans. Mot bakgrund av den risk för
smitta som just nu föreligger, och myndigheters och regeringens uppmaning att skydda
riskgrupper och personer över 70 år, föreslår stadsledningskontoret att
kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga
nämnder ska ha de juridiska förutsättningarna att låta ledamöter delta i sammanträden på
distans. Några nämnder har sedan tidigare, inom ramen för ett pilotprojekt (diarienummer
0580/19, bilaga 4), möjlighet att hålla sammanträden med ledamöter på distans, men då
måste önskemålet att delta på distans anmälas sju dagar i förväg. I detta ärende föreslås
att det ska vara upp till varje nämnd att avgöra vilka regler som gäller för anmälan av
deltagande på distans, men att kravet på ljud- och bildöverföring i realtid, och på att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, måste efterkommas eftersom
beslutsförheten på möten annars går om intet.
Rättsliga förutsättningar för sammanträden på distans
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.

De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 § KL.
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat
det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 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.
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.
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
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

4 (10)

eller att yttra sig. En sådan ledamot eller ersättare anses dock inte vara närvarande i
kommunallagens mening, vilket kan ha betydelse när beslut ska fattas. 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.
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 personuppgiftsbehandling
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
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
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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. 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 behöver 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

Stadsledningskontorets bedömning

De nu rådande omständigheterna i form av smittrisk av coronaviruset covid -19 har
aktualiserat frågeställningarna om deltagande på distans. Ett behov av möjlighet för
ledamöterna i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i stadens nämnder att i vissa
fall kunna delta vid sammanträden på distans bedöms föreligga. De beslut som föreslås
avser att säkerställa att det finns juridiska förutsättningar för deltagande på distans för
fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder i syfte att säkerställa beslutsförheten.
(Detta för att säkerställa att beslutsförhet i form av tillräckligt många närvarande
ledamöter föreligger.)
Av förarbetena till lagstiftningen (a. prop. s. 34) framgår att deltagande på distans i första
hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet
som annars inte hade kommit till stånd alls. I SKR:s exempel på arbetsordning för
fullmäktige och reglemente för styrelser och nämnder anges att det ska föreligga särskilda
skäl för att sammanträde ska få äga rum med ledamöter som deltar på distans. Vidare
anges i SKR:s exempel de krav som kommunallagen uppställer för distansdeltagande
samt för kommunstyrelsen och nämnderna även att distanslokalen ska vara så beskaffad
att obehöriga inte kan ta del av handlingar, bild eller ljud1. Stadsledningskontoret föreslår
att motsvarande bestämmelser införs i fullmäktiges arbetsordning och i det gemensamma
och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder.

För fullmäktige anges inget om lokalens beskaffenhet då sammanträde där sällan sker med
stängda dörrar.

1
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Om det inträffar en extraordinär händelse i fredstid kan ordföranden i
krisledningsnämnden besluta att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Detta regleras
i lagen (2006:544) om kommuners och regioner åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. I Göteborgs Stad utgör kommunstyrelsen
krisledningsnämnd enligt reglemente för krisledningsnämnden. Det är inte reglerat,
varken i lagstiftningen eller reglementet, hur deltagande i sammanträde med
krisledningsnämnden ska ske. För att möjliggöra deltagande på distans även vid
krisledningsnämndens sammanträden bedömer stadsledningskontoret att det av
reglementet behöver framgå att det är tillåtet.
Särskilda skäl för att tillåta ledamöter att delta i sammanträden på distans kan då vara
smittorisken och att sammanträdet annars inte hade kunnat komma till stånd.
Det finns dock ett flertal frågeställningar som inte är omhändertagna i de nu föreslagna
besluten och som lämpar sig bättre att respektive verksamhet ser över och fattar beslut
om.
Tekniska förutsättningar
Eftersom fullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders tekniska förutsättningar
skiljer sig åt bedöms det inte vara lämpligt att inom ramen för detta ärende gå in på vilka
tekniska lösningar som ska användas. Det ska dock betonas att kommunallagen kräver att
den teknik som används möjliggör att samtliga deltagare kan vara i bild, höra och se
varandra. Det ska även gå att ta del av dokument som visas. Intraservice har tidigare
bedömt att iPads inte kan ge en tillräckligt stabil bild, även om iPaden monteras på stativ.
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.
Stadsledningskontorets bedömning är att det ankommer på kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, att innan det första distanssammanträdet hålls,
säkerställa att de tekniska förutsättningarna uppfyller lagkraven.
Sekretess och personuppgiftsbehandling
Även om de tekniska förutsättningarna för att kunna sammanträda med ledamöter 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. Detta gäller i första hand nämndernas
sammanträden eftersom fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och där ska
inte sekretessbelagd information hanteras. Mellan nämnderna kan det skilja sig mycket åt
när det handlar om huruvida sekretessbelagd information eller personuppgifter hanteras
och behandlas.

Stadsdelsnämnderna handlägger 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. När det gäller stadsdelsnämndernas
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individutskott bedömer stadsledningskontoret att det vore olämpligt att besluta att dessa
ska kunna hålla sammanträden där deltagande sker på distans, eftersom de ärenden som
individutskotten handlägger innehåller både sekretessbelagda uppgifter och känsliga
personuppgifter. Den typen av uppgifter riskerar att röjas vid deltagande på distans på
grund av att tekniken inte upprätthåller tillräckligt hög säkerhetsnivå, felaktigt
handhavande av tekniken eller att någon obehörig råkar höra eller se delar av
sammanträdet. Därtill är det i de sociala ärenden som hanteras av individutskott vanligare
att de personer vars ärenden behandlas begär företräde inför utskottet. Något beslut som
möjliggör för individutskotten att tillåta ledamöter att delta i sammanträde på distans
föreslås inte.
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 regler i
arbetsordning. I dessa kan t.ex. ansvarsfördelning mellan ordföranden och ledamot vid
deltagande på distans regleras.
Tillägg i Arbetsordningen för Göteborgs kommunfullmäktige
Som ett nytt andra stycke i 9 § arbetsordningen föreslås följande (se bilaga 1).

Fullmäktiges ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i fullmäktiges
sammanträden på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföringen sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre2 arbetsdagar
före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekretariat. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
Tillägg i det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för
kommunstyrelsen och stadens nämnder
Som ett nytt sista stycke i § 9 i det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena
för kommunstyrelsen och stadens nämnder föreslås följande (se bilaga 2).

Kommunstyrelsens/nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i
kommunstyrelsens/nämndens sammanträde 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 i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro
får ske på distans.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i kommunstyrelsen/nämnden.
Tillägg i reglemente för krisledningsnämnd
Som ett nytt andra stycke i § 4 i krisledningsnämndens reglemente föreslås följande (se
bilaga 3).

2

SLK:s förslag
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Krisledningsnämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i
krisledningsnämndens sammanträde 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 i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i krisledningsnämnden.
Tidsbegränsad möjlighet att delta på distans
Det pågår sedan januari 2020 ett pilotprojekt med möjlighet att tillåta att ledamöter deltar
på distans för tre av stadens nämnder under ett års tid. Inför fullmäktiges beslut att medge
dessa nämnder förutsättningar att sammanträda med ledamöter som deltar på distans
uppstod politisk debatt om huruvida möjligheten över huvud taget skulle införas, bland
annat utifrån frågor om att upprätthålla sekretess, risk för otillbörlig påverkan samt
ekonomiska aspekter utifrån behov. Därefter drabbades världen av en pandemi och
möjligheterna att upprätthålla det kommunala beslutsfattandet utan att utsätta riskgrupper
för smitta har föranlett att frågan om att låta ledamöter delta i sammanträden på distans
aktualiserats. Det pågående pilotprojektet ska följas upp av stadsledningskontoret och de
tre nämnderna och utmynna i en gemensam utvärdering avseende såväl funktionalitet som
efterfrågan och praktisk tillämpning. Då det i nuläget finns en efterfrågan från även andra
än de nämnder som ingår i pilotprojektet att hålla sammanträden där ledamöter deltar på
distans bedömer stadsledningskontoret det vara lämpligt att, om fullmäktige beslutar i
enlighet med stadsledningskontorets förslag, också det beslutet tidsbegränsas för att
kunna följas upp och utvärderas. Genom att tidsbegränsa giltigheten av beslutet
säkerställer fullmäktige att hela beslutet gäller temporärt, och att det när situationen
stabiliserats kan ske en utvärdering ur samtliga perspektiv som påverkas när deltagande i
sammanträde sker på distans. Stadsledningskontoret föreslår därför att giltigheten av
beslutet om möjligheten att delta i sammanträden på distans tidsbegränsas till utgången av
år 2020. Det kan därefter vara aktuellt att förlänga beslutet, men först sedan en förnyad
bedömning har gjorts av behovet.
Arvode
Arvodesberedningen hade vid sitt sammanträde den 21 juni 2018, § 24 uppe en fråga om
arvodering vid närvaro på distans. Frågan bordlades i avvaktan på kommunstyrelsens
uppdrag att utreda möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser (dnr
0454/18). Den 21 november 2019, § 28 fattade kommunfullmäktige beslut om ett
pilotprojekt om medgivande att hålla sammanträden med ledamöter på distans.

Arvodesberedningen ställningstagande i frågan vid sammanträdet den 25 februari 2020
var att, inom ramen för pilotprojektet, ska arvodering vid närvaro på distans ske på
samma villkor som för en ledamot som fysiskt närvarar vid sammanträdet.
Stadsledningskontorets gör därför bedömningen att under den tidsbegränsade och
tillfälliga möjligheten att närvara på distans, under förutsättning att det sker enligt
kommunallagens krav på ljud- och bildöverföring i realtid, ska arvodering och ersättning
för förlorad arbetsinkomst ske på samma villkor som för en ledamot som fysiskt närvarar
vid sammanträdet.
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Om däremot en ledamot eller ersättare tillåts delta via telefon, eller via exempelvis Skype
men utan att någon bildöverföring sker, anses ledamoten/ersättaren inte vara formellt
närvarande i kommunallagens mening. I dessa fall föreligger ingen rätt till arvode eller
ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt Göteborgs Stads regler för arvoden och
ersättningar.

Erica Farberger

Eva Hessman

Tf. Förste stadsjurist

Stadsdirektör
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Kapitel 3 - Generella bestämmelser
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen.

Allmänna bestämmelser
Generella skyldigheter
§1

Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Nämnden ska också se till att den har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll
fungerar.

§2

Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare
oegentligheter inom dess verksamhet.

Organisation inom verksamhetsområdet
§3

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten.

Personalansvar
§4

Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för
personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare. Nämnden
får besluta om att ingå särskilt angivna kollektivavtal med tillämpning inom
nämndens verksamhetsområde och på villkor som kommunstyrelsen äger ange.
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer.
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas.

Personuppgifter
§5

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige
§6

Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så
att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs.
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga
avvikelser i verksamhet och ekonomi.
1(6)

Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
gällande styrningen på området.
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
§7

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa
stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och
kontroll över nämndernas verksamhet.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter.
Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse informationen
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna
informationen övervägas.

Information och samråd
§8

Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det
underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar
inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens
eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Arbetsformer
Tid och plats
§9

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
2(6)

Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens
sammanträde 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 i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden och eventuella utskott.

Kallelse
§ 10

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden
§ 11

Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive
kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten.

Närvarorätt
§ 12

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (kommunalråd) har rätt att delta i
sammanträden med nämnden och har då rätt att delta i överläggningarna men inte i
besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den
som kallats delta i överläggningarna.
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga
nämnder.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

3(6)

Ordföranden
§ 13

Det åligger ordföranden att;
⋅

leda nämndens arbete och sammanträden

⋅

kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente

⋅

kalla ersättare

⋅

inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda

⋅

se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

⋅

bevaka att nämndens beslut verkställs

Presidium
§ 14

Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en
ordförande och en eller två vice ordförande.
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter.
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande.

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena
§ 15

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.

Förhinder
§ 16

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör
skyndsamt anmäla detta.

Ersättares tjänstgöring
§ 17

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
4(6)

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan
ersättare.
Jäv, avbruten tjänstgöring
§ 18

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Reservation
§ 19

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
§ 20

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
§ 21

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
§ 22

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
§ 23

Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten.

5(6)

