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Delegering av eventuella brådskande ärenden
Förslag till beslut
1. Park- och naturnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att besluta på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, i de 
fall nämndens sammanträden inte samlar tillräckligt många tjänstgörande ledamöter för 
att uppnå beslutsförhet. 

2. Park- och naturnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning
Mot bakgrund av information från Stadsledningskontoret om risken för hög frånvaro vid 
sammanträden kopplat till pågående pandemi föreslås park- och naturnämnden uppdra åt 
sin ordförande att, om nämnden vid sina formella sammanträden inte skulle vara 
beslutsför, besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden. 1:e vice ordförande övertar 
denna delegation vid ordförandens förfall; 2:e vice ordförande övertar delegationen vid 
både ordförandens och 1:e vice ordförandens förfall. Delegeringen kan dras tillbaka.

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

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

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

Samverkan
Förvaltningen bedömer inte att samverkan är aktuell i detta ärende.

Bilagor
1. Information om beslutsförhet vid hög frånvaro i nämnder och 

bolagsstyrelser (Stadsledningskontoret, avdelningen för samhällsskydd
och beredskap)

Ärendet 
Park- och naturnämnden har tillskickats information från Stadsledningskontoret med 
anledning av risken för hög frånvaro vid beslutssammanträden kopplat till COVID-19. 
Informationen förtäljer att ordinarie regler gäller, att park- och naturnämnden inte kan 
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hålla sammanträden på distans, och att det finns möjlighet för nämnden att utse en av sina 
ledamöter till att fatta beslut på nämndens vägnar i brådskande ärenden.

Beskrivning av ärendet
Stadsledningskontoret skickade den 13 mars 2020 information till alla Göteborgs Stads 
nämnder, utskott och bolagsstyrelser med anledning av risken för hög frånvaro vid 
beslutsammanträden kopplat till coronaviruset COVID-19.

Informationen klargör att inga beslut för närvarande har fattats ”som ändrar ordinarie 
reglementen”, och det ”är följaktligen utifrån ordinarie regelverk som nämnder, utskott 
och styrelser ska hantera de frågor som ankommer på dem”.

Angående mötesdeltagande på distans förklaras också att det ”är kommunfullmäktige 
som beslutar i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på 
distans. I Göteborgs Stad pågår ett pilotprojekt där nämnden för Intraservice, nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt stadsdelsnämnden Lundby har medgivits 
möjlighet av fullmäktige att hålla sammanträden på distans”, medan övriga nämnder inte 
har ”motsvarande möjlighet och kan således inte hålla möten på distans”. Detta styrks av 
6 kap. kommunallagen (2017:725).

Till detta sammanfattas delar av samma kapitel vilka reglerar nämnders beslutsförhet och 
delegering av ärenden:

”En nämnd är beslutsför endast om fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande. […]

Om nämnden inte är beslutsför kan ärenden hänskjutas till nästkommande 
sammanträde. Vid ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas finns 
möjlighet att ordförande eller annan ledamot som nämnden har utsett fattar 
beslut på nämndens vägnar.  

[…] Om nämnden inte hinner att genomföra ett sammanträde så kan 
nämndens ordförande eller annan namngiven ordinarie ledamot fatta beslut 
i brådskande ärenden (ett s.k. ordförandebeslut)”.

Enligt 6 kap. 39–40 §§ kommunallagen (2017:725) gäller att:

”En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som 
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

[…] 

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde.”

Park- och naturnämndens presidiemöte den 16 mars förordade att denna 
delegeringsmöjlighet vid behov ska nyttjas och att nämnden i så fall ska uppdra åt i första 
hand sin ordförande, i andra hand 1:e vice ordförande och i tredje hand 2:e vice 
ordförande att fatta sådana brådskande beslut.

Den nuvarande park- och naturnämnden är beslutsmässig om minst sex (6) av nämndens 
totalt elva (11) ledamöter och fem (5) ersättare närvarar vid ett formellt sammanträde.
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Förvaltningens bedömning
Det kan med anledning av den pågående pandemin COVID-19 mer sannolikt än vanligt 
uppstå situationer i närtid där nämnden på grund av bristande närvaro inte kan fatta 
beslut. Vissa av nämndens beslutsärenden är av sådan art att de inte kan hänskjutas eller 
bordläggas till senare sammanträden, och nämnden har inte möjlighet att hålla 
sammanträden på distans. En lösning på detta eventuella problem är att, i de fall 
problemet uppstår, delegera beslutsrätten för sådana ärenden till ordföranden. Om då inte 
heller ordföranden skulle vara tillgänglig eller kapabel att fatta beslut tillträder istället 
primärt 1:e vice eller sekundärt 2:e vice ordföranden.

Mot bakgrund av Stadsledningskontorets information om att ordinarie reglementen och 
regelverk fortfarande gäller så måste nämnden – om nämnden finner sådan delegering 
aktuell – enligt lag formellt uppdra åt ordföranden eller annan utvald nämndledamot att 
besluta på nämndens vägnar.

För att också förebygga problematiken som skulle uppstå ifall nämnden inte skulle vara 
beslutsför då delegeringen behöver verkställas, föreslås nämnden besluta om denna 
delegering vid snarast möjliga tillfälle. Delegeringen kan därefter dras tillbaka på beslut 
av nämnden.

Anders Grönberg

Vikarierande nämndsekreterare

Linda Nygren

Förvaltningsdirektör
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Information från stadsledningskontoret till nämnder, utskott och bolagsstyrelser 
med anledning av risken för hög frånvaro vid beslutsammanträden kopplat till 
Coronaviruset (covid-19)  

Inledningsvis vill stadsledningskontoret betona vikten av att följa de uppmaningar som 
förmedlas via stadsledningskontorets arbetsgrupp för covid-19. Undvik att delta vid 
nämnds, utskotts eller styrelses beslutssammanträden vid symptom på luftvägsinfektion, 
även lindriga. I övrigt tänk på att hålla en god handhygien.  

För närvarande har inga beslut fattats som ändrar ordinarie reglementen, bolagsordningar 
eller ägardirektiv. Det är följaktligen utifrån ordinarie regelverk som nämnder, utskott och 
styrelser ska hantera de frågor som ankommer på dem.

Om nämnder och utskott

En nämnd är beslutsför endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Detsamma gäller för särskilda utskott. 

Om nämnden inte är beslutsför kan ärenden hänskjutas till nästkommande sammanträde. 
Vid ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas finns möjlighet att ordförande eller 
annan ledamot som nämnden har utsett fattar beslut på nämndens vägnar.  

Om ett utskott inte är beslutsmässigt ska frågan i första hand hänskjutas till nämnden. Om 
nämnden inte hinner att genomföra ett sammanträde så kan nämndens ordförande eller 
annan namngiven ordinarie ledamot fatta beslut i brådskande ärenden (ett s.k. 
ordförandebeslut). 

Om deltagande på distans (exempelvis via Skype)

Det är kommunfullmäktige som beslutar i vilken utsträckning ledamöter får delta i en 
nämnds sammanträden på distans. I Göteborgs Stad pågår ett pilotprojekt där nämnden 
för intraservice, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt stadsdelsnämnden 
Lundby har medgivits möjlighet av fullmäktige att hålla sammanträden på distans. Övriga 
nämnder har inte motsvarande möjlighet och kan således inte hålla möten på distans.  

Om styrelser

Styrelsen i ett bolag är beslutsför om mer än hälften av styrelseledamöterna är 
närvarande. Styrelsen har möjlighet att fatta beslut per capsulam, vilket innebär att 
protokoll med förslag till beslut upprättas och därefter skickas till var och en av 
styrelseledamöterna samt suppleanterna. Samtliga ledamöter måste biträda besluten för 
att de ska gälla. Det finns även möjlighet för styrelsen att genomföra telefonmöten. 

För de fall en styrelse inte är beslutsför har verkställande direktör en extraordinär 
möjlighet att fatta beslut inom hela bolagets verksamhet. Det gäller även inom de område 
som annars exklusivt ankommer på styrelsen. I sådana fall ska styrelsen så snart som 
möjligt underrättas om åtgärden.    
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Vid frågor om nämnder vänligen kontakta tf förste stadsjurist Erica Farberger vid 
stadsledningskontoret 

Vid frågor om styrelser vänligen kontakta bolagsjurist Johan Hörnberg vid Göteborgs 
Stadshus AB


