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Sammanträden på distans 
Förslag till beslut  
I trafiknämnden – under förutsättning att nödvändiga beslut fattas i kommunfullmäktige 
den 9 december 2021: 

1. Trafiknämnden fastställer arbetsformer för ledamöter och ersättares deltagande i 
sammanträden på distans, enligt bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Det har under pandemin, sedan kommunfullmäktiges beslut 16 april 2020 § 10, varit 
möjligt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder i Göteborgs Stad 
att hålla sammanträden med deltagande på distans. Besluten har varit tidsbegränsade och 
gäller till den 31 december 2021. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att 
vid sitt sammanträde den 8 december 2021 besluta om fortsatt möjlighet till 
distansdeltagande även efter den 31 december 2021. 

Trafiknämnden har alltjämt i linje med kommunfullmäktiges beslut tagit ställning till 
nämndens egna arbetsformer för ledamöternas och ersättarnas deltagande på distans i 
nämnd- och utskottssammanträden. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar 
nödvändiga beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 9 december 2021 har 
trafiknämndens att ta ställning till nämndens egna arbetsformer för ledamöternas och 
ersättarnas deltagande på distans i nämnd- och utskottssammanträden framgent efter den 
31 december 2021. 

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

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

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

Bilagor 
1. Förslag till: Trafiknämndens arbetsformer för ledamöters och 

ersättares deltagande i nämnd- och utskottssammanträden på distans  
2. Kommunfullmäktiges handling 2021 nr 263 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-12-07 
Diarienummer 2967/20 
 

Handläggare 
Jenni Hermansson/Trafikkontoret/GBGStad,  
Telefon:  031-3682804 
E-post: jenni.hermansson@trafikkontoret.goteborg.se  
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Ärendet  
Trafiknämnden har att ta ställning till nämndens arbetsformer för ledamöternas och 
ersättarnas deltagande i nämnd- och utskottssammanträden på distans efter den  
31 december 2021. Trafiknämndens behandling av ärendet är under förutsättning av att 
kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut i ärendet vid sitt sammanträde den  
9 december 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 1 december 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut vid kommunfullmäktigesammanträdet den 9 
december 2021: 

1. Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och 
utskott får, när särskilda skäl föreligger, från och med den 1 januari 2022 
delta i sammanträden på distans. Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot 
har sjukdomssymptom som kan innebära risk för smittspridning. Ordförande 
och justerare av protokollet ska närvara på den plats där mötet är utlyst. 

2. Nuvarande lydelse i Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige, 9 
§ andra stycket, ändras från och med den 1 januari 2022 och får följande 
lydelse: 
 ”Fullmäktiges ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans. Ett sådant särskilt skäl är när en 
ledamot har sjukdomssymptom som kan innebära risk för smittspridning. 
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. Ordföranden ska i så god tid som möjligt, efter 
samråd med vice ordförandena, besluta om deltagande får ske på distans.” 

3. Nuvarande lydelse i § 9 det gemensamma och likalydande kapitel 3 i 
reglementena för kommunstyrelsen och övriga nämnder ändras från och med 
den 1 januari 2022 och får följande lydelse: 

”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. Nämndens ledamöter 
får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens sammanträde på distans. 
Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot har sjukdomssymptom som kan 
innebära risk för smittspridning. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
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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 deltagande får ske på 
distans.” 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden och eventuella utskott. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige grundar sig på stadsledningskontorets 
bedömning av behovet till fortsatt möjlighet till distansdeltagande då pandemin alltjämt 
pågår. Mot bakgrund av att distansdeltagande enligt förarbetena till lagen är ett 
komplement till det fysiska deltagandet bedömer stadsledningskontoret att det fortsatt bör 
krävas särskilda skäl för sådant deltagande. Det kommer att framgå av fullmäktiges 
arbetsordning och i kommunstyrelsens samt nämndernas reglementen att ledamöter får 
delta i sammanträde på distans när särskilda skäl föreligger. Det är ordföranden som 
beslutar om deltagande på distans får ske. Att det ska föreligga särskilda skäl anges i 
SKR:s normalreglemente för nämnder och styrelse och markerar att sammanträden där 
ledamöter deltar på distans i första hand ska vara ett komplement till sammanträden med 
fysisk närvaro. Det är svårt att på förhand ange vad som kan utgöra särskilda skäl. I 
SKR:s kommentar till normalreglementet anges som exempel att någon ledamot på grund 
av långa avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att 
föredragningslistan är så kort att den inte motiverar ett vanligt sammanträde. Under 
pandemin har myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att undvika risk för 
smittspridning bedömts utgöra särskilda skäl för ledamöter att delta på distans. 
Stadsledningskontoret har också genomfört en enkätundersökning bland förtroendevalda 
och nämndsekreterare där det framkommer att de tekniska förutsättningarna för 
deltagande på distans har utvecklats under pandemin. Enkätsvaren tyder på att det 
fungerat relativt bra såväl inför som under sammanträdena. När det gäller de 
demokratiska förutsättningarna framkommer att distansdeltagande ibland begränsat 
möjligheterna till åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram och även kontakterna med 
allmänheten. Sammantaget framkommer dock ett behov av fortsatt möjlighet till 
distansdeltagande, bland annat utifrån fortsatt pandemi, men också vid lättare 
sjukdomssymptom, vård av barn och resor.  

Trafiknämnden har alltjämt i linje med kommunfullmäktiges beslut tagit ställning till 
nämndens egna arbetsformer för ledamöternas och ersättarnas deltagande på distans i 
nämnd- och utskottssammanträden. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar 
nödvändiga beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 9 december 2021 har trafiknämnden 
att ta ställning till nämndens egna arbetsformer, vilka framkommer i bilaga 1 
Trafiknämndens arbetsformer för ledamöters och ersättares deltagande i nämnd- och 
utskottssammanträden på distans, för ledamöternas och ersättarnas deltagande på distans 
i nämnd- och utskottssammanträden framgent efter den 31 december 2021. 
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Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret ser ett behov av att nämndens arbetsformer för ledamöters och ersättares 
deltagande i nämnd- och utskottssammanträden på distans möjliggörs i enlighet med 
stadsledningskontorets bedömning och kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige.  

 

 

Maria Axberg 
 
Avdelningschef 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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