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Yttrande angående – Tillfälliga möjligheter att 
delta i sammanträden på distans 

Yttrandet 
Vi sverigedemokrater har länge påtalat bristen på möjligheter att hålla beslutsfattande 
möten på distans i Göteborgs stad. Vi har även varnat för att det måste till ett 
fullmäktigebeslut om inte staden aktiverar sin krisledningsnämnd. Nu har vi fått sätta in 
ett extra kommunstyrelsemöte för att kunna få detta ärende till fullmäktige. 
 
Ett beslut som borde ha fattas för länge sedan.    

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
Datum  
2020-04-07 
 

 
  
Ärende nr 2.1.1 
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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.  

  

Stadsledningskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-29 

Diarienummer 0693/20 

 

Handläggare: Ellinor Malmborg 

Telefon: 031-368 04 04 

E-post: ellinor.malmborg@stadshuset.goteborg.se  
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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” 
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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 
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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.  

 
1 För fullmäktige anges inget om lokalens beskaffenhet då sammanträde där sällan sker med 

stängda dörrar. 
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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).  
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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 

Tf. Förste stadsjurist 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 

 



 

Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige 2 (23) 

   

   

Dokumentnamn: Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige 

Beslutad av: Gäller för: Diarienummer: 
Datum och paragraf för 

beslutet: 

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1003/19 2019-12-10 § 11 

Dokumentsort: Giltighetstid: Senast reviderad: Dokumentansvarig: 

Arbetsordning Tills vidare 2019-12-10 
Avdelningschef sekretariat 

och diarium 

Bilagor: 
[Bilagor] 

Innehåll 
Inledning ............................................................................................................ 4 

Syftet med denna arbetsordningen .................................................................. 4 

Giltighetstid ...................................................................................................... 4 

Arbetsordning ................................................................................................... 5 

Antalet ledamöter (KL 5 kap 5-7 §§) ............................................................. 5 

Presidium (KL 5 kap 11 §) ............................................................................ 5 

Interimsordförande, ålderspresident ............................................................. 5 

Fyllnadsval till presidiet m.m. ........................................................................ 5 

Presidiets arbetsuppgifter ............................................................................. 6 

Tid för sammanträdena (KL 5 kap 9, 12-14 §) .............................................. 6 

Extra sammanträde ...................................................................................... 6 

Ändringar i sammanträdesplaneringen ......................................................... 7 

Plats för sammanträde ................................................................................. 7 

Tillkännagivande av sammanträdena (KL 5 kap 13-15 §) ............................. 7 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde .............................. 7 

Hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (KL 5 kap 17-21 §§) ....... 8 

Upprop ......................................................................................................... 8 

Protokolljusterare (KL 5 kap 65-70 §§, 8 kap 12 §) ....................................... 8 

Turordning för handläggning av ärendena .................................................... 9 

Yttranderätt vid sammanträde (KL 4 kap 2 § första stycket, 5 kap 39-41 §§, 

63 och 64 §§) ............................................................................................... 9 

Talarordning och replikrätt .......................................................................... 10 

Ordningen vid sammanträde (KL 5 kap 43 §) ............................................. 10 

Yrkanden (KL 5 kap 53 §) ........................................................................... 11 

Propositionsvägran (KL 5 kap 57 §) ........................................................... 11 

Omröstningar (KL 5 kap 53-56 §§ och 4 kap 24-25 §§) .............................. 11 

Val (KL 5 kap 54 och 58 §§ samt 2 § Lag (1992:339) om proportionellt 

valsätt) ....................................................................................................... 12 



 

Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige 3 (23) 

   

   

Majoritetsval ............................................................................................... 12 

Proportionellt val ........................................................................................ 12 

Deltagande i beslut och reservation (KL 4 kap 25 och 27 §§) ..................... 12 

Motioner (KL 5 kap 22 och 35 §§) .............................................................. 13 

Interpellationer (KL 5 kap 59-63 §§) ........................................................... 13 

Frågor (KL 5 kap 59-64 §§) ........................................................................ 14 

Beredning av ärenden (KL 5 kap 26-34 §§) ................................................ 14 

Protokoll och distribution av handlingar ...................................................... 15 

Justering av protokoll ................................................................................. 15 

Yttrandeprotokoll ........................................................................................ 15 

Expediering och publicering ....................................................................... 15 

Sekreterare ................................................................................................ 16 

Valberedning .............................................................................................. 16 

Fullmäktigeberedning ................................................................................. 17 

Partibeteckning i protokoll och talarlista ...................................................... 17 

Kommentar ...................................................................................................... 18 

Arbetsordningen ska enligt kommunallagen alltid innehålla föreskrifter om 18 

6-9 §§ Tid och plats för sammanträde ........................................................ 18 

12-13 §§ Hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare ...................... 18 

14 § Upprop ............................................................................................... 19 

16 § Turordning för handläggning av ärendena .......................................... 19 

20 § Talarordning och replikrätt .................................................................. 19 

21 § Ordningen vid sammanträde .............................................................. 19 

22 § Yrkanden ............................................................................................ 20 

23 § Propositionsvägran ............................................................................. 20 

25 § Val ...................................................................................................... 20 

Majoritetsval: .............................................................................................. 21 

Proportionellt val:........................................................................................ 21 

28-29 §§ Interpellation och fråga ................................................................ 22 

Interpellationssvar ...................................................................................... 22 

Fråga .......................................................................................................... 22 

33 § Yttrandeprotokoll ................................................................................ 23 

 



 

Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige 4 (23) 

   

   

Inledning 

Syftet med denna arbetsordningen 

Arbetsordningens regler avser att komplettera kommunallagens bestämmelser. 

Enligt 5 kap. 71 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning. Av 

vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och 

handläggningen av ärenden. 

Giltighetstid 

Från kommunfullmäktiges fastställande tills vidare. 
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Arbetsordning  
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter (KL 5 kap 5–7 §§) 

1 § 

Fullmäktige har 81 ledamöter. 

 

Presidium (KL 5 kap 11 §) 

2 § 

Fullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande samt en 

eller flera vice ordföranden som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.   

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 

den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Interimsordförande, ålderspresident 

3 §  

Om varken ordföranden eller någon av de vice ordförandena kan vara närvarande vid 

sammanträde med fullmäktige ska den som varit ledamot i fullmäktige längst tid, eller om 

flera av fullmäktige har lika lång tjänstgöringstid, den av dessa som är till åldern äldst, 

vara ordförande till dess en tillfällig ordförande utsetts. Denne kallas ålderspresident. 

Ålderspresidenten ska, när fullmäktige första gången sammanträder vid ny mandatperiod 

föra ordet till dess ny ordförande utsetts. 

 

Fyllnadsval till presidiet m.m. 

4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordföranden avgår som fullmäktig eller avsäger sig 

uppdraget ska fullmäktige välja annan ledamot för återstående tid. 
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Presidiets arbetsuppgifter 

5 §  

Presidiet har de uppgifter som framgår av kommunallagen och fullmäktiges 

arbetsordning. 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Presidiet bereder ärendet om revisorernas budget, stadens förtjänsttecken och utmärkelsen 

för vardagshjältar. 

Presidiet har rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden.  

Kommunfullmäktiges presidium deltar i planeringen av fullmäktigeåret, har dialog med 

gruppledarna och med ordföranden i revisorskollegiet och ordförandena i 

revisorsgrupperna. 

Kommunfullmäktiges presidium är värd vid statsbesök, höga officiella och vissa 

protokollära besök.  

Kommunfullmäktiges presidium turas om att stå för värdskapet vid Göteborgs Stads 

officiella mottagningar för gästande kongresser och konferenser. 

Presidiet representerar staden vid mottagningar på utländska ambassader och konsulat i 

Göteborg. 

 

Tid för sammanträdena (KL 5 kap 9, 12–14 §§) 

6 § 

Ordinarie sammanträde hålls varje månad utom juli och augusti. Flera 

sammanträdesdagar kan vid behov beslutas under året. 

Första sammanträdet med nyvalda fullmäktige hålls tidigast den 15 oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer tiden för det första sammanträdet efter samråd med 

avgående presidiet i kommunfullmäktige. 

Fullmäktige bestämmer också vid detta möte sammanträdesdagarna för resten av året. 

Senast i december bestämmer fullmäktige sammanträdesdagarna för nästa år. 

Ordföranden bestämmer sammanträdets starttid. 

 

Extra sammanträde 

7 § 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 

vice ordförandena. 

Begäran om extra sammanträde görs skriftligt till ordföranden. Den ska ange det eller de 

ärenden som önskas behandlas. 
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Ändringar i sammanträdesplaneringen 

8 § 

Om det finns särskilda skäl kan ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in 

ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 

sammanträdet ändras ska varje ledamot och ersättare snarast underrättas. Uppgift om 

beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 

Plats för sammanträde 

9 § 

Sammanträdena hålls på plats som ordföranden bestämmer. 

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 tre1 arbetsdagar 

före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges sekretariat. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans.  

 

Tillkännagivande av sammanträdena (KL 5 kap 13–15 §§) 

10 § 

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages 

på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen. 

Kallelse till sammanträde med fullmäktige ska distribueras till ledamöter och ersättare 13 

dagar före sammanträdet. Föredragningslistan är kallelse. Där ska anges tid och plats för 

sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas. Om det är möjligt bör också 

handlingarna sändas ut samtidigt. 

Föredragningslista och handlingar ska finnas på kommunstyrelsens förvaltning samt 

digitalt på Göteborgs Stads hemsida. 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

11 § 

Sammanträdena bör avslutas före klockan 22.00. 

Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska slutföras 

samma dag eller om återstående ärenden ska behandlas vid nästa sammanträde eller på ett 

extra sammanträde. Sammanträde kan också ajourneras. 
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Hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (KL 5 kap 17–21 §§) 

12 § 

Ledamot som inte kan delta i hela eller del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till 

respektive partirepresentant för fullmäktigegrupp, som kallar in den ersättare som är i tur 

att tjänstgöra.  

Om det uppstår hinder för ledamot att delta i resten av sammanträdet kallas den ersättare 

in som står i tur att tjänstgöra. 

Ordföranden bestämmer när under överläggningen i ett visst ärende som ledamot eller 

ersättare får träda in och tjänstgöra. 

Bara om det finns särskilda skäl för det får inträde ske under pågående överläggning.   

Bestämmelserna i denna arbetsordning tillämpas också på tjänstgörande ersättare. 

 

13 § 

Fullmäktiges presidium och kommunalråden har särskilt anvisade platser i 

fullmäktigesalen. Ledamöter placeras i fullmäktigesalen enligt av presidiet fastställd 

ordning. 

Tjänstgörande ersättare tar ledamots plats. 

Fullmäktiges ordförande bestämmer, efter avstämning med gruppledarna, byte av platser. 

 

Upprop 

14 § 

Upprop sker innan behandlingen av beslutsärenden påbörjas. Detta sker företrädesvis 

genom inloggning i voteringssystemet. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde 

och när ordföranden anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare (KL 5 kap 65–70 §§, 8 kap 12 §) 

15 § 

Protokollet justeras av tjänstgörande presidium. Ordföranden bestämmer tiden och 

platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Fullmäktige får besluta om att justera viss eller vissa paragrafer omedelbart. Sådan 

paragraf ska redovisas för de justerande innan sammanträdet avslutas. Bevis om justering 

anslås därefter på stadens anslagstavla. 

Om omedelbart justerad paragraf inte kunnat redovisas skriftligt innan sammanträdet 

avslutats får beslutet ändå expedieras direkt på fullmäktiges sekretariats ansvar. 
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Turordning för handläggning av ärendena 

16 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet.  

Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte 

finns med i tillkännagivandet. 

Beslutsärenden bör behandlas först, därefter frågor och interpellationer. 

 

Yttranderätt vid sammanträde (KL 4 kap 2 § första stycket, 5 kap 39–41 §§,  

63 och 64 §§) 

17 § 

Vissa förtroendevalda som inte är ledamöter i fullmäktige har rätt att delta i eller kan 

kallas för att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. 

Detta gäller: 

• Ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 

• Ordförande eller vice ordförande i nämnd, gemensam nämnd eller beredning när 

ärende som beretts av nämnden eller beredningen behandlas och när interpellation 

eller fråga som ställts till ordföranden i nämnden eller beredningen besvaras, 

• Ledamot i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som väljs av 

fullmäktige som svarar på interpellation eller fråga, som överlämnats till denne för 

besvarande, 

• Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 3–4 §§ KL, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 

Ordförande, vice ordförande i nämnderna och revisorerna är skyldiga att lämna 

upplysningar vid fullmäktiges sammanträden om fullmäktige begär det. Om det finns 

hinder mot detta på grund av sekretess enligt lag bryts skyldigheten att lämna 

upplysningar. 

Fullmäktige får också bestämma att andra än i § 17 uppräknade personerna ska ha rätt att 

delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Tjänsteperson eller utomstående sakkunnig kan kallas att lämna upplysningar. De får inte 

delta i överläggningen. 
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18 § 

Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige 

behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Kommunens revisorer får delta i 

överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning 

eller egen förvaltning. Stadsrevisionen utser föredragande.  

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

19 § 

Stadsdirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får 

yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

 

Talarordning och replikrätt 

20 § 

De som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning de anmält 

sig. Inget anförande bör vara längre än tre minuter. Tjänsteperson och utomstående 

sakkunnig får ordet i den ordning ordföranden bestämmer. Replik kan endast begäras 

under ett anförande och medges till talare som haft anförande. Replik medges även en 

ledamot som är direkt omnämnd i anförande. Ordet för kontrareplik ges av ordföranden 

endast under replik och enbart till föregående talare. Ingen replik bör vara längre än en 

minut. 

Överenskommelse kan träffas om frivillig debattbegränsning generellt eller i särskilda 

fall, till exempel vid budgetdebatt. Detta ska ske mellan presidiet och partiernas 

gruppledare i kommunfullmäktige. 

 

Ordningen vid sammanträde (KL 5 kap 43 §) 

21 § 

Om någon talare i sitt yttrande avlägsnar sig från ämnet, yttrar sig eller uppträder på ett 

sätt som strider mot god ton och ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar 

sig får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 

anförandet. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 
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Yrkanden (KL 5 kap 53 §) 

22 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 

uppfattats rätt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 

ändras, återtas eller läggas till, om inte fullmäktige enhälligt beslutar medge det.  

Ordföranden kan begära att ett yrkande eller en särskild anteckning till protokollet ska 

lämnas skriftligt. 

 

Propositionsvägran (KL 5 kap 57 §) 

23 § 

Ordföranden avgör om ett yrkande är ett nytt ärende eller ligger inom ärendets ram. Om 

yrkandet innebär en ny fråga ska ordföranden vägra ställa proposition på det. 

Ordförandens beslut kan inte ställas under omröstning. 

I övrigt får inte ordföranden vägra proposition i annat fall än då ordföranden anser att 

föreslaget beslut strider mot gällande lag eller allmän författning. Ett sådant beslut av 

ordföranden kan ställas under omröstning. 

 

Omröstningar (KL 5 kap 53–56 §§ och 4 kap 24–25 §§) 

24 § 

Innan omröstning sker ska voteringsproposition läsas upp och godkännas. 

Fullmäktige har voteringssystem. Efter anvisning av ordföranden avger ledamöterna sina 

röster genom att trycka på någon av knapparna Ja, Nej, Avstår. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter 

får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en 

angiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

Vid felröstning kan detta anmälas för anteckning i protokollet. 

Omröstning kan också ske efter upprop. 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare, som inte varit närvarande vid omröstningen, får 

inte utöva sin rösträtt. 
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Val (KL 5 kap 54 och 58 §§ samt 2 § Lag (1992:339) om proportionellt valsätt) 

25 § 

Vid sluten omröstning beträffande val ska fullmäktige utse tre ledamöter som ska biträda 

ordföranden vid röstsammanräkningen. 

De valsedlar som avges ska förvaras på betryggande sätt till dess besluten vunnit laga 

kraft. 

Majoritetsval 

Valsedel, som avges vid majoritetsval, ska uppta så många namn som valet avser samt 

vara omärkt, enkel och sluten. 

Valsedel är ogiltig 

• Om den tar upp namn på någon som inte är valbar, 

• Om den tar upp flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas, 

• Om den tar upp namn som inte klart utvisar vem som avses eller 

• Om den i övrigt inte uppfyller ovan angivna förutsättningar. 

Proportionellt val 

Om valsedlar vid proportionella val gäller dessutom: 

Valsedeln ska ha gruppbeteckning av något slag och den får uppta ett eller flera namn. 

Den blir i övrigt ogiltig om den upptar mer än en gruppbeteckning, inte är enkel eller är 

försedd med något kännetecken som uppenbarligen lagts till på valsedeln med avsikt. 

 

Deltagande i beslut och reservation (KL 4 kap 25 och 27 §§) 

26 § 

Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden 

innan beslutet fattas. 

Ledamot som inte anmält att han avstår att delta i beslutet anses ha deltagit i beslutet om 

fullmäktige fattar detta utan omröstning. 

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. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 

den sammanträdesdag beslutet fattades. 
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Motioner (KL 5 kap 22 och 35 §§) 

27 § 

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter 

eller tjänstgörande ersättare. Motion får även väckas per e-post. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Om så sker ska fullmäktiges 

sekretariat uppmana motionären att dela upp motionen. 

Motion väcks av ledamot genom att den inlämnas till fullmäktiges sekretariat. En 

ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Väckta motioner anmäls vid fullmäktiges nästa sammanträde. 

Om en motion inte besvarats inom ett år från det den väcktes ska anmälan ske enligt 5:35 

kommunallagen i samband med att kommunstyrelsen varje år överlämnar förteckning 

över ärenden som inte avslutats. Fullmäktige kan då besluta att avskriva frågan från 

vidare handläggning eller att beredning ska fortsätta. 

 

Interpellationer (KL 5 kap 59–63 §§) 

28 § 

Interpellation ska vara skriftlig och får ställas av ledamot eller tjänstgörande ersättare.  

Interpellation lämnas till kommunfullmäktiges sekretariat senast nio dagar före det 

sammanträde som den avses ställas. Tjänstgörande ersättare kan endast lämna in 

interpellation till sekretariatet under fullmäktiges sammanträde. 

Interpellation ska avse ämne som hör till fullmäktiges, nämnds eller 

fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot enskild. 

Interpellation bör enligt kommunallagen ställas bara i angelägenhet som har större 

intresse för kommunen. 

Interpellation får inte behandla frågor av olika slag. 

Interpellation får inte heller ställas till mer än en ordförande. 

Svar på interpellation kan få anstå till annat sammanträde, det vill säga bordläggas. 

Interpellation bör besvaras skriftligen senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det att interpellationen ställdes. Om inte särskilda skäl förekommer bör inte svaret 

bordläggas mer än två gånger. 

Skriftligt svar distribueras först till interpellanten senast två dagar (tisdag) före det 

sammanträde då interpellationen ska bli besvarad. Svaret distribueras därefter ut till 

övriga ledamöter och ersättare. Det muntliga svaret kan därför begränsas till en 

sammanfattning. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 

§§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna 

interpellationen till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande. 
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Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där 

kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar 

att besvara interpellationen. 

Kommunstyrelsens ordförande får dessutom överlämna besvarandet till någon annan i 

kommunstyrelsen som på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att svara. 

Interpellation får besvaras även om antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare understiger hälften av fullmäktige. 

 

Frågor (KL 5 kap 59–64 §§) 

29 § 

Fråga ska vara skriftlig och får ställas av ledamot eller tjänstgörande ersättare.  

Fråga ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med kort inledande förklaring. 

Den ska av ledamot inlämnas till kommunfullmäktiges sekretariat senast sex dagar före 

det sammanträde vid vilket den avses framställas. Tjänstgörande ersättare kan endast 

lämna in fråga till sekretariatet under fullmäktiges sammanträde 

Frågan ska sändas till fullmäktige före sammanträdet. 

Reglerna om överlämnande av interpellation gäller i tillämpliga delar också på fråga. 

När fråga besvaras får bara den fullmäktig som ställt frågan och den som svarar delta i 

överläggningen. Svar behöver ej vara skriftligt. 

Fråga får besvaras även om antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 

understiger hälften av fullmäktige. 

Debatten genomförs med ett anförande om högst två minuter för frågeställaren samt två 

minuter för svar. Replikskifte medges om en högst en minut. 

 

Beredning av ärenden (KL 5 kap 26–34 §§) 

30 § 

Om fullmäktige inte beslutar annat, avgör styrelsen hur ärenden som fullmäktige ska 

behandla ska beredas. 

Om fullmäktige inte beslutar annat avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige ska behandla remitteras. 
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Protokoll och distribution av handlingar 

31 § 

Fullmäktiges protokoll med tillhörande handlingar förvaras på kommunstyrelsens 

förvaltning om inte annat är bestämt. 

Fullmäktiges sekretariat distribuerar handlingarna till fullmäktige. 

 

Justering av protokoll 

32 § 

Protokollet justeras av tjänstgörande presidium. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 

varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna 

som ledamoten har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

 

Yttrandeprotokoll 

33 § 

Yttranden vid fullmäktiges sammanträden ska tas upp digitalt eller på annat sätt. 

 

Expediering och publicering 

34 § 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 

andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn om inte fullmäktige beslutar annat. 

Protokollet och utdrag ur detta undertecknas av sekreteraren eller annan vid fullmäktiges 

sekretariat. 

Utdrag ur protokollet ska sändas till de nämnder, andra organ och personer som direkt 

berörs av besluten. 

35 § 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som 

föreskrivs i 8 kap 12 § kommunallagen. Härutöver ska hela protokollet publiceras på 

kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan 

författning. 
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Sekreterare 

36 § 

Kommunstyrelsens förvaltning utser sekreterare.  

Sekreteraren ska 

Föra protokoll vid fullmäktiges sammanträden, uppsätta och expediera beslut, svara för 

brevväxling, föra donationsförteckning och andra anteckningar som fullmäktige eller 

ordföranden anser behövas, biträda ordföranden med att upprätta föredragningslista m.m. 

Med biträde av personalen vid fullmäktiges sekretariat svara för att fullmäktiges 

handlingar distribueras före fullmäktiges sammanträden till fullmäktiges ledamöter och 

ersättare samt att handlingar, protokoll och yttranden finns tillgängliga elektroniskt. 

 

Valberedning 

37 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 

för den löpande mandatperioden. 

Den ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag 

av val av 

• Fullmäktiges presidium,  

• Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess presidium  

• Kommunalråd,  

• Valberedning,  

• Förbundsfullmäktige i kommunalförbund. 

 

År då allmänna val ägt rum utses valberedningen av de nyvalda fullmäktige. 

Valberedningen består av tio ledamöter och högst sex ersättare. Varje parti som är 

representerat i fullmäktige ska ingå i valberedningen. Beredningen utses bland 

fullmäktiges ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma 

tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och eventuellt en andre vice ordförande) 

för den tid som de har valts att vara ledamöter.  

Om ledamot eller ersättare upphör att vara ledamot eller ersättare i fullmäktige förfaller 

uppdraget omedelbart. 

Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden. 

Beredningens förslag till val ska senast två dagar före fullmäktiges sammanträde för detta 

val distribueras till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt vara tillgängligt på 

kommunstyrelsens förvaltning  

Omröstning inom valberedningen ska ske öppet. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. 

I övrigt bestämmer valberedningen sina arbetsformer. 
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Fullmäktigeberedning 

38 § 

Fullmäktige kan tillsätta särskilda beredningar för utredning av olika frågor. Ledamöterna 

kan väljas såväl inom som utom fullmäktige. Tjänstgöringstiden ska längst sammanfalla 

med löpande mandatperiod för kommunstyrelsen. 

Beredningen utser själv sin sekreterare men ska i första hand ta reda på vilka möjligheter 

kommunstyrelsens förvaltning har att klara dessa uppgifter. 

Mot redovisningsskyldighet får beredningen lyfta högst ett prisbasbelopp för sitt uppdrag. 

Räcker inte detta kan beredningen begära tilläggsanslag hos kommunstyrelsen. 

Beredningen får inte binda sig för utgifter som överstiger ett prisbasbelopp innan den fått 

tilläggsanslag. 

Beredningen får begära yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, 

beredningar och anställda. 

Om beredningen inte fullgjort sitt uppdrag inom mandatperioden ska kommunstyrelsen 

begära redogörelse för verksamheten, beräknad tid för slutredovisning av uppdraget och 

anmäla detta för fullmäktige. 

 

Partibeteckning i protokoll och talarlista 

39 § 

Ledamot eller ersättare som under pågående mandatperiod lämnar eller utesluts ur det 

parti de invalts för behåller sin partibeteckning.  
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Kommentar 
Arbetsordningen ska enligt kommunallagen alltid innehålla föreskrifter om 

 

• Antalet ledamöter i fullmäktige  

• När sammanträden ska hållas  

• Anmälan om hinder att delta i sammanträden  

• Inkallande av ersättare och deras tjänstgöring  

• Vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts  

• Rätten att delta i fullmäktiges överläggningar  

• Förfarandet vid omröstningar  

• Handläggning av motioner, interpellationer och frågor  

• Formerna för justering av protokollet 

• Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter 

Kommentaren till arbetsordningen utgör en komplettering och förtydligande till denna. 

 

6–9 §§ Tid och plats för sammanträde 

Fullmäktiges presidium får vid "särskilda skäl" ställa in ett sammanträde eller ändra dag 

och tid för sammanträde. Med "särskilda skäl" menas en omständighet, som vid objektiv 

bedömning kan anses vara skäl att ändra sammanträdesdagen eller vara ett hinder att hålla 

sammanträdet. Ett sådant skäl är t.ex. att antalet ärenden inte motiverar att hålla 

sammanträde. 

 

12–13 §§ Hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

Om ledamot eller ersättare som kallats att tjänstgöra blir förhindrade att närvara gäller 

följande: 

• Fullmäktig som anmält förhinder men ändå infinner sig till sammanträdet ska 

tjänstgöra trots att ersättare kallats.  

• Fullmäktig, som infinner sig först sedan sammanträdet börjat ska inträda i stället för 

ersättare, som börjat tjänstgöra.  

• Byte får ej ske under pågående överläggning, 

• Om fullmäktig inte längre kan vara kvar under sammanträdet ska detta utan dröjsmål 

anmälas till sekretariatet,  

• Ledamot som på grund av jäv avbryter sin tjänstgöring får komma tillbaka när 

ärendet handlagts. I andra fall får inte ledamot återinträda vid sammanträde samma 

dag,  

• Ersättare har fullmäktiges rättigheter bara när ersättaren tjänstgör. För ersättarnas 

inbördes turordning gäller att valutslaget är avgörande med ett undantag: ersättare 

som börjat tjänstgöra ska inte bytas mot annan ersättare med förtur,  

• Ersättare kan bara tjänstgöra för fullmäktig med samma partitillhörighet.  
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14 § Upprop 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler sin närvaro genom registrering i 

voteringssystemet.  

Ersättare, som är närvarande men inte tjänstgör, ska anteckna sig på en särskild 

närvarolista för att vara berättigad till förrättningsarvode. 

 

16 § Turordning för handläggning av ärendena 

Fullmäktige har som huvudregel följande föredragningsordning vid sammanträdena: 

Beslutsärenden bör behandlas först, därefter frågor och interpellationer. 

Regeln om beslutsförhet - mer än hälften av ledamöterna närvarande - gäller för att 

besluta om en fråga eller interpellation får framställas. 

Mängden sakärenden, frågor och interpellationer kan göra att sammanträdet tidigareläggs. 

Sådant beslut fattas av ordföranden efter samråd med fullmäktiges sekretariat. 

 

20 § Talarordning och replikrätt 

Oberoende av talarordningen kan fullmäktig, som redan yttrat sig i ärendet få ordet för 

kort replik. För att inte förrycka talarordningen bör enligt överenskommelse mellan 

partierna återhållsamhet iakttagas vad gäller antalet repliker.  

 

21 § Ordningen vid sammanträde 

I 2 kap regeringsformen finns bestämmelser om att varje medborgare har yttrandefrihet 

gentemot det allmänna. Denna yttrandefrihet får bara begränsas genom lag och bara 

utifrån vissa i regeringsformen angivna intressen. En bestämmelse i arbetsordningen att 

talare som avlägsnar sig från ämnet kan fråntas ordet är inte en begränsning av 

yttrandefriheten.  

Åhörare får inte ge tillkänna sitt gillande eller ogillande eller på annat sätt störa 

sammanträdet. Om inte ordningen återställs skall personen tillsägas att lämna lokalen. 

Om personen inte lämnar lokalen kan ordföranden avbryta sammanträdet. Ordföranden 

kan också hos polisen begära att den störande utvisas. I dessa ordningsfrågor bestämmer 

ordföranden ensam. 
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22 § Yrkanden 

När överläggningen i ett ärende förklarats avslutad ska ordföranden framställa 

proposition på framställda yrkanden. Om det finns yrkande på bordläggning, återremiss 

och ett eller flera sakyrkanden ska bordläggningsyrkandet eller återremissyrkandet tas 

upp först. Fullmäktige bestämmer turordningen mellan dessa. Enligt kommunallagen ska 

ärende bordläggas eller återremitteras om det begärts av minst en tredjedel av de 

närvarande ledamöterna.  

Minoritetsbordläggning eller minoritetsåterremiss kan endast ske första gången ett ärende 

behandlas. Därefter krävs enkel majoritet. Om varken bordläggning eller återremiss 

beslutas tas sakyrkandena upp till behandling och ställs mot varandra.  

 

23 § Propositionsvägran 

Ordföranden ska se till att ett ärende inte avgörs utan att bestämmelserna om 

tillkännagivande och beredning är uppfyllda. 

Ordföranden avgör om ett under överläggningen framställt yrkande ligger inom ärendets 

ram och därför kan anses omfattas av det ärende som anges i kungörelsen till 

sammanträdet. 

Om ordföranden anser att förslaget ligger utanför ärendet och någon ledamot ändå yrkar 

på att denna fråga skall avgöras direkt ska ordföranden vägra ställa proposition på 

förslaget. Ett sådant förslag kan alltså inte omedelbart avslås eller antas. Däremot kan 

fullmäktige remittera förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Det lämpligaste är 

emellertid att ordföranden hänvisar förslagsställaren att i stället väcka motion i frågan. Då 

får fullmäktige möjlighet att vid ett senare sammanträde ta ställning till förslaget. 

Ett brådskande ärende kan avgöras trots att det inte beretts om samtliga närvarande 

ledamöter eller tjänstgörande ersättare är ense om beslutet. 

Anser ordföranden att en fråga strider mot lag eller författning ska ordföranden vägra att 

ställa frågan under proposition. Sådan propositionsvägran kan alltid prövas av 

fullmäktige. Det är förvaltningsdomstolarnas sak att avgöra vad som är lagligt eller inte. 

 

25 § Val 

Begärs omröstning i fråga om val måste den alltid ske med slutna sedlar. Omröstning kan 

begäras omedelbart efter ärendets föredragning. Något acklamationsförfarande får då inte 

förekomma. Omröstning vid val kan ske antingen som majoritetsval eller som 

proportionellt val.  

Enligt KL 5:58 kan val vara proportionella vid 

1. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  

2. Val av revisorer och revisorsersättare som avses i KL 12:4 och 5,  

3. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,  

4. Val av ledamöter och suppleanter i ekonomiska föreningar eller stiftelser och 

5. Val av revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer som ska granska 

styrelsens förvaltning i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. 

 

Första stycket 1 ska inte gälla vid val till en nämnd som avses i 6 kap. 2 § 2, om två 
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tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige vid inrättandet av nämnden har 

röstat för att ledamöter i nämnden ska väljas på någon annan grund än partipolitisk. 

Proportionellt val tillämpas om det begärs av minst så många väljande som motsvarar den 

kvot som man får, om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som 

valet avser, ökat med 1. Om kvoten då blir ett brutet tal, skall den avrundas till närmast 

högre tal. 

Om sju personer ska väljas och antalet väljande är 81 blir ekvationen följande:  

81: (7+1) = 10 1/8, som höjs till 11. För tillämpning av proportionellt valsätt krävs alltså 

att 11 fullmäktige begär det. 

Majoritetsval: 

Namnen ska vara exakt lika många som det antal personer valet avser. Om namnen är fler 

eller färre är valsedeln i sin helhet ogiltig och kasseras. Valsedel är också ogiltig om den 

tar upp namn på någon som inte är valbar eller om den tar upp namn som inte klart 

utvisar vem som avses. Valsedel ska vidare vara omärkt, enkel och sluten. Valsedlarna får 

alltså inte förses med partibeteckning. 

Proportionellt val: 

Valsedlarna ska vara enkla, slutna och omärkta samt lika till storlek, material och färg 

och före namnen uppta en gruppbeteckning (partinamn eller annan beteckning i ord för 

viss grupp av väljare eller viss meningsriktning). 

Namnen ska uppföras i en följd, det ena under det andra och förses med nummer som 

visar ordningen dem emellan. Valsedel får inte uppta fler namn än de som ska väljas men 

väl färre namn. Om valsedel upptar flera namn än som valet avser ska det eller de sista 

övertaliga namnen anses obefintliga. 

Ett namn på valsedel ska anses obefintligt om personen inte är valbar, namnet är 

överstruket, det inte klart framgår vem som avses eller ordningen mellan namnet och 

något annat namn på valsedeln inte klart framgår. 

Om något namn på valsedel är överstruket eller om det inte otvetydigt framgår vilken 

person som åsyftas eller om valsedel upptar namn på någon som inte är valbar, anses 

sådant namn vara obefintligt. Om det på valsedel finns flera namn än som är medgivet 

anses det eller de sista namnen som obefintliga. 

Valsedlar vid majoritetsval eller proportionellt val ska förvaras på betryggande sätt till 

dess beslutet vunnit laga kraft. Med betryggande sätt menas t ex under försegling. 
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28–29 §§ Interpellation och fråga 

De interpellationer eller frågor som tillåts gäller kommunstyrelsens och nämndernas 

åtgärder av generell karaktär. Det kan gälla den närmare inriktningen och det praktiska 

genomförandet av verksamheten, dess kvalitet och omfattning. 

Sekretesslagstiftningen får inte åsidosättas. 

Kommunfullmäktiges sekretariat överlämnar interpellationen till den ordförande, till 

vilken den är riktad, eller efter samråd med fullmäktiges ordförande och interpellanten, 

till annan ordförande som är mer lämpad att svara. 

Fullmäktige beslutar utan överläggning om interpellationen eller frågan får framställas 

eller inte. Denna regel har tillkommit för att inte interpellations- eller frågeämnet ska tas 

upp till diskussion på ett alltför tidigt stadium. 

När det gäller rätten att framställa en interpellation eller fråga har fullmäktige hittills 

tillämpat den principen att i tveksamma fall medge att interpellationen eller frågan får 

framställas. 

Om någon framställer interpellation eller fråga som ordföranden anser falla utanför 

fullmäktiges befogenheter förklarar ordföranden att proposition inte lagligen kan ställas 

om den får framställas eller inte. Denna ordförandens proposition kan bli föremål för 

omröstning. 

När det gäller debatten finns det en överenskommelse mellan partigrupperna att begränsa 

inläggens längd. Svar och första inlägget ska inte vara längre än tre minuter. Efterföljande 

debattinlägg bör vara korta, ca en minut.  

Några lagliga möjligheter att begränsa tiderna för debattinlägg finns inte. 

Interpellationssvar 

Det finns ingen svarsplikt på interpellation eller fråga. 

Interpellationsinstitutet är ett led i systemet att utkräva politiskt ansvar.  

Eftersom inte fullmäktiges ordförande och vice ordförande eller revisorerna har direkt 

politiskt ansvar bör de inte kunna interpelleras. 

Om en ordförande till exempel på grund av längre tids sjukdom inte kan svara på 

interpellationen eller frågan bör svaret kunna ges av vice ordföranden eller den som 

utsetts att under sjukdomstiden vara ordförande. 

För att interpellant ska kunna ta del av svaret bör det lämnas till fullmäktiges sekretariat 

senast tre dagar före sammanträdet. Fullmäktiges sekretariat distribuerar först svaret till 

interpellanten och därefter till övriga ledamöter och ersättare.  

Fullmäktige kan besluta att begränsa det muntliga svaret till en sammanfattning och i vissa 

fall medge att det anses föredraget. 

Fråga 

Debattinläggen är tidsbegränsade. Svaret och första inlägget får vartdera omfatta högst 

två minuter och varje följande replik högst en minut. 
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33 § Yttrandeprotokoll 

Utskrift av yttrandena lämnas till fullmäktiges sekretariat. 
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          Bilaga 2 

Kapitel 3 - Generella bestämmelser 

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

 

 

Allmänna bestämmelser 

Generella skyldigheter 
 

§1 Kommunstyrelsen/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 

kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och 

i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Kommunstyrelsen/nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och 

fortlöpande håller sig informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll 

fungerar. 

§ 2 Det åligger kommunstyrelsen/nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla 

misstankar om allvarligare oegentligheter inom dess verksamhet. 

 
Organisation inom verksamhetsområdet 

 

§ 3 Kommunstyrelsen/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 Kommunstyrelsen/nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och 

svarar därmed för personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina 

arbetstagare, om inte personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning. 

Kommunstyrelsen/nämnden får besluta om att ingå kollektivavtal med tillämpning 

inom nämndens verksamhetsområde och på villkor, som kommunstyrelsens 

personalutskott äger ange. 

Kommunstyrelsen/nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som 

kommunfullmäktige fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 

Kommunstyrelsen/nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen 

upprättas och antas. 

 
Personuppgifter 

 

§ 5 Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet. 
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Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige 
 

§ 6 Kommunstyrelsen/nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning 

och kontroll så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs. 

Kommunstyrelsen/nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med 

anledning av väsentliga avvikelser i verksamhet och ekonomi. 

Kommunstyrelsen/nämnd är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen gällande styrning på området. 

Kommunstyrelsen/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 Kommunstyrelsen/nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den 

information och det underlag de 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. 
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 
 

Arbetsformer 

Tid och plats 
 

§ 9 Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på tid och plats som 

kommunstyrelsen/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. 
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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. 

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 

 
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 kommunstyrelsen/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 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen (biträdande kommunalråd) har rätt att 

delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet och har då rätt att 

delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 

Härutöver får kommunstyrelsen/nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara 

vid sammanträde med kommunstyrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även 

anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
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kommunstyrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 

nämnder. 

Kommunstyrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid kommunstyrelsens/nämndens sammanträden. 

 

Ordföranden 
 

§ 13 Det åligger ordföranden att; 

• leda kommunstyrelsens/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 

kommunstyrelsen/nämnden vid behov är beredda 

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen/nämnden 

• bevaka att kommunstyrelsens/nämndens beslut verkställs 

Presidium 
 

§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland kommunstyrelsens/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. 
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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. 

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. 

Kommunstyrelsen/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 Kommunstyrelsen/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 kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen 
eller annan anställd som kommunstyrelsen/nämnden beslutar. 
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Undertecknande av handlingar 
 

§ 23 Om kommunstyrelsen/nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på 

kommunstyrelsens/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. 

Kommunstyrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att 

enligt av kommunstyrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på dess 

vägnar. 

Delegationsbeslut fattas i kommunstyrelsens/nämndens namn och ska anmälas i den 

ordning kommunstyrelsen/nämnden beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning 
av sådant beslut ska, om inte annat finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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Reglemente för krisledningsnämnden 
 

Kapitel 2 – Krisledningsnämndens uppdrag 

Det kommunala ändamålet 
 

§ 1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen ha en krisledningsnämnd i 

syfte att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att ha en god förmåga att hantera 

krissituationer i fred. Kommunen ska därigenom också uppnå en grundläggande 

förmåga till civilt försvar. 

Utöver det som föreskrivs i nämnda lag, i kommunallagen, andra lagar och 

förordningar gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Krisledningsnämndens verksamhetsområde och uppgifter 

Krisledningsnämndens övergripande uppgifter och sammansättning 
 

§ 2 Nämnden är krisledningsnämnd enligt lag (2006:554) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

§ 3 Krisledningsnämnden är det ledande politiska organet om kommunen drabbas av en 

extraordinär händelse. 

En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 

en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommun. 

§ 4 Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd. 

Krisledningsnämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i 

krisledningsnämndens sammanträden 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. 

 

 
Krisledningsnämndens verksamhet 

 

§ 5 Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att 

nämnden skall träda i funktion. 

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas 

till nämnden. 

Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden in i dennes 

ställe. 
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§ 6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med 

hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 

§ 7 Krisledningsnämnden får vid behov begära hjälp från annan kommun som då har rätt 

att hjälpa enligt lag (2006:544). Den kommun som har lämnat hjälp har rätt till skälig 

ersättning från Göteborgs kommun. 



3(2) 

  Bilaga 3 

 

§ 8 Krisledningsnämnden har till sitt förfogande de resurser som befinns nödvändiga 
 

Rapportering och avveckling 
 

§ 9 Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmaste följande 

kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och 

formerna för denna. 

§ 10 Krisledningsnämnden får, när nämndens verksamhet som är föranledd av den 

extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. 

Om nämnden fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 

krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

Ett sådant beslut om att krisledningsnämnden skall upphöra kan även fattas av 

kommunfullmäktige. 
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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 
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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  

 



 

 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (11) 

  

   

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. 
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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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