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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  
§ 28, 0580/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

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. 

Handling 
2019 nr 218. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L), Anders Svensson (M) och Jörgen Knudtzon (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till förslaget från 
V, S och MP i kommunstyrelsen om att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 
till Viktoria Tryggvadottir Rolkas och Daniel Bernmars yrkande”. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-11-21 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Omröstningen utfaller med 38 Ja mot 43 Nej. Hur var och en röstar framgår av bilaga 10. 

Protokollsutdrag skickas till 
SDN Lundby 
Nämnden för intraservice 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

Dag för justering 
2019-12-03 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Eva Flyborg 

 

Justerande 
Veronica Öjeskär 
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