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Genomförande av nämndsammanträden 
under särskilda omständigheter 
 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd 

1. Lundby stadsdelsnämnd beslutar att ersättare som deltar på distans är berättigade 

till förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning ges 

under förutsättning att deltagandet sker enligt kommunallagens krav på ljud- och 

bildöverföring i realtid. Sker deltagandet enbart via medlyssning utgår ej arvode. 

2. Lundby stadsdelsnämnd beslutar att omedelbart justera ärendet.  

 

Sammanfattning 
Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska 

smittspridningen av covid-19 föreslås nämnden fatta beslut om att ersättare som deltar på 

distans är berättigade till förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. . 

Ersättning ges under förutsättning att deltagandet sker enligt kommunallagens krav på 

ljud- och bildöverföring i realtid. Regler för deltagandet för ersättare per distans anpassas 

utifrån de särskilda omständigheter som råder.  

 

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

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

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

Bilaga 
1. Ärendet Pilotprojekt under 2020 om deltagande i sammanträden på distans, dnr 

N139-0798/19 med bilagor 
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Ärendet 
För att minska smittspridningen av covid-19 behöver nämnden besluta om förändringar i 

genomförandet av nämndsammanträde.   

Beskrivning av ärendet 
I februari antog nämnden regler för ledamöters deltagande via distans som en del i 

nämndens deltagande i pilotprojektet distansmöten som Nämnden för intraservice, 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning deltar ut utifrån beslut i 

kommunfullmäktige. Se bilaga 1. 

Anpassningar av regler för distansmöten under särskilda omständigheter 

De regler för distansmöten som nämnden beslutade om i februari föreslås gälla vad gäller 

ledamöters deltagande på sammanträden. Beslutsmässigheten för sammanträdet uppfylls 

då ordinarie ledamöter deltar på sammanträdet fysiskt och inte på distans. Deltagandet av 

ersättarna kommer anpassas utifrån arbetet med att minska smittspridningen av covid-19. 

Ersättare är med via distans och gör det via erhållna läsplattor eller egen dator för att delta 

på lika villkor. Ersättare som är med via distans kommer ej att delta när ärenden på den 

särskilda föredragningslistan behandlas. 

Arvode för ersättare som medverkar på distans 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-16 (handling 2020 nr 83) togs beslut om 

tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans för stadens nämnder. Där 

beslutades det om arvodesregler baserat på Arvodesberedningens ställningstagande 

utifrån det pilotprojekt om distansdeltagande för några av stadens nämnder. Inom ramen 

för pilotprojektet, ska arvodering vid närvaro på distans ske på samma villkor som för en 

ledamot som fysiskt närvarar vid sammanträdet.    

Stadsledningskontorets gjorde 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. 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.”  

Juridiska avdelningen har tillsammans med arvodesberedningens presidium klargjort att 

Arvodesberedningens ställningstagande inom ramen för pilotprojektet kan tolkas på det 

sätt som SLK gjort i tjänsteutlåtandet. Arvodesberedningens presidium anser att den 

främsta uppgiften nu är att förhindra smittspridning och att det tidigare gjorda 

ställningstagandet inte behöver tolkas så strikt under pågående pandemi. Då det 

ursprungliga beslutet inte berör ej tjänstgörande ersättares rätt till arvodering via 

distansdeltagande lämnar Arvodesberedningen det upp till respektive nämnd att avgöra 

huruvida arvodering även ska ske för ersättare som närvarar på distans.  

Stadsdelsnämnden Lundby föreslås därför fatta beslut om att förrättningsarvode samt 

ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår även för ej tjänstgörande ersättare som deltar 

på stadsdelsnämnden Lundbys sammanträden på distans. Ersättning ges under 
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förutsättning att deltagandet sker enligt kommunallagens krav på ljud- och bildöverföring 

i realtid. Sker deltagandet enbart via medlyssning utgår ej arvode. 

 

Förvaltningens bedömning 
I detta ärende gör förvaltningen ingen egen bedömning. 

 

Stadsdelsnämnden Lundby 

 

Åke Björk  Simona Mohamsson Johan Svensson  

Ordförande (M)  1:e vice ordförande (L)  2:e vice ordförande (V) 


