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Genomförande av nämndsammanträden 
under särskilda omständigheter, reviderat 
 

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 även om inte 

bildöverföring sker i realtid via Skype. Krav på ljudöverföring i realtid gäller 

fortsatt.  

2. Lundby stadsdelsnämnd beslutar att omedelbart justera ärendet.  

 

Sammanfattning 
Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smitt-

spridningen av Covid-19 har Göteborgs stads Arvodesberedning gjort ställningstagande 

och förtydligande som möjliggör för nämnden att ompröva sitt beslut från maj 2020 vad 

gäller rätten till ersättning för deltagande på distans för ersättare.  

Kravet på bildöverföring i realtid för att få ersättning föreslås tas bort. På så sätt kan även 

ersättare ta del av presentationer och dylikt på distans på Skype. Kravet på ljudöverföring 

i realtid kvarstår.  

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. Protokollsutdrag från Arvodesberedningen 2020-05-26, § 22 – Coronarelaterade 

arvodesfrågor. 

2. Protokollsutdrag SDN Lundby 2020-05-23 §125 Genomförande av 

nämndsammanträden under särskilda omständigheter.  
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Ärendet 
För att minska smittspridningen av covid-19 har arvodesberedningen gjort förtydligande 

och ställningstagande som möjliggör för stadsdelsnämnden att ompröva sitt beslut från i 

maj vad gäller förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande 

på distans för ersättare.  

Beskrivning av ärendet 
På sammanträdet i maj beslutade nämnden om ersättning för ersättare som deltar på 

nämndsammanträden på distans för att minska smittspridningen av covid-19. 

Arvodesberedningen har nu förtydligat och tagit ställningstagande som gör det möjligt för 

nämnden att ompröva sitt beslut.  

Protokollsutdrag från Arvodesberedningens sammanträden den 26 maj, § 122: 

”Arvodesberedningen gör följande förtydligande och ställningstagande kring arvoden och 

ersättningar under Covid-19 pandemin:  

 

• Uppmaning att minska smittspridningen genom att undvika att människor 

träffas i onödan.  

• Tillse att ingen förlorar pengar på att ha förtroendeuppdrag.  

 

Kan de förtroendevalda delta i förrättningen på distans med digitala hjälpmedel på ett 

tillfredsställande sätt samt att det är en förrättning som berättigar arvode anser 

arvodesberedningen att arvodering ska ske på samma sätt som om man deltar fysiskt vid 

förrättningen.” 

Stadsdelsnämnden Lundby föreslås därför fatta beslut om att kravet på bildöverföring i 

realtid utgår för ersättare för att få förrättningsarvode samt ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Krav på ljudöverföring i realtid kvarstår.  

Genom ett sådant beslut blir det möjligt att visa presentationer och dylikt även för 

ersättare som deltar via Skype. 

Övriga beslut kopplat till deltagande på distans, se nämnden beslut 2020-02-25 § 48, 

kvarstår.  

 

Förvaltningens bedömning 
I detta ärende gör förvaltningen ingen egen bedömning. 

 

Stadsdelsnämnden Lundby 

 

Åke Björk  Simona Mohamsson Johan Svensson  
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