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Tillfälliga möjligheter att delta i 
sammanträden på distans  

§ 10, 0693/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

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.   

Handlingar 
2020 nr 83. 

Tilläggsyrkande från MP, V och FI den 16 april 2020. 

Yttrande från M, S, L, C och KD den 16 april 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) och Axel Josefson (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Bosse Parbring (MP), Jessica Blixt (D), Stina Svensson (FI) och Daniel Bernmar (V) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från MP, V och FI den  

16 april 2020. 
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Propositionsordning  
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 

från MP, V och FI och finner att det avslagits. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från M, S, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  

den 16 april 2020. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder 

Styrande dokument 

 

Dag för justering 

2020-04-16 
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