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Kommunstyrelsen – extra sammanträde 

Plats och tid: Biografen Röda Kvarn, 2020-03-30, kl. 17:30 – 17.40 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Susann Lindblad (C), vice ordförande 
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Yngström (C) 
Aino Eurenius (C) 
Madeleine Thalin (C), ersättare för Anders Hjärpsgård (C) 
Lars-Olov Simu (KD), ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Joep Meens (MP) 
Hans-Göran Olsson (S) 
Olof Herko (S), ersättare för Gunilla Elings-Friberg (S) 
Tony Samuelsson (V), ersättare för Anders Johansson (V) 
Joakim Larsson (M), ersättare för Gunilla Frelin (M) 
Roine Andersson (SD), ersättare för vakant plats (SD) 
 

Övriga deltagare: Jan Segerstedt (C), ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Magnus Bjurman (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Biografen Röda Kvarn 

Underskrifter: ______________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf 35 - 40 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 

 ______________________________________
Magnus Bjurman, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen-
extra 

Sammanträdesdatum: 2020-03-30 

Överklagningstid: 2020-03-31 – 2020-04-21 

Anslaget sätts upp: 2020-03-31 Anslaget tas ner: 2020-04-22 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Förändring av dagordning 3 

Deltagande i sammanträden på distans - kommunfullmäktige och nämnder 4 

Reglemente för Mora Orsa miljönämnd - nämndsammanträden på distans 7 

Reglemente för gemensamma gymnasienämnden - nämndsammanträden på 
distans 

9 

Reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora, IS/IT - 
nämndsammanträden på distans 

10 

Extra ärende: Reglemente för gemensamma nämnden för social 
myndighetsutövning - nämndssammanträden på distans 

11 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 35 OK KS 2020/00004-7 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ett extra beslutsärende: 

• Reglemente för gemensamma nämnden för social myndighetsutövning - 

nämndssammanträden på distans 
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§ 36 OK KS 2020/00293-1 

 

Deltagande i sammanträden på distans 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans och att följande bestämmelse läggs till i 
arbetsordningen: 
 
10 § Fullmäktige 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. 

 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Sammanträde som omfattas av ärende om anställning eller valärende som leder 
till sluten omröstning får inte genomföras på distans. 
 
Ledamot som deltar på distans ska även säkerställa tillgång 
till en stabil uppkoppling. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter får delta på en nämnds 

sammanträde på distans och att följande bestämmelse läggs till i reglementet 
för Orsa kommuns nämnder: 
 
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 deltar på distans ska inför sammanträdet säkerställa att 
platsen för deltagandet sker utom räckhåll för att överhöras. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Ärenden som behandlas vid styrelsens/nämndens sammanträde får inte vara 
av den art att beslutet ska ske genom sluten omröstning. 
 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/nämnden. 
 
Ledamot som deltar på distans ska även säkerställa tillgång till en stabil 
internetuppkoppling. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Direktionen i Brandkåren Norra Dalarna 

godkänner att en ledamot eller ersättare får delta på distans och kompletterar 
direktionens reglemente enligt följande: 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN-EXTRA 
Sammanträdesdatum: 2020-03-30 
Dokument nr: OK KS 2020/00025-15 

5(11) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Direktion får sammanträda med ledamöter och ersättare 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.  
  
Ärenden som behandlas vid direktionens sammanträde får inte vara av den art 
att beslutet ska ske genom sluten omröstning.  
 
Ledamot eller ersättare som deltar på distans ska inför sammanträdet 
säkerställa att platsen för deltagande sker utom räckhåll för att överhöras. 
Ledamot eller ersättare som deltar på distans ska även säkerställa tillgång till 
en stabil internetuppkoppling.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 16 § Kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans om fullmäktige har beslutat det. Fullmäktige ska också besluta om i vilken 
utsträckning ledamöter kan delta i en nämnds sammanträden på distans (6 kap. 24 § 
kommunallagen). 
 
Särskilda skäl krävs för att ett distanssammanträde ska få äga rum, som till exempel 
allvarlig samhällsstörning eller katastrof. Detta markerar att distanssammanträden ska 
vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro.  
 
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 vara närvarande vid fullmäktiges eller 
nämndens sammanträde. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att möjligheten till distanssammanträden ska införas 
i fullmäktige och nämnder (inklusive kommunstyrelsen) läggs en bestämmelse till i 
arbetsordningen samt i reglementen för Orsa kommuns nämnder. Gemensamma 
nämnder hanteras i separata ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-03-23. 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans och att följande bestämmelse läggs till i 
arbetsordningen: 
 
10 § Fullmäktige 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. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Sammanträde som omfattas av ärende om anställning eller valärende som leder 
till sluten omröstning får inte genomföras på distans. 
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Ledamot som deltar på distans ska även säkerställa tillgång 
till en stabil uppkoppling. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter får delta på en nämnds 

sammanträde på distans och att följande bestämmelse läggs till i reglementet 
för Orsa kommuns nämnder: 
 
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 deltar på distans ska inför sammanträdet säkerställa att 
platsen för deltagandet sker utom räckhåll för att överhöras. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Ärenden som behandlas vid styrelsens/nämndens sammanträde får inte vara 
av den art att beslutet ska ske genom sluten omröstning. 
 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/nämnden. 
 
Ledamot som deltar på distans ska även säkerställa tillgång till en stabil 
internetuppkoppling. 

Yrkanden 
Ordföranden Mikael Thalin (C) framför ett tilläggsyrkande att kommunfullmäktige 
godkänner att ledamot eller ersättare i Direktionen i Brandkåren Norra Dalarna får 
delta på distans och kompletterar direktionens reglemente enligt följande: 
 
Direktion får sammanträda med ledamöter och ersättare 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 sammanträdes-
handlingar, bild eller ljud.  

Ärenden som behandlas vid direktionens sammanträde får inte vara av den art att 
beslutet ska ske genom sluten omröstning.  

Ledamot eller ersättare som deltar på distans ska inför sammanträdet säkerställa att 
platsen för deltagande sker utom räckhåll för att överhöras. Ledamot eller ersättare 
som deltar på distans ska även säkerställa tillgång till en stabil internetuppkoppling.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på tjänstemannaförslaget och sedan sitt eget 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller båda. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 37 OK KS 2020/00298-1 

 

Reglemente för Mora Orsa miljönämnd - 
nämndsammanträden på distans 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Mora kommun fattar 
ett likalydande beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 16 § Kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans om fullmäktige har beslutat det. Fullmäktige ska också besluta om i vilken 
utsträckning ledamöter kan delta i en nämnds sammanträden på distans (6 kap. 24 § 
Kommunallagen). 
 
Särskilda skäl krävs för att ett distanssammanträde ska få äga rum, som till exempel 
allvarlig samhällsstörning eller katastrof. Detta markerar att distanssammanträden ska 
vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Därmed föreslås ett tillägg 
i reglementet för Mora Orsa miljönämnd enligt följande: 
 
DELTAGANDE PÅ DISTANS (6 kap. 24 § KL) 
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 sammanträdes-
handlingar, bild eller ljud. Ledamot som deltar på distans ska inför sammanträdet 
säkerställa att platsen för deltagandet sker utom räckhåll för att överhöras. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
Ärenden som behandlas vid nämndens sammanträde får inte vara av den art att 
beslutet ska ske genom sluten omröstning. 
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 
 
Ledamot som deltar på distans ska även säkerställa tillgång till en stabil 
internetuppkoppling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-03-24. 
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Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 

 
2. Beslutet gäller under förutsättning att Mora kommun fattar 

ett likalydande beslut. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 38 OK KS 2020/00296-1 

 

Reglemente för gemensamma gymnasienämnden - 
nämndsammanträden på distans 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 

2. Beslutet gäller under förutsättningar att Mora och Älvdalens kommuner fattar 
ett likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen möjliggör för en ledamot att delta på distans i fullmäktige, styrelsen 
och nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och deltar på lika villkor. Förslaget är att fullmäktige 
godkänner att en ledamot får delta på distans och att nämndens reglemente 
kompletteras med följande: 
  
DELTAGANDE PÅ DISTANS (6 kap. 24 § KL) 
Nämnden får, om synnerligen allvarliga skäl föreligger, såsom samhällsstörning eller 
annan katastrof, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Ett sådant synnerligt allvarligt skäl avgörs av kommunfullmäktiges presidium. 
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. 
 
Ärenden som behandlas vid nämndens sammanträde får inte vara av den art att 
beslutet ska ske genom sluten omröstning. 
 
Ledamot som deltar på distans ska inför sammanträdet säkerställa att platsen för 
deltagandet sker utom räckhåll för att överhöras. Ledamot som deltar på distans ska 
även säkerställa tillgång till en stabil internetuppkoppling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-03-24. 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 

2. Beslutet gäller under förutsättningar att Mora och Älvdalens kommuner fattar 
ett likalydande beslut. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 OK KS 2020/00297-1 

 

Reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora, IS/IT 
- nämndsammanträden på distans 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 

2. Beslutet gäller under förutsättningar att Mora och Älvdalens kommuner fattar 
ett likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen möjliggör för en ledamot att delta på distans i fullmäktige, styrelsen 
och nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och deltar på lika villkor. 
För att en ledamot ska kunna delta på distans måste fullmäktige först besluta om att så 
får ske och reglera det i nämndens reglemente. Förslaget är att fullmäktige godkänner 
att en ledamot får delta på distans och att nämndens reglemente kompletteras med 
följande: 
 
DELTAGANDE PÅ DISTANS (6 kap. 24 § KL) 
Nämnden får, om synnerligen allvarliga skäl föreligger, såsom samhällsstörning eller 
annan katastrof, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Ett sådant synnerligt allvarligt skäl avgörs av kommunfullmäktiges presidium. 
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 sammanträdes-
handlingar, bild eller ljud. 
 
Ärenden som behandlas vid nämndens sammanträde får inte vara av den art att 
beslutet ska ske genom sluten omröstning. 
 
Ledamot som deltar på distans ska inför sammanträdet säkerställa att platsen för 
deltagandet sker utom räckhåll för att överhöras. Ledamot som deltar på distans ska 
även säkerställa tillgång till en stabil internetuppkoppling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-03-24. 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 

2. Beslutet gäller under förutsättningar att Mora och Älvdalens kommuner fattar 
ett likalydande beslut. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 40 OK KS 2020/00308-1 

 

Extra ärende: Reglemente för gemensamma nämnden för 
social myndighetsutövning - nämndssammanträden på 
distans 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 

2. Beslutet gäller under förutsättningar att Mora och Älvdalens kommuner fattar 
ett likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen möjliggör för en ledamot att delta på distans i fullmäktige, styrelsen och 
nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och deltar på lika villkor. 
För att en ledamot ska kunna delta på distans måste fullmäktige först besluta om att så 
får ske och reglera det i nämndens reglemente. Förslaget är att fullmäktige godkänner att 
en ledamot får delta på distans och att nämndens reglemente kompletteras med följande: 
 
DELTAGANDE PÅ DISTANS (6 kap. 24 § KL) 
Nämnden får, om synnerligen allvarliga skäl föreligger, såsom samhällsstörning eller 
annan katastrof, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Ett sådant synnerligt allvarligt skäl avgörs av kommunfullmäktiges presidium. 
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 sammanträdes-handlingar, 
bild eller ljud. 
 
Ärenden som behandlas vid nämndens sammanträde får inte vara av den art att 
beslutet ska ske genom sluten omröstning. 
 
Ledamot som deltar på distans ska inför sammanträdet säkerställa att platsen för 
deltagandet sker utom räckhåll för att överhöras. Ledamot som deltar på distans ska 
även säkerställa tillgång till en stabil internetuppkoppling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2020-03-27. 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att en ledamot får delta på distans och 
kompletterar nämndens reglemente enligt förslaget. 

2. Beslutet gäller under förutsättningar att Mora och Älvdalens kommuner fattar 
ett likalydande beslut. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
 


