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Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 
Tid: 2020-03-30 kl. 17:30 
Plats: Biografen Röda Kvarn 
 

Information med anledning av corona-viruset:  

Om du tillhör en riskgrupp eller har symptom på luftvägsinfektion ska du undvika att 

delta på mötet. En ledamot kan kalla in en ersättare. 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Deltagande i sammanträden på distans - kommunfullmäktige och 

nämnder 
Förslag till beslut 

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. 
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 2. Reglemente för Mora Orsa miljönämnd - nämndsammanträden på 

distans 
Förslag till 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. 

 
 3. Reglemente för gemensamma gymnasienämnden - 

nämndsammanträden på distans 
Förslag till 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. 

 
 4. Reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora/ IT - 

nämndsammanträden på distans 
Förslag till 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. 

 
 

 

 

 

Mikael Thalin Camilla Staberg 
Ordförande Sekreterare 

 


