
 

Protokoll  

2020-03-31  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Plats och tid Pelarsalen, Medborgarhuset, tisdagen den 31 mars 2020, kl. 15:45–15:50 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. 

Leif Nilsson (C), ers. A. Hultgren 

Annika Simm-Eriksson (C), ers. L-

O Liss 

Torsten Larsson (KD) 

Nathalie Larsson Berglund (KD) 

Anders Hed (LPO), ers. J. Säljgård 

Magdalena Busk (M), ers. P. 

Skagerling 

Nall Lars-Göran Andersson (S) 

Monica Ericsson (S) 

Ulrika Gärds Åkeson (S), ers. N-E 

Edlund 

   

Övriga deltagare Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

Catarina Willman, kommunchef 

Elisabeth Svensson, registrator 

 

Utses att justera Nall Lars-Göran Andersson 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset 

2020-03-31, kl. 16:00 

  

Paragrafer 68 - 69 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Stina Munters 

 

 

Justerande 

 

Nall Lars-Göran Andersson 
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KS § 68 Ärende KS 2020/385 

Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Reglemente för kommunstyrelsen i 

Vansbro kommun genom att införa en § 23 enligt följande (övriga paragrafer 

förskjuts): 

”Kommunstyrelsen 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 önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 

detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen.” 

Ärendet 

Fullmäktige har enligt kommunallagen 6 kap. 24 § att besluta om att ge 

ledamöter möjlighet att delta i en nämnds sammanträden på distans. 

  

Med anledning av risk för smittspridning av coronaviruset (covid-19) har ett 

förslag utarbetats syftande till att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

ska kunna delta i nämndens sammanträden på distans. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera 

Reglemente för kommunstyrelsen i Vansbro kommun genom att införa en § 

23 enligt följande (övriga paragrafer förskjuts): 

”Kommunstyrelsen 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 önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 

detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen.” 
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Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-03-26   
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KS § 69 Ärende KS 2020/386 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro 
kommun 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Arbetsordning för 

kommunfullmäktige i Vansbro kommun genom att införa en § 11 enligt 

följande (övriga paragrafer förskjuts): 

”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. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet 

anmäla detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.” 

Ärendet 

Fullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap. 16 § möjlighet att besluta om 

att tillåta ledamöter att delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

  

Med anledning av risk för smittspridning av coronaviruset (covid-19) har ett 

förslag utarbetats syftande till att kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare ska kunna delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vansbro kommun genom att införa 

en § 11 enligt följande (övriga paragrafer förskjuts): 

”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. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet 

anmäla detta till sekretariatet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.” 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2020-03-26 

 


