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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 30 mars kl. 16:45-17:00 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  
Anna Lidén (S) 

 Magnus Eriksson (S) 
 Linda Lidén (S) 
 Hans Klingstedt (V) 
 Lars-Åke Holmgren (KD) 
 Håkan Jansson (KD) 
 Bo-Martin Alm (C), ersättare för Patrick Ström (C) 
 Andreas Landin (L) 
 
  
Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 
 

  
Utses att justera Bo-Martin Alm Paragrafer: 74 
 
Justeringens tid och plats Norsjö Folkets Hus, måndag den 30 mars 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Ingela Lidström, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
 Bo-Martin Alm, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2020-03-30 

Anslaget uppsatt  2020-03-31 Anslaget nedtages 2020-04-22 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 
Underskrift      ........................................................................................................................ 
                         Ingela Lidström 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00373 § 74 
 
Deltagande på distans vid sammanträden i utskott, nämnder 
och styrelser 
 
Bakgrund 
Mot bakgrund av den rådande situationen med risken för smittspridning av 
Coronavirus finns möjlighet att genomföra sammanträden på distans.  

Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken 
utsträckning det får ske, 6 kap. 24 § KL. 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 på 
motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. Vid deltagande på distans i 
ett sammanträde i en nämnd eller styrelsen bör ordföranden och de 
ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats 
där de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga 
sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras 
bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans. 

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut 
godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte. 

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i 
fullmäktigebeslut, besluta om distansdeltagande. Styrelsen/nämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ 
nämnden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Sammanträden via distansuppkopplade ledamöter i utskott, nämnder och 

styrelser godkänns under perioden 2020-04-01—2020-12-31. 
----- 
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