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KN § 5  

Justering av dagordningen 

Beslut 

Ärende ”Återgång av åk 3-elever på praktiska program i gymnasiet” byts ut 

mot KN 2020/3 ”Avsteg från fjärr- och distansundervisning”. 

Ärendet 

Krisledningsnämnden justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ärende ”Återgång av åk 3-elever på praktiska program i gymnasiet” byts ut 

mot KN 2020/3 ”Avsteg från fjärr- och distansundervisning”.   
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KN § 6 Ärende KN 2020/4 

Anstånd fakturor 

Beslut 

Krisledningsnämnden ger redovisningsekonomer och ekonomichef 

delegation att hantera ansökningar från företag om anstånd med 

fakturabetalning eller upprättande av avbetalningsplan och tidigareläggande 

av fakturor inkomna till kommunen, och tidigareläggande av 

leverantörsfakturor. Belopps- och tidsgränser enligt tabell i ekonomichefs 

tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31. Delegationen är giltigt under den tid 

som Krisledningsnämnden är aktiverad som en följd av Coronaviruset. 

Ärendet 

I likhet med andra kommuner i Dalarna har Vansbro gått ut med 

information till företagare om hur kommunen kan hjälpa dem i den 

uppkomna situationen. Företagare har möjlighet att begära tidigare betalning 

för fakturor som de skickat till kommunen. De här även möjlighet att ansöka 

om anstånd med betalning eller upprätta en avbetalningsplan. 

 

Det finns dock ingen delegation till ekonomiavdelningen att utfärda anstånd, 

upprätta betalningsplan eller tidigarelägga fakturabetalningar. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Krisledningsnämnden ger redovisningsekonomer och ekonomichef 

delegation att hantera ansökningar från företag om anstånd med 

fakturabetalning eller upprättande av avbetalningsplan och tidigareläggande 

av fakturor inkomna till kommunen, och tidigareläggande av 

leverantörsfakturor. Belopps- och tidsgränser enligt tabell i ekonomichefs 

tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31. Delegationen är giltigt under den tid 

som Krisledningsnämnden är aktiverad som en följd av Coronaviruset. 

  

Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef, tjänsteutlåtande 2020-03-31 

Rutinbeskrivning fakturahantering 

Information till företagare   
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KN § 7 Ärende KN 2020/3 

Avsteg från fjärr- och distansundervisning 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att rektorer får fatta beslut om att göra 

enskilda undantag för elever från beslutet om att undervisning inte sker i 

skolans lokaler. 

Ärendet 

Det beslut som krisledningsnämnden fattade 2020-03-17 (§ 2) om 

Distansundervisning vid kommunens gymnasieskola gjordes som ett led för 

att minska smittspridningen. Stängningen genomfördes efter regeringens 

rekommendation. Syftet var att stänga skolor där många elever samlas och 

där risken är stor att smitta sprids. 

  

Då det i undantagsfall kan finnas behov av att elever, trots ovanstående 

beslut, kommer till 

skolbyggnaden bemyndigas rektor att göra undantag enligt följande: 

- Möten med elevhälsoteam, skolledning eller annan medarbetare kring 

elevens hälsa eller skolgång. (Elever i behov av särskilt stöd.) 

-  Möten med enskild lärare kring skoluppgift. 

- Upphämtande av material som behövs för elevens fjärr- och 

distansundervisning. 

- Stöd av IT-samordnare eller motsvarande funktion för att få rätt tekniska 

förutsättningar för att studera på distans. 

- Övriga av rektor beslutade möten. 

- Elever vid introduktionsprogram med ettårig studieplan, som läser mot 

behörighet till nationellt program inför antagning 2020. 

  

Vid samtliga undantag ska eleven komma ensamt, alternativt tillsammans 

med vårdnadshavare. Det åligger också rektor att tillse att 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer bland annat om att hålla avstånd 

fortfarande följs. 

  

Beslut om undantag enligt ovan ska fattas av rektor. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Krisledningsnämnden beslutar att rektorer får fatta beslut om att göra 

enskilda undantag för elever från beslutet om att undervisning inte sker i 

skolans lokaler. 
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Beslutsunderlag 

Skolchef, tjänsteutlåtande 2020-04-01   
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KN § 8  

Lunch till gymnasieelever 

Ärendet 

Skolchef och kommunchef deltar i överläggningar med nämnden avseende 

lunch till gymnasieelever. 

  

Diskussion om att tillhandahålla lunchlådor till gymnasieelever. Flertalet 

dalakommuner tillhandahåller detta idag.   
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KN § 9 Ärende KN 2020/2 

Revidering av reglemente för Brandkåren Norra 
Dalarna 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner ändringen i reglementet enligt förslaget. 

Ärendet 

Kommunallagen möjliggör för en ledamot eller ersättare att delta på distans 

under ett sammanträde, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt 

att samtliga deltagare kan se och höra varandra och deltar på samma villkor. 

  

För att en ledamot och ersättare ska kunna delta på distans måste 

direktionen först besluta om att så får ske och reglera det i direktionens 

reglemente. 

  

Förslaget är att direktionen godkänner att en ledamot och ersättare får delta 

på distans och föreslår att direktionens reglemente kompletteras med 

följande: 

  

DELTAGANDE PÅ DISTANS (6 kap 24 § KL) 

Direktionen 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. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Krisledningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringen 

i reglementet enligt förslaget. 

  

Torsten Larsson (KD) och Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandens 

förslag. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll från Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 2020-03-26   
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KN § 10  

Information 

Ärendet 

Kommunchef informerar om bland annat följande:  

- Coronagruppsmöte idag. 

- Pågår diskussion kring skyddsmaterial. Länsstyrelsen kommer få ett 

uppdrag om hur man ska samordna frågan. Kommunen inventerar 

skyddsmaterial varje torsdag och rapporterar till länsstyrelsen. Än råder 

ingen brist inom kommunen. 

- Basala hygienrutiner. 

- Information till krisledningsnämnden. Det kommer ske skriftligt. 

- Central bemanningsfunktion. Kommer vara på plats under morgondagen. 

 

Krisledningsnämnden påtalar att det är varje chefs ansvar at informera sina 

medarbetare kring vad som gäller om skyddsutrustning 


