
 

Protokoll  

2020-04-30  

   

Krisledningsnämnd   

   

 

 

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 30 april 2020, kl. 08:00–

08:45 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. 

Torsten Larsson (KD) 

Pär Skagerling (M) 

Lars-Olov Liss (C), ers. K-L 

Karlsson 

   

Övriga deltagare Elisabeth Hekkala, socialchef, § 13 

Catarina Willman, kommunchef 

Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Lars-Olov Liss 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset 

2020-04-30, kl. 09:00 

  

Paragrafer 13 - 14 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Stina Munters 

 

 

Justerande 

 

Lars-Olov Liss 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Krisledningsnämnd 

  

Sammanträdesdatum 2020-04-30 

  

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-30 

  

Datum då anslaget tas ned 2020-05-22 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 

  

  

Underskrift  
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KN § 13 Ärende KN 2020/7 

Fortsatt stängning av anhörigstöd 

Beslut 

Anhörigstöd i form av träffpunkterna Ventilen och Utsikten samt personliga 

stödsamtal och information hålls stängt till och med 2020-06-14. Skulle 

läget under den här tiden förbättras och möjlighet att verksamheten öppnas 

eller att verksamheten behöver hållas stängd ytterligare en tid ska nytt beslut 

fattas av krisledningsnämnden senast 2020-06-09. 

Ärendet 

Anhörigstöd i form av träffpunkter för anhöriga och personliga stödsamtal 

och information har stängts på grund av rådande covid-19pandemi. Ett nytt 

ställningstagande angående stängningen behöver göras då personalläget 

inom de verksamheter som är prioriterade fortfarande är ansträngt. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Anhörigstöd i form av träffpunkterna Ventilen och Utsikten samt personliga 

stödsamtal och information hålls stängt till och med 2020-06-14. Skulle 

läget under den här tiden förbättras och möjlighet att verksamheten öppnas 

eller att verksamheten behöver hållas stängd ytterligare en tid ska nytt beslut 

fattas av krisledningsnämnden senast 2020-06-09. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-04-28   
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KN § 14  

Övriga ärenden 

Ärendet 

Krisledningsnämnden ges skriftlig information från skolchef avseende 

skolavslutning. 

  

Kommunchef informerar om att förvaltningen har haft avstämning med 

fackliga organisationer som bekräftar att den skyddsutrustning som behövs 

finns. 

  

Diskussion kring läget för näringslivet inom kommunen 

 


