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KN § 19 Ärende KN 2020/12 

Förlängd stängning av anhörigstöd 

Beslut 

Anhörigstöd i form av träffpunkterna Ventilen och Utsikten samt fysiska 

personliga stödsamtal och information hålls stängt till och med 2020-08-09. 

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 samt med 

anledning av oförändrat läge gällande pandemin och tillgång till lokal för 

träffpunkterna. 

Förslag 

Torsten Larssons (KD) förslag: 

Anhörigstöd i form av träffpunkterna Ventilen och Utsikten samt fysiska 

personliga stödsamtal och information hålls stängt till och med 2020-08-09. 

Beslutsunderlag 

Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-05-26   
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KN § 20 Ärende KN 2020/14 

Anstånd med betalning av faktura 

Beslut 

Krisledningsnämnden godkänner att avbetalningsplan upprättas för JN-

Track AB. 

Ärendet 

Under rådande coronapandemi har kommunen erbjudit företagare möjlighet 

att få anstånd med fakturor om företaget fått betalningssvårigheter på grund 

av situationen. 

  

Vansbro kommun har fått förfrågan via Visma Collectors (det företag 

kommunen anlitar för kravhantering) från JN-Track AB (orgnr 559169-

5126) om att upprätta en avbetalningsplan. Vansbro Järnvägsskola 

genomförde under januari-februari 2020 en kurs på uppdrag av JN-Track 

AB, fakturan uppgår till 169 650 kronor exklusive moms (inkl moms 

212 063 kronor), förfallodatum var 2020-04-11. Betalning erhölls ej utan 

lämnades vidare till Visma Collectors för vidare hantering. 2020-05-25 

inkom begäran om avbetalningsplan pga snöfattig vinter och corona. Om 

avbetalningsplan godkänns upprättar Visma Collectors en avbetalningsplan 

och under förutsättning av att avbetalningsplanen följs erhåller kommunen 

full betalning. JN-Track AB har inga tidigare betalningsanmärkningar. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Krisledningsnämnden godkänner att avbetalningsplan upprättas för JN-

Track AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef, tjänsteutlåtande 2020-06-04 

Begäran om avbetalningsplan från JN-Track AB 

Utdrag från Inyett avseende JN-Track ABs ekonomiska ställning. 

Faktura från Vansbro kommun till JN-Track AB   
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KN § 21 Ärende KN 2020/15 

Krisledningsnämnden upphör 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att nämndens funktion upphör, samt att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd. 

  

Krisledningsnämnden beslutar att nämndens protokoll samt en 

sammanställning av nämndens kostnader ska överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Den reglering som utgör grunden för kommunernas förberedelser inför och 

hantering av en krissituation är lagen om kommuners och regioners åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. När det 

inträffar händelser av mer extrem natur, som ställer stora krav på den 

kommunala organisationen, måste organisationen kunna hantera en mängd 

olika brådskande problem. Omfattande krav ställs på organisationen att 

snabbt besluta om prioriteringar mellan olika behov och önskemål. 

  

Krisledningsnämnden kan i fredstid träda i funktion vid en extraordinär 

händelse. Krisledningsnämnden får då överta beslutanderätt i den 

omfattning som är nödvändig med hänsyn till just den extraordinära 

händelsens omfattning och art. 

  

Med anledning av den pandemi med spridning av coronavirus som drabbat 

världen och Sverige initierades krisledningsnämnden den 2020-03-17 KN § 

1. 

  

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att nämndens 

funktion upphör, samt att de uppgifter som nämnden har övertagit från 

andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

  

De flesta kommuner och flertalet regioner övergår nu från ett krisläge till en 

lägre beredskapsnivå. Läget i Vansbro kommun bedöms vara, till vissa delar 

ansträngt, men under kontroll, därför anses krisledningsnämnden kunna 

avsluta sin funktion. Skulle läget förvärras kan krisledningsnämnden 

komma att initieras igen med kort varsel. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 
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Krisledningsnämnden beslutar att nämndens funktion upphör, samt att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd. 

  

Krisledningsnämnden beslutar att nämndens protokoll samt en 

sammanställning av nämndens kostnader ska överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

  

Pär Skagerling (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

 


