
 

Protokoll  

2020-03-19  

   

Krisledningsnämnd   

   

 

 

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, torsdagen den 19 mars 2020, kl. 

08:00–09:00 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. 

Pär Skagerling (M) 

Kurt-Lennart Karlsson (V) 

Monica Ericsson (S), ers. N-E 

Edlund 

Nathalie Larsson Berglund (KD), 

ers. T. Larsson 

 

Ej tjg ersättare 

 

John Säljgård (LPO) 

 

 

Övriga deltagare Catarina Willman, kommunchef 

Agneta Jansson, enhetschef sekretariatet 

Niclas Jolhammar, beredskapssamordnare 

Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Pär Skagerling 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset, 2020-03-24 kl. 12.55 

  

Paragrafer 3 - 4 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Stina Munters 

 

 

Justerande 

 

Pär Skagerling 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Krisledningsnämnd 

  

Sammanträdesdatum 2020-03-19 

  

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-24 

  

Datum då anslaget tas ned 2020-04-15 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 

  

  

Underskrift  
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

KN § 3  

Justering av dagordningen 

Beslut 

Punkten ”Krisledningsnämnden initieras” stryks från dagordningen, då den 

punkten behandlades vid möte med krisledningsnämnden 2020-03-17. 

Ärendet 

Krisledningsnämnden justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Punkten ”Krisledningsnämnden initieras” stryks från dagordningen, då den 

punkten behandlades vid möte med krisledningsnämnden 2020-03-17.   
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KN § 4  

Information med anledning av det extraordinära läget 

Ärendet 

Kommunchef, sekretariatschef och beredskapssamordnare lämnar 

information om det extraordinära läget. 

  

Krisledningsnämnden initierades den 2020-03-17 med anledning av den 

pandemi med spridning av coronavirus som drabbat världen och Sverige. 

Krisledningsnämnden fattade då beslut om distansundervisning vid 

kommunens gymnasieskola från och med den 2020-03-19. 

  

Vid sammanträdet ges information om krisledningen i kommunen. 

Kommunchefen har tillsatt en krisledningsgrupp och förvaltningen har gått 

upp i stabsläge. Arbetet med krisberedskap sker i enlighet med Lag 

(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Arbetet sker i enlighet 

med Strategi för Vansbro kommuns krisberedskap som fastställts av 

fullmäktige. Den av fullmäktige upprättade Pandemiplanen har 

kompletterats med Riktlinjer vid förekommande fall av smitta som kräver 

extraordinära insatser. 

 

I Risk- och sårbarhetsanalys som kommunstyrelsen antagit framgår 

samhällsviktiga verksamheter, vilket utgör grund för den 

kontinuitetsplanering som pågår. 

 


