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Nils-Erik Edlund

Lars-Olov Liss (C), ers. P.
Skagerling
Nathalie Larsson Berglund (KD),
ers. T. Larsson

Protokoll
2020-03-17

Krisledningsnämnd

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-17

Datum då anslaget tas ned

2020-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Vansbro

Underskrift

Protokoll
2020-03-17

Krisledningsnämnd
Innehåll
Ärende

Sida

Krisledningsnämnden initieras....................................................................................................4
Distansundervisning vid kommunens gymnasieskola ................................................................5

Protokoll
2020-03-17

Sida 4 (5)

Krisledningsnämnd
§1

Krisledningsnämnden initieras
Beslut
Med anledning av den pandemi med spridning av coronavirus som drabbat
världen och Sverige initieras härmed krisledningsnämnden.
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.
Ordförande i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, förste eller
andre vice ordförande (i den ordningen), bedömer när en extraordinär
händelse föreligger och när en extraordinär händelse medför att nämnden
ska träda i funktion.
Förslag
Ordförandens förslag:
Med anledning av den pandemi med spridning av coronavirus som drabbat
världen och Sverige initieras härmed krisledningsnämnden.
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Krisledningsnämnd
§2

Ärende KN 2020/1

Distansundervisning vid kommunens gymnasieskola
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att undervisning vid gymnasieskolan i
Vansbro kommun går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning
från och med den 19 mars 2020, tills Folkhälsomyndigheten eller annan
myndighet rekommenderar annat.
Ärendet
Bestämmelserna i Förordning om utbildning i vissa skolformer i
skolväsendet vid spridning av viss smitta får tillämpas om det behövs för att
elever i gymnasieskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt
skollagen (2010:800), om en huvudman, med anledning av en
rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller
eller har hållit en eller flera skolenheter stängda.
En huvudman för gymnasieskola får besluta att elever ska ges undervisning
där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både
rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen
(2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039).
Undervisningen planeras och följs upp av lärarna. Kommunikation sker via
Google Hangouts, Google Meeting och genom chatverktyg i Classroom.
Eleverna stannar hemma onsdagen den 18 mars och följer ordinarie schema
hemifrån från den 19 mars utifrån de uppgifter som finns i Classroom.
Förslag
Ordförandens förslag:
Krisledningsnämnden beslutar att undervisning vid gymnasieskolan i
Vansbro kommun går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning
från och med den 19 mars 2020, tills Folkhälsomyndigheten eller annan
myndighet rekommenderar annat.
Beslutsunderlag
Skolchef, tjänsteutlåtande 2020-03-17
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