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 § 127 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Bo Svensson (C) att jämte kommunstyrelsens 

ordförande justera dagens protokoll.  

 

___________________     
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§ 128 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

 

___________________     
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§ 129 Dnr 2019/000336 006 

Adjungering av Gudrun Brunegård (KD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att adjungera Gudrun Brunegård (KD) till dagens 

möte.  

 

___________________     
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§ 130 Dnr 2020/000231 800 

Ombyggnation kulturskolans danslokal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. byggnation startar så att lokalen ”mellandans” är klar senast före 

terminsstart HT-20. Beräknad kostnad är 349 965 kr 
 

2. renovering och ombyggnation av kulturskolans övriga lokaler, dvs 

drama/teatersal, förråd, omklädningsrum samt loger sker snarast. Detta p 

g a av arbetsmiljö för våra medarbetare samt för verksamheten. 

Beräknad totalkostnad 2 239 300 kr  
 

3. ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återkomma med förslag 

på omprioritering av investeringsbudgeten 2020 så att ovanstående ryms 

inom denna     

 

Sammanfattning 

Gymnasieskolans Dansprofil, som drivs genom ett samarbete med Kultur-

skolan, växer och har för tillfället 26 elever i år 1. Till läsåret 2020/21 har 30 

elever sökt vilket ställer stora krav på lokaler, personal och andra resurser. 

En audition har genomförts för att få en hanterlig grupp om 20 personer, 

detta förutsatt att det byggs en ny danslokal, en Mellandans. Om inte 

Mellandans tillkommer kan endast 10-12 elever antas. 
  

Lektioner för dansprofil ligger parallellt (av schematekniska skäl) och därför 

går det inte att utföra undervisning med endast en större lokal, idag finns 

Aulan. Det går inte heller att använda andra lokaler som t.ex. Fabriken. Detta 

för att länstrafikens ramar gör att det inte finns utrymme att lägga tid på 

transport (t.ex. Ishockeyprofilen har andra förutsättningar då samtliga elever 

bor i Vimmerby). 
 

En enkel lösning är att ta bort en vägg och låta två lokaler bli en, dels en 

lokal som idag används som teater/dramasal och dels ett kontor. Med andra 

ord har vi kvar samma antal rum för verksamhet men får en större sal som 

ökar flexibiliteten i lokalanvändandet. Teater/drama kan tillfälligt ha sin 

verksamhet i Lilla dans.  

 

Dansprofilen attraherar unga från andra kommuner och till höstterminen 

2020 har 11 unga sökt från annan kommun än Vimmerby. Varje elev som 
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söker utbildning på Vimmerby gymnasium genererar i genomsnitt ca 100 

000 kr beroende på utbildning i s k interkommunala ersättningar (exempelvis 

genererar en elev från Naturvetenskapsprogram 93 500 kr). Dansprofilen 

bidrar även starkt till att elever från Vimmerby kommun väljer Vimmerby 

gymnasium och att vi då slipper att betala motsvarande ersättning till annan 

kommun.  
 

Med tanke på verksamheten så bör ombyggnationen ske på sommaren då 

ingen verksamhet bedrivs.  
 

När det gäller de fysiska arbetsmiljöproblem som finns på Kulturskolan 

angående fukt, lukt, samt mikrobiell påväxt som eventuellt är kopplat till 

allergiska besvär hos medarbetare så är det endast luktproblemen kopplat till 

ev allergi som påverkas i denna ombyggnad. Påverkan är positiv då lukten är 

av sådan art att den kan byggas bort i samband med ombyggnationen.  

 

Kulturskolans övriga lokaler 

Arbetsmiljöproblemen i källaren med lukt, fukt och mikrobiell påväxt är av 

annan  art och bör åtgärdas. Sammantaget är det viktigt att ta hänsyn till en 

rad faktorer såsom att åtgärda det som orsakar problemet och samtidigt 

anpassa lokalerna till verksamheten. En helhetsbild av lokalerna och de 

problem som finns är därför viktig.  
 

Som nämns ovan försvinner drama/teatersalen då vi  skapar Mellandans. En 

teater/dramasal är viktig då ämnet är populärt och en viktig del i Kultur-

skolans verksamhet. Utvecklingspotentialen är stor med samarbeten, kanske 

med gymnasiet även här samt mot ALV. 
 

Kulturskolan som byggnad är gammal och som ofta i gamla hus finns få 

möjligheter till förråd, ett måste i en verksamhet med teater, dans, film/ 

media och musik. Nu förvaras mycket saker i korridorerna. 
 

Kulturskolan har idag inget omklädningsrum med dusch, eleverna (främst 

dans) klär idag om i lektionssalen. När det gäller dansprofil ligger den till 

viss del schemalagd på morgonen vilket innebär att eleverna efter dans-

lektion ska vidare till andra ämnen på gymnasiet.  
 

I källarplan finns utrymme för teater/dramasal, förråd, omklädningsrum. I 

samma tillfälle är det lägligt att även renovera logerna (som har stora 

problem med fukt).                                                            
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Finansiering 

Kostnader (kr) 
Mellandans    349 965 
Teater/dramasal, förråd 1    315 000 
Omklädningsrum 1 218 800 
Byte avlopp     414 000 
Loger        231 000 
Förråd 2       60 500 
 
Totalt  2 589 265    

 

Beslutsunderlag 

Kulturskolans lokaler tjänsteskrivelse, Id 70731      

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Fastighetsavdelningen   

Ekonomiavdelningen 

 

___________________     
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§ 131 Dnr 2020/000197 180 

Krisledningsnämnd i Vimmerby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.       

 

Sammanfattning 

I kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Krisledning och höjd 

beredskap”, § 11, slås fast att ”Styrelsen är krisledningsnämnd”. Därtill 

beskrivs kortfattat krisledningsnämndens ansvar, arbetsformer etc. Däremot 

står under samma rubrik för närvarande ingenting om vad som gäller under 

höjd beredskap. 
 

I rådande kristider, p g a Covid-19, har frågan om krisledningsnämndens 

samman-sättning och förutsättningar att verka aktualiserats och därför 

diskuterats. 
 

Väsentliga aspekter som är kopplade till frågan handlar i huvudsak om 

möjligheten att snabbt samla krisledningsnämnden; att säkra att den alltid är 

beslutsför; att bibehålla proportionaliteten från röstresultatet från senaste 

valet; samt att ge insyn och yttranderätt också till de partier som inte enligt 

förslaget ingår i nämnden. 
 

En förändring av rådande ordning kräver beslut i kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 

Starkt förenklat kan tillståndet i landet och/eller en kommun kategoriseras i 

tre nivåer: fredstid med ”normalt” tillstånd; fredstid med extraordinära 

händelser; och krigstid. Hur kommunen styrs och leds berör på vilket 

tillstånd som råder och regleras genom lagar. 
 

I fredstid med normala omständigheter är det i allt väsentligt kommunallagen 

som beskriver hur kommunen styrs. 
 

I Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap beskrivs två huvudsakliga 

tillstånd. 
 

 I lagens andra kapitel beskrivs vad som gäller beträffande 

”Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i 

fredstid”. 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 10(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 I lagens tredje kapitel beskrivs vad som gäller vid ”Förberedelser för 

och verksamhet under höjd beredskap” (försteg till eller verkligt krig). 
 

Krisledningsnämnd är den instans som styr kommunen när det gäller ett 

tillstånd som präglas av ”extraordinära händelser i fredstid”. 
 

I kap 2, § 2 slås fast att: ”I kommuner och regioner ska det finnas en nämnd 

för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.”  
 

Och vidare i § 4 att: ”Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela 

eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller 

regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extra-

ordinära händelsens art och omfattning.”  

 

Aktuell situation 

I Vimmerby kommun säger kommunstyrelsens reglemente, § 11 att 

”Styrelsen är krisledningsnämnd”. Därutöver beskrivs i ett antal punkter, 

hämtade ur lagen, bland annat krisledningsnämndens ansvar och funktion. 
 

Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.  
 

Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen kap 6, § 27 beslutsför ”endast 

om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.” 
 

När det gäller krisledningsnämndens sammansättning finns det ingen lag 

som reglerar detta. Varje kommun beslutar själv om sammansättningen och 

därför ser det också olika ut i landets kommuner. En snabb omvärldsspaning 

indikerar att en vanlig modell är att låta kommunstyrelsens arbetsutskott 

fungera som krisledningsnämnd, men det finns också flera andra modeller. 

Vanligt tycks ändå vara att en krisledningsnämnd är numerärt mindre än vad 

kommunstyrelsen är. 

 

I dagsläget finns inget specifikt reglemente för krisledningsnämnden i 

Vimmerby kommun. I kommunens ”Krishanteringsplan 2015-2018” (under 

revidering) samt ”Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskaps-

arbete 2019-2022” (beslut i kommunfullmäktige 2020-03-02) beskrivs dock 

omständigheterna kring krisledningsnämnden och dess uppgifter. 
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Bedömning 

En förändring av krisledningsnämndens sammansättning påverkar flera styr-

dokument, vilka nämns ovan. 
 

Ett beslut om att förändra krisledningsnämndens sammansättning till att vara 

en annan än liktydig med kommunstyrelsen innebär att en förändring av 

kommun-styrelsens reglemente behöver göras. De ändringar som behöver 

göras är under rubriken ”Krisledning och höjd beredskap” (§ 11). Där 

behöver dels det som står om krisledningsnämnden utgå, dels det lagen säger 

om kommunstyrelsens ansvar i tid av höjd beredskap läggas till. 
 

Bedömningen är att ett för krisledningsnämnden specifikt reglemente skulle 

vara det bästa sättet att tydliggöra vad som gäller för krisledningsnämnden 

med avseende på sammansättning, mandat, uppgifter etc. Ett sådant 

reglemente skulle också innebära en harmonisering med hur kommunen i 

övrigt beskriver vad som gäller för kommunstyrelsen, nämnder och andra 

instanser. 
 

Givet ett beslut om ett specifikt reglemente för krisledningsnämnden 

behöver en justering av kommunstyrelsens reglemente göras, men också 

andra gällande och till frågan kopplade styrdokument behöver justeras. Hit 

hör ”Styrdokument för Vimmerby kommuns krisberedskapsarbete 2019-

2022” samt ”Krishanteringsplan 2015-2018”.  
 

Bedömningen är att de konsekvensändringar som behöver göras i nämnda 

dokument bör följa först efter att ett beslut om särskilt reglemente för 

krisledningsnämnden tagits. Kommunfullmäktige bör därför ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att snarast möjligt ta fram förslag på 

förändringar i nämnda dokument för senare beslut i fullmäktige. 

 

Finansiering 

Inom kommunstyrelsens befintliga budget. 

 

Kommunstyrelsens diskussion 

Kommunstyrelsen diskuterar för- och nackdelar både med nuvarande 

ordning och med förslaget till beslut. 

 

Aspekter som nämns är möjligheten att snabbt kunna samla krislednings-

nämnden till möte; andra kommuners sammansättning av krislednings-

nämnden; demokrati och delaktighet; möjlighet till deltagande på distans, 

smittspridning; och när beslut av den här karaktären är mest lämpliga att 

fatta.       



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 12(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Erik Paulsson (C) yrkar på återremiss av ärendet.  
 

Då ärendet är berett sent inför det kommunfullmäktige som följer omedelbart 

efter kommunstyrelsen krävs ett helt enigt fullmäktige för att ärendet ska tas 

upp till behandling. Det förutsätter i sig en enig kommunstyrelse.   
 

I och med yrkandet på återremiss finner därför ordförande att förslaget ska 

återremitteras.       

 
Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för Vimmerby kommuns krisledningsnämnd, Id 

70733    

Tjänsteskrivelse - Krisledningsnämnd i Vimmerby kommun, Id 70682  

 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen     

 

___________________      
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§ 132 Dnr 2020/000226 090 

Utökat hemsändningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. omgående utöka hemsändningsbidraget att gälla alla personer som är 70 

år och äldre i Vimmerby kommun. 
 

2. även butiker i Vimmerby centrala tätort kan ansöka om stödet för 

leverans till målgruppen 70 år och äldre. 
 

3. befintligt regelverk skall gälla med undantag punkterna ovan och att nya 

handlare ska få ett tillfälligt avtal med Vimmerby kommun.  
 

4. tillfällig utökningen av ovan nämnda punkter börjar gälla omgående och 

fram till 30 april.  
 

5. kommunstyrelsen tar nytt beslut om eventuell förlängning vid sitt möte 

2020-04-21   
 

6. finansiering sker inom befintlig budget       

 

Sammanfattning 

I rådande situation av Coronaviruset behövs snabba insatser göras för att 

undvika smittspridning i samhället. 70+ tillhör en av de utpekade risk-

grupperna för covid-19 där Folkhälsomyndigheten uppmanar och rekom-

menderar att personer som är 70 år eller äldre ska begränsa sina nära 

kontakter. De bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller 

vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. 
 

I nuläget har Vimmerby kommun avtal med 6 stycken handlare runt om i 

tätorterna där regelverket för hemsändning enbart innefattar leverans på 

landsbygden.  
 

I ett försök att underlätta för målgruppen att undvika besök till affären 

föreslår utvecklingsavdelningen att införa en tillfällig utökning beträffande 

gällande regelverk/avtal som kommunen har med handlarna enligt följande: 
 

 Utöka hemsändningsbidraget att gälla alla personer som är 70 år och 

äldre. 
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 Att butiker även i Vimmerby centrala tätort kan ansöka om stödet för 

leverans till målgruppen 70 år och äldre.  

 Andra gällande regler skall gälla. 

 Tillfälliga utökningen börjar gälla omgående och fram till 31 april.  

 För nya butiker inom Vimmerby centrala tätort skall tillfälliga avtal 

upprättas.  

 

Vimmerby kommun gör i slutet av året ansökan om statligt bidrag om 100 

kr/leverans från Region Kalmar. Region Kalmar gick nyligen ut och 

informerade att även de utökar reglerna till att gälla målgruppen 70 år och 

äldre. Därav kommer möjlighet finnas att ansöka om stöd därigenom i slutet 

av året. Däremot innefattar Region Kalmars regelverk enbart landsbygden. 

Detta innebära att Vimmerby kommun kommer behöva stå för full ersättning 

till de butiker som levererar inom Vimmerby centrala tätort.  

  

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen gör den samlade bedömningen att dessa tillfälliga 

insatser kan minska risken för spridning av viruset till en utpekad riskgrupp.  

 

Finansiering 

Finansiering beräknas i nuläget att kunna tas inom befintlig budget för 

hemsändningsbidrag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tillfällig utökning av hemsändningsbidrag, Id 70649      

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen       

___________________ 
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§ 133 Dnr 2020/000227 00 

Utökad service matdistribution 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. erbjuda de kommuninvånare som tillhör en riskgrupp service i form av 

matdistribution utan biståndsbeslut 
 

2. ovanstående ska gälla omgående till och med 2020-05-31.       

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Vid svårigheter att hantera sin matlagning själv när det gäller dagens 

huvudmål finns möjligheten att ansöka om bistånd för matdistribution.  

 

Socialnämnden, via sin förvaltning, ansvarar för handläggning och 

biståndsbeslut. 

Maten tillagas i Vimarskolans kök. Det handlar om en avancerad process 

med tillagning av mat som snabbt kyls ner och packas i portionsförpackning. 

Portionerna förvaras i kyla inklusive under slutdistribution till kund/brukare. 

 

Många företag inom restaurangbranschen har inom loppet av ett par veckor 

fått en mycket tuff situation att hantera. Om det visar sig att ”marknaden” 

kommer med alternativa lösningar till matdistribution hem till kund föreslås 

ovanstående förslag upphöra. 

 

Aktuell situation 

Med omtanke om våra kommuninvånare som tillhör olika typer av 

riskgrupper vill kommunen erbjuda matdistribution som service under en 

tidsbegränsad period (utan biståndsbeslut). 

 

Beställning sker via en ingång direkt till kostenheten. 
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Redovisning av inkomna yttranden 

Ärendet är kommunicerat med kommunstyrelseförvaltningens kostenhet 

samt med socialförvaltningen. 

 

Bedömning 

Det finns möjlighet att öka på produktionen inom Vimarskolans kök.  
 

Resvägen kan öka för den som distribuerar maten ut till alla delar inom 

kommunen men både en ökad produktion samt ökad resväg bedöms bli 

hanterbar.  
 

Ovanstående förslag bedöms vara ett viktigt inslag i att underlätta vardagen 

för kommuninvånare i en svår tid. 

 

Finansiering 

Den utökade kostnaden kommer att redovisas på kontot för ökade kostnader 

p g a covid-19.     

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Matdistribution 2020, Id 70653     

 
Beslutet skickas till 

Kostenheten, kommunstyrelseförvaltningen 

Socialförvaltningen 

CESAM      

 

___________________ 
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§ 134 Dnr 2020/000230 622 

Lunch för gymnasieelever 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 

1. samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Vimmerby kommun får 

köpa ”take away” för 65 kronor, på kontrakterade utlämningsplatser. 

Eleverna kan hämta lika många luncher som skoldagar per vecka, vid 

valfritt tillfälle under den veckan. Start sker den 20 april, efter påsklovet. 
 

2. en första perioden på fyra veckor finansieras genom kommunens 

besparing av arbetsgivaravgifter. Kostnaden för denna period blir 685 

tkr om alla elever använder erbjudandet fullt ut. Under förutsättning att 

skolorna hålls stängda och distansundervisning bedrivs. 
 

3. samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen får i uppdrag 

att skyndsamt ta fram en lösning och kontraktera utlämningsplatser.  
 

4. elever som har särskilda skäl till att inte kunna hämta ut på 

kontrakterade utlämningsplatser har möjlighet att ansöka om att få 

ekonomisk kompensation med 65 kronor per skoldag. 
 

5. inför eventuellt nytt beslut efter en första period görs utvärdering såväl 

av praktiskt resultat samt hur finansieringen kan ske.      

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag att skriva fram förslag på 

gymnasielunch för elever på Vimmerby Gymnasium. 
 

Idag är 524 elever inskrivna på gymnasiet och beslut är taget att distans-

undervisning ska ske och ordinarie matsal är stängd. Till kommunen har det 

inkommit flera synpunkter och önskemål från både elever och företag att 

Vimmerby kommun ska införa ett lunchsystem med ”Take away” för elever-

na. Motiveringarna har varit blandade men samlat fokuserat på stöd för 

näringslivet och hjälpa de elever som inte har de ekonomiska möjligheter 

hemma. 

 

Erbjudandet gäller endast gymnasieelever folkbokförda i Vimmerby 

kommun. Erbjudandet gäller inte på lovdagar. Eleverna kan välja att hämta 

ut flera lunchlådor på samma dag men maximalt antal är lika till antal som 
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skoldagar den veckan. Vimmerby kommuns hemsida kommer löpande 

uppdateras med kontrakterade utlämningsplatser. 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen har tagit fram ett 

förslag till beslut utifrån detta. 

 

Bedömning 

Vimmerby kommun står inför tuffa utmaningar ekonomiskt på grund av 

Covid-19 men gör bedömningen att den här åtgärden kommer gynna både 

elever och näringsliv långsiktigt. 

 

Finansiering 

Finansieringen första perioden sker genom besparing av arbetsgivaravgifter. 

Kostnaden för varje period är 685 tkr om alla elever använder erbjudandet 

fullt ut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Lunch till gymnasieelever 2020-04-06, Id 70793      

 
Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 135 Dnr 2020/000164 007 

Svar på revisionsrapport - Granskning om ledning … 
och … arbetsmiljö inom kommunstyrelsens 
verksamheter 2019 

Sammanfattning 

Jacob Käll (C) påminner kommunstyrelsen om det extra sammanträdet ons-

dagen den 8 april då kommunstyrelsen ska arbeta med sitt svar till revisorer-

na med anledning av granskningen av kommunstyrelsens hantering av 

situationen 2019. 

 

Jacob uppmanar alla att läsa rapporten inför mötet; att ta med sig synpunkter 

men också frågor som behöver hanteras.          

 

___________________      


