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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-24 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 24 mars 2020 kl 13:00-14:35 

 
 

Beslutande Ledamöter 
Jacob Käll (C), ordförande 
Marie Nicholson (M), 1:e vice ordförande 
Helen Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Anna Svensson (C) 
Erik Paulsson (C) 
Bo Svensson (C) 
Ola Gustafsson (KD) 
Peter  Högberg (S) 
Daniel Nestor (S) 
Lars Johansson (V) 
Emil Larsson (SD) 

 
 
 
 
Peter Fjällgård (V) 
 
 
 
 
Eva Berglund (S) till 14.00 
 

 Ersättare 
Peter Andrae (M) 
Tomas Peterson (M) 
Eva Svensson (C) 
Torbjörn Sandberg (KD) 
Lis-Astrid Andersson  (S) 
Kenneth Björklund (S) 
Petra Whidotti (SD) 
Peter Karlsson (C) 
Marcus Jonmyren (C) 

 

Övriga närvarande §§ 117-121 Carolina Leijonram, kommundirektör; Michael 
Ekström, sekreterare 
§§ 121 Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef; Jenny 
Andersson, kommunsekreterare 

 

Protokolljusterare Helen Nilsson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 117-121 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Jacob Käll  

Protokolljusterare 

  

 Helen Nilsson (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-27 Datum då anslaget tas ned 2020-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 117 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Helen Nilsson (S) att jämte kommunstyrelsens 

ordförande justera dagens protokoll.  

 

___________________     
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§ 118 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.    

 

___________________     
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§ 119 Dnr 2020/000210 03 

Insatser för det lokala näringslivet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Beställarfunktion 

 uppdra till kommunstyrelseförvaltningen samt uppmana övriga förvalt-

ningar och bolag att öka beställarfunktionen. 

 

Websida för lokala initiativ 

 kommunen erbjuder sig att sponsra en websida där lokala initiativ för 

alternativ handel kan samlas.  

 sidan länkas till kommunens hemsida.  

 utvecklingsavdelning uppdras att ta fram en kampanj för att stötta de 

lokala företagarna.  

 finansiering sker genom oförutsedda medel.  

 

Kommunikationsplattform 

 kommunen erbjuder sig att sponsra utveckling av en kommunikations-

plattform för att underlätta samverkan mellan Vimmerbys företagare. 

 finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Hyra in personal från företag med övertalighet 

 uppdra kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjligheten att hyra 

in personal från med övertalighet om det behövs för att klara verksam-

heterna. 

 

Anstånd med betalning 

 erbjuda företag upp till 3 månaders anstånd med betalning av fakturor 

vid begäran. 

 Beslutet gäller för fakturor utställda från 2020-03-01 till 2020-06-30, i 

det här skedet. 

 

Korta betalningstid 

 där det är möjligt korta betaltiden till leverantörer till 15 dagar. 

 

Politiska möten 
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 se över möjligheten att förlägga kommunens sammanträden till hotell- 

och konferensanläggningar i kommunen när det är lämpligt.   

 

Gymnasieelevernas lunch 

 uppdra åt kommunstyrelseförvaltning att ta fram alternativ för att 

erbjuda gymnasieeleverna lunch. 

      

Sammanfattning 

Jacob Käll (C) inleder kort och beskriver bakgrunden till dagens extra 

sammanträde, vilket har sitt fokus på särskilda stöd åtgärder för näringslivet. 

Jacob Käll understryker att koncernledningen har givit sin syn på ett första 

utkast till åtgärder. 
 

Marie Nicholson (M) föredrar de förslag till stödåtgärder som kommun-

styrelsen ska ta ställning till. Marie nämner också, utöver det kommun-

styrelsen ska besluta, några övriga åtgärder som planeras. Dit hör bland 

annat regional företagslots; inga tillståndskrav för restauranger; att värna p-

platser så länge som möjligt; att hemsändarbidraget utökas och inkludera alla 

över 70 år; samt att fortsatt erbjuda barnomsorg för alla när det behövs för at 

kunna gå till sitt arbete. 

 

Ärendet (ur tjänsteskrivelsen) 

Coronakrisen drabbar alla delar av samhället. Vimmerby kommun har tagit 

fram förslag på åtgärder för att stötta det lokala näringslivet både ur ett 

bredare perspektiv men också ur ett längre tidsperspektiv.     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Beställarfunktion 

 uppdra kommunstyrelseförvaltningen samt uppmana övriga 

förvaltningar och bolag att öka beställarfunktionen. 

 

Websida för lokala initiativ 

 kommunen erbjuder sig att sponsra en websida där lokala initiativ för 

alternativ handel kan samlas.  

 sidan länkas till kommunens hemsida.  

 utvecklingsavdelning uppdras att ta fram en affischkampanj för att stötta 

de lokala företagarna.  

 finansiering sker genom oförutsedda medel.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 7(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunikationsplattform 

 kommunen erbjuder sig att sponsra utveckling av en kommunikations-

plattform för att underlätta samverkan mellan Vimmerbys företagare. 

 finansiering sker genom oförutsedda medel. 

 

Hyra in personal från företag med övertalighet 

 uppdra kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjligheten att hyra 

in personal från med övertalighet om det behövs för att klara verksam-

heterna. 

 

Anstånd med betalning 

 erbjuda företag upp till 3 månaders anstånd med betalning av fakturor 

vid begäran. 

 Beslutet gäller för fakturor utställda från 2020-03-24 till 2020-06-30, i 

det här skedet. 

 ett kontaktnummer läggs upp på kommunens hemsida dit företagare kan 

vända sig om detta. 

 

Korta betalningstid 

 där det är möjligt korta betaltiden till leverantörer till 15 dagar. 

 

Politiska möten 

 se över möjligheten att förlägga kommunstyrelsens sammanträden till 

hotell- och konferensanläggningar i kommun när det är möjligt.   

 

Gymnasieelevernas lunch 

 uppdra åt kommunstyrelseförvaltning att ta fram alternativ för att 

erbjuda gymnasieeleverna take away lunch. 

      

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen förslag för förslag varvid vissa punkter 

diskuteras och modifieras, samt i något fall stryks. Efter diskussion och 

smärre ändringar bifaller en enig kommunstyrelse samtliga förslag.         

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Insatser för näringslivet i Vimmerby kommun, Id 70469      
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar 

Barn- och utbildningsförvaltning 

Socialförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

 

___________________     
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§ 120 Dnr 2020/000211 00 

Övrigt med anledning av situationen med Covid-19 

 

Sammanfattning 

Lars Johansson (V) tar upp budgeten och vikten av ett långsiktigt perspektiv 

givet de verkningar situationen med covid-19 kommer att få över tid. 
 

Kommunstyrelsen kommer framgent att ha frågan på dagordningen varje 

möte 

 

Erik Paulsson (C) och Bo Svensson (C) tar upp frågan om rutinen för 

kallelse till framför allt möten med mycket kort framförhållning. Sms-

kallelse behöver ske i kombination med den ordinarie rutinen. 
 

Carolina Leijonram tar frågan vidare. 

 

Frågan om hur krisledningsnämnden i Vimmerby ska vara sammansatt tas 

upp och diskuteras. För närvarande utgör kommunstyrelsen krislednings-

nämnd.      

 

 

___________________     
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§ 121 Dnr 2020/000194 101 

Kommunfullmäktiges sammanträden med hänsyn till 
Coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige gör följande tillägg till 

fullmäktiges arbetsordning:  
 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. 
 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet 

anmäla detta till kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning. 

Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.         

 

Sammanfattning 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, och Jenny Andersson, 

kommunsekreterare, redogör för bland annat vad lagen säger om digital 

närvaro vid kommunfullmäktige och andra förutsättningar och aspekter. 
 

Marie Nicholson (M) berättar om idén med ett till 29 ledamöter bantat 

kommunfullmäktige och de förutsättningar som måste uppfyllas. Därtill 

nämner hon att kommunfullmäktige tills vidare ska undvika starkt 

parti/block-politiskt präglade frågor. 
 

Peter Högberg (S) betonar att gruppledarna för samtliga partier är överens 

om de planerade förändringarna. 

 

Tjänsteskrivelsen 

Kommunens förtroendevalda och tjänstemän diskuterar att, med hänsyn till 

smittrisken för Coronaviruset, möjliggöra deltagande på kommunfullmäk-

tiges sammanträde på distans. Frågan gäller både enskilda ledamöters 

deltagande på distans och att genomföra hela sammanträdet på distans. 
 

Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden 

på distans, om fullmäktige har beslutat det. (KL 5:16.) Det förutsätter att 

fullmäktiges arbetsordning reglerar i vilken utsträckning sådant deltagande 

får ske. (KL 5:72.) Men ingen sådan regel finns i kommunfullmäktiges 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 11(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

arbetsordning, inte heller i den version som tas upp för beslut på fullmäktige 

den 6 april.  
 

Det finns inte laglig grund för att genomföra hela sammanträdet på distans.         

 

Ärendet 

Följande framkommer ur kommunallagens förarbeten när det gäller 

enskilda ledamöters närvaro på distans. 

De krav som måste vara uppfyllda är att deltagandet ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra och delta på lika villkor, och kan delta i avgörandet av 

ärendena.  
 

Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se 

den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna 

se samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även 

de kunna se varandra. 
 

Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- 

eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet 

avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter 

kan sägas delta på lika villkor KL. Särskilda regler gäller angående slutna 

omröstningar. (Prop 2016/17:171, s 334.) 

 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, klargör vad som gäller 

angående att arrangera hela fullmäktiges sammanträde på distans 

”Det bör påpekas att reglerna inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet 

genomförs digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på 

distans. I förarbetena skriver regeringen följande 
 

Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser, 

bl.a. Lunds kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet är 

viktigt. När ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle 

till informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket 

är värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på distans 

bör därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till 

ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls. 
 

Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans. 

Det avgörande som vi ser det är att man kan klara kraven på att deltagandet 

ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Det 
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viktigt att de tekniska möjligheter som finns för att klara detta utnyttjas.” 

(SKR:s PM 2020-03-19, s 3.) 

 

Folkhälsomyndigheten 

För evenemang som involverar deltagare med samhällsviktiga funktioner bör 

särskild försiktighet iakttas. Följande allmänna åtgärder för att minska 

smittspridningsrisken bör vidtas: 
 

Genomför en riskbedömning. 
 

Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion 

inte ska komma till evenemanget. 
 

Upprätta god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt 

med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. 
 

Informera om allmänna hygienråd. 

 

Övriga kommuner i Kalmar län 

Flera av länets kommuner minskar ner på antalet ärenden. En har ställt in ett 

fullmäktigesammanträde och en tar upp frågan om ledamöters deltagande på 

distans. Ännu finns ingen diskussion att genomföra hela sammanträdet på 

distans. 

 

Finansiering 

När det gäller ledamöters deltagande på distans kan frågan om teknisk 

utrustning kräva investeringar. 

 

Bedömning 

Ledamöter delta på distans 

Det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att bestämma att ledamöter 

får delta på fullmäktiges sammanträden på distans. Ett villkor är att det 

skrivs in i arbetsordningen att så får ske, och i vilken utsträckning. 
 

Kraven för detta är omfattande. Samtliga deltagare ska kunna se och höra 

varandra, och de ska kunna ta del av föredragningar samt delta i 

överläggningar och beslut på lika villkor. Vid den tidpunkt det inte uppfylls, 

ska sammanträdet avbrytas. Villkoren ställer höga krav både på de tekniska 

funktionerna i sig och på deltagarnas användning av tekniken. 
 

Vår kommuns tekniska förutsättningar för att uppnå kraven är inte utredda. 
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Om vi kommer fram till att vi har förutsättningar att uppfylla kraven, bör 

fullmäktige enligt min bedömning få möjlighet att låta ledamot delta på 

distans.  
 

Därför föreslår jag fullmäktige att skriva in den regeln i arbetsordningen, 

med den formulering som rekommenderas av SKR. 

 

Arrangera sammanträdet på distans 

Det är klarlagt att det inte finns stöd i kommunallagen eller dess förarbeten 

för att anordna fullmäktiges sammanträden på distans.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse -  Fullmäktiges sammanträden med hänsyn till 

Coronaviruset; Id 70451     

 
Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      

 

___________________     


