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Sammanträdesdatum 

2020-08-24 
 

 

  
 
Plats och tid Plenisalen, måndagen den 24 augusti 2020 kl 07:30-08:20 

 

Beslutande Ledamöter 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Fjällgård (V) 
 

 Ersättare 

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

Sandra  Carlsson  (C) 

 

Övriga närvarande §305-309 Michael Ekström, sekreterare 
§ 308-309 Andreas Horste, samhällsbyggnadschef; Thomas 
Svärd, utvecklingschef; Anton Palmér och Mirja Holgersson, 
fritidssamordnare 

 

Protokolljusterare Marie Nicholson (M) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 305-309 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Jacob Käll (C)  

Protokolljusterare 

  

 Marie Nicholson (M)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-08-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-24 Datum då anslaget tas ned 2020-09-14 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 
Underskrift 

  

 Michael Ekström  
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 § 305 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Marie Nicholson (M) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll.      

 

___________________     
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§ 306 Dnr 2020/000008 101 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

 

___________________     
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§ 307 Dnr 2020/000007 101 

Fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och 
styrelse år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till Förvaltningsrätten i enlighet 

med upprättat förslag (Id 72470)      

Ärendet 

Kort bakgrund 

2020-06-15 beslutar kommunfullmäktige i Vimmerby kommun att inte 

bevilja tidigare kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet för 

2019. 

2020-07-06 inkom, till Förvaltningsrätten i Linköping, Ingela Nilsson 

Nachtweijs överklagan av kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja henne 

ansvarsfrihet för 2019.  

2020-07-10 anmodas Vimmerby kommun, av Förvaltningsrätten, att inkom-

ma med svar senast 2020-08-06, vilket senare utsträcks till 2020-08-24.  

Begäran av Vimmerby kommun om ytterligare anstånd med tiden avslås av 

Förvaltningsrätten, vilket meddelas 2020-08-19.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Svar till Förvaltningsrätten angående Ingela Nilsson 

Nachtweijs överklagan av beslut om ansvarsfrihet, Id 72468  

Förslag till svar till Förvaltningsrätten angående Ingela Nilsson Nachtweijs 

överklagan av beslut om ansvarsfrihet, Id 72470 

      

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Linköping      

 

___________________     
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§ 308 Dnr 2020/000427 29 

Vimarskolans matsal/idrottshall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsavdelningen att till kommun-

styrelsens sammanträde 2020-09-01 ta fram beslutsunderlag för att temporärt 

resa ett tält i anslutning till Vimarskolans matsal för att lösa frågan om 

servering av skolmaten. 
 

Av underlaget ska tydligt framgå vilka tillstånd som behövs och förutsätt-

ningarna för att få beslut om dessa, tidsaspekter för projektet samt den totala 

nettokostnadsbilden.      

 

Sammanfattning 

Med anledning av Covid-19 har Vimarskolan under senare delen av våren 

använt del av Idrottshallen för att kunna servera skolmaten med upprätt-

hållande av rekommenderade avstånd. 
 

När nu innebandysäsongen sätter igång på allvar uppstår krockar mellan 

skolans behov och framför allt innebandyns. Till skolans behov hör också 

behovet av Idrottshallen för den ordinarie undervisningen i idrott. 
 

Utöver ovan innebär nyttjandet av Idrottshallen som matsal en extra 

förslitning av det relativt nya golv som lades för drygt ett år sedan till en 

kostnad av ca 1,2 mnkr. 
 

De olika parterna har suttit ned och resonerat om frågan och ser i dagsläget 

endast en möjlig lösning och det är att resa ett tält i anslutning till Vimar-

skolans matsal. Kostnaden för detta beräknas till drygt 1 mnkr för ett år.         

 

Beslutsunderlag 

Endast muntlig föredragning      

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________     
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§ 309 Dnr 2020/000226 090 

Utökat hemsändningsbidrag 2020 med anledning av 
Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
 

1. förlänga tidigare beslut om utökat hemsändningsbidrag att gälla t o m 

2020-12-31 
 

2. beslut om finansiering tas vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde 

2020-09-01. 

 

Av beslutsunderlag till sammanträdet 2020-09-01 angående finansiering ska 

socialtjänstens eventuella nytta med nuvarande lösning belysas.      

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-21 att förlänga det tidigare beslutet 

(2020-04-06) om utökat hemsändningsbidrag, att gälla t o m 2020-08-31. 
 

Bedömningen är att en ytterligare förlängning t o m 2020-12-31 kan komma 

att kosta ca 300 000 kr. 

 

Bakgrund (ur kommunstyrelsens protokoll 2020-04-21): 

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. 
 

2020-04-06 §132 beslutade kommunstyrelsen att utöka och erbjuda hem-

sändningsbidraget till alla som är 70 år och äldre samt att det gäller hela 

Vimmerby kommun, och inte enbart på landsbygden. Beslutet gäller fram till 

och med 30 april.  
 

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

tätorterna samt 2 stycken nya handlare med tillfälliga avtal i Vimmerby 

tätort.  
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Utvecklingschefens bedömning är att den tillfälliga utökningen av hemsänd-

ningsbidraget har haft effekt. För att bibehålla och fortsätta minimera risk-

spridningen till denna riskgrupp förslår därför utvecklingsavdelningen att 

förlänga det utökade hemsändningsbidraget under perioden 1 maj – 31 

augusti.       

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning 

Tjänsteskrivelse förlängning tillfällig utökning av hemsändningsbidrag 

Protokollsutdrag 2020-04-06 § 132 Utökat hemsändningsbidrag 2020 med 

anledning av Covid-19 

Tjänsteskrivelse tillfällig utökning av hemsändningsbidraget 

Kostnad och vinst för förlängd hemsändning         

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________     


