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§ 62  Ärendenr 2021.2835  
 

Val av protokolljusterare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Cissi Hammar (S) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
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§ 63  2021/33 2021.2836  
 

Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Anneli Jakobsson (-) frågar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marie Nicholson 
(M) angående policyn mot klotter, som kommer upp som mötespunkt på dagens 
sammanträde: 1. Hur utbrett är klottret i Vimmerby kommun? 2. Har ni någon 
uppskattning om kostnaden för att sanera klottret? 
 
Marie Nicholson (M) svarar att kommunkoncernens problem med klotter har minskat 
under senare år, uppskattningsvis är kostnaden idag 20 - 30 tkr per år. Policyn mot 
klotter har en hög ambitionsnivå, och kräver insatser som kommer att kosta en del. Men 
klotter inbjuder till mer klotter. Åtgärderna syftar till en trevligare samhällsmiljö. 
 

Beslutsunderlag 
Fråga angående klotter, KS 2021.2704 
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§ 64  2021/113 2021.2837  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige år 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Ordförande för kommunens revisorer, Roland Ilemark (S) ger sin syn på de 
granskningar som revisorerna utfört på senare tid. Det gäller Vuxenutbildning för 
nyanlända, Socialnämndens ekonomi, Internationella arbete samt Lönehanteringen. 
 

Beslutsunderlag 
Granskning av vuxenutbildning för nyanlända, KS 2021.2388 
Granskning socialnämndens ekonomi, KS 2021.2429 
Svar angående granskning av kommunens internationella arbete, KS 2021.2517 
Revisionsrapport Granskning av kommunens internationella arbete, KS 2021.2519 
Missiv - Granskning av kommunens internationella arbete, KS 2021.2518 
Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens lönehantering, KS 2021.2516 
Rapport efter granskning av lönehantering inom Vimmerby kommun, KS 2021.2531 
Missiv granskning av kommunens lönehantering, KS 2021.2532 
Remittering av motion om att införa bussresor mellan Vimmerby och Gullringens 
simhall, KS 2021.2534 
Motion om att införa bussresor mellan Vimmerby och Gullringens simhall, KS 
2021.2533 
Remittering av motion om belysta välkomstskyltar vid Vimmerbys infarter, KS 
2021.2536 
Motion om belysta välkomstskyltar vid Vimmerbys infarter, KS 2021.2535 
Överlämnande av beslutanderätten angående medborgarförslag om att sälja en 
bostadsfastighet, för att bilda en bostadsrätts- eller äganderättsförening, KS 2021.2538 
Medborgarförslag om att sälja en bostadsfastighet, för att bilda en bostadsrätts- eller 
äganderättsförening, KS 2021.2537 
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Remittering av motion om hundrastgård, KS 2021.2680 
Motion om hundrastgård, KS 2021.2679 
Remittering av medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en discgolfbana, KS 
2021.2677 
Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en discgolfbana, KS 2021.2676 
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§ 65  2021/240 2021.2838  
 

Interpellation om ”Nattis” i Vimmerby 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger interpellationen om ”Nattis” i Vimmerby till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Lars Johansson (V) skriver i sin interpellation följande. Enligt Skolverket ska man som 
kommun sträva efter att tillhandahålla omsorg under kvällar, nätter och helger, då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds. En kommun är inte skyldig att sådan omsorg, men 
måste ha ambitionen att ha det. Om det saknas, ska man ha en plan för hur det kan 
införas när behovet uppstår. Lars Johansson (V) skriver vidare att en kommun inte 
slentrianmässigt får avvisa ansökningar om sådan omsorg, utan att varje enskilt fall bör 
bedömas individuellt. Det finns inte några pedagogiska krav på lokalen, utan den ska 
vara ”ändamålsenlig”. 
 
Lars Johansson (V) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson 
(C): 
1. Har Vimmerby kommun gjort sådana individuella bedömningar – i så fall på vilka 
olika grunder har ansökan eller efterfrågan avslagits? 
2. Hur ser Vimmerbys plan ut för att kunna tillhandahålla denna omsorg om behovet 
uppstår imorgon? 
3. Vilka specifika pedagogiska skäl menar Vimmerby kommun att man måste ta hänsyn 
till vad avser lokalen där sådan omsorg ska ske eftersom den inte sägs kunna ske i 
lokaler vi redan har? 
 
Peter Karlsson (C) svarar: 
1. Då efterfrågan är mycket liten har inga sådana individuella bedömningar gjorts. Man 
har tidigare gjort en enkätundersökning som då inte visade på behov. Under senare år 
har någon enstaka fråga inkommit till förvaltningen och man har då hänvisat till att detta 
planeras när ny förskola byggs. 
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2. Om behov uppstår i morgon så kommer vi inte kunna erbjuda det, vi har heller inget 
krav att göra det. Däremot finns både en strävan och ambition att erbjuda omsorg på 
obekväma tider då ny förskola byggs. Då planeras det för alla former av omsorg på 
obekväma tider, men vid en uppstart så börjar man med det behov som är störst. Skulle 
det visa sig att behovet av alla former finns, ja då startar man med det. 
3. Precis som lagen säger, så ska lokalen vara ändamålsenlig. Med ändamålsenlig menas 
att lokalen ska vara lämplig och anpassad för den verksamhet som ska bedrivas där. Är 
det just nattomsorg som ska erbjudas, så ska det exempelvis finnas sängar där, vi kan 
inte låta barn sova på madrasser, de har rätt till en miljö likt den man skulle haft hemma. 
Idag finns inga lokaler som kan rustas för det, då vi behöver dem till barnen som är där 
under dagtid. Vi har heller ingen budget för att starta och bedriva en sådan verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
Interpellation om ”Nattis” i Vimmerby, KS 2021.2746 
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§ 66  2021/146 2021.2839  
 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet år 2020 - kommunen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
a. Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 
b. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 
c. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden. 
d. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden. 
e. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för miljö och bygg. 
f. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndaren. 
g. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma hjälpmedelsnämnden. 
h. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden. 
i. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för demokratiberedningen. 
 

Anmälan om jäv  
Jäv noteras enligt följande. 
 

b. Kommunstyrelsen 
Peter Karlsson 
Marcus Jonmyren 
Bo Svensson 
Jacob Käll 
Eva Svensson 
Ingela Nilsson Nachtweij 
Marie Nicholson 
Tomas Peterson 
Niklas Gustafsson 
Ola Gustafsson 
Torbjörn Sandberg 
Daniel Nestor 
Helen Nilsson 
Eva Berglund 
Peter Högberg 
Lis-Astrid Andersson 

c. Barn- och 
utbildningsnämnden 
Anneli Jakobsson 
Christina Sorsa 
Dennis Lindström 
Hannah Gånge 
Helen Nilsson 
Kjell Jakobsson 
Lis-Astrid Andersson 
Maria Wisberg 
Marie Nicholson 
Nina Gustafsson 
Peter Karlsson 
Pia Young 

d. Socialnämnden 
Anneli Jakobsson 
Eva Berglund 
Helen Nilsson 
Lisbeth Karlsson 
Tomas Peterson 
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Kenneth Björklund 
Lars Johansson 
Peter Fjällgård 
Emil Larsson  
e. Gemensamma 
nämnden för miljö och 
bygg 
Christoffer Cederstrand 
Emily Palenzuela 
Kenneth Björklund 
Niklas Gustafsson  

f. Överförmyndaren 
Peter Högberg 

g. Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden 
Tomas Peterson  

h. Valnämnden 
Christina Sorsa 
Eva Berglund 
Gudrun Brunegård 
Jacob Kant 
Jacob Käll 
Jimmy Rödin 
Leif Larsson 
Lennart Nygren 
Lisbeth Karlsson 
Marcus Jonmyren 
Sören Sjöholm 

i. Demokratiberedningen 
Christina Sorsa 
Eva Berglund 
Gudrun Brunegård 
Jacob Kant 
Jacob Käll 
Jimmy Rödin 
Leif Larsson 
Lennart Nygren 
Lisbeth Karlsson 
Marcus Jonmyren 
Sören Sjöholm 

 
 

 
 

Ärendet 
Ordförande för kommunens revisorer, Roland Ilemark (S) berättar om revisorernas 
granskning och bedömning. 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 5 kap 24 § ska fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av 
juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas 
eller vägras. Beslutet ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt 5 kap 
32 § får fullmäktige behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Enligt 
fullmäktiges arbetsordning 45 § bereder presidiet ärenden om ansvarsfrihet. 
 
Men i ärendet om ansvarsfrihet för valnämnden och demokratiberedningen är presidiet 
jävigt. I dessa fall går den in som har varit ledamot i fullmäktige längst tid 
(ålderspresidenten). 
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Aktuell situation 
Fullmäktiges presidium respektive fullmäktiges ålderspresident har tagit del av KPMG:s 
granskning av årsredovisning och bokslut för år 2020. KPMG bedömer att 
årsredovisningen och årsbokslutet i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.  
 
Fullmäktiges presidium respektive fullmäktiges ålderspresident har tagit del av 
revisionsberättelsen för år 2020. Där bedömer kommunens revisorer att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande. De bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll 
har varit tillräcklig, och att de i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
KPMG och kommunens revisorer bedömer att endast ett av de tre finansiella målen har 
uppnåtts under år 2020, och att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är låg. 
Kommunens revisorer tillstyrker, utifrån granskningen, att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för 
- kommunstyrelsen 
- barn- och utbildningsnämnden 
- socialnämnden 
- gemensamma nämnden för miljö och bygg 
- överförmyndaren 
- gemensamma hjälpmedelsnämnden 
- valnämnden 
- demokratiberedningen 
 

Bedömning 
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna angående  
- kommunstyrelsen 
- barn- och utbildningsnämnden 
- socialnämnden 
- gemensamma nämnden för miljö och bygg 
- överförmyndaren 
- gemensamma hjälpmedelsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges ålderspresident gör samma bedömning som revisorerna angående 
- valnämnden 
- demokratiberedningen 
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Beslutsunderlag 
Presidiets förslag till beslut angående ansvarsfrihet, KS 2021.2684 
Ålderspresidentens förslag till beslut angående ansvarsfrihet, KS 2021.2683 
Angående granskning av årsredovisning  2020, KS 2021.2320 
Revisionsberättelse för år 2020,m KS 2021.2318 
Årsredovisning Vimmerby kommun 201231, KS 2021.1100 
 

Beslutet skickas till 
- kommunstyrelsen 
- barn- och utbildningsnämnden 
- socialnämnden 
- gemensamma nämnden för miljö och bygg 
- överförmyndaren 
- gemensamma hjälpmedelsnämnden 
- valnämnden 
- demokratiberedningen 
Med handlingar
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§ 67  2021/211 2021.2840  
 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet år 2020 - Kommunalförbundet 
ITSAM 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020. 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ITSAM:s direktion för verksamhetsåret 
2020. 
 

Anmälan om jäv 
Jäv noteras på följande personer. 
Jacob Käll (C) 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) 
Marie Nicholson (M) 
Niklas Gustafsson (M) 
 

Ärendet 
Ordförande för kommunens revisorer, Roland Ilemark (S) berättar om revisorernas 
granskning och bedömning. 
 
Ekonomiavdelningen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, samt att 
kommunalförbundets årsredovisning för år 2020 godkänns. Vidare framgår att  
Kommunalförbundets resultat enligt förvaltningsberättelsen är 1 224 tkr. Tillgångarna 
uppgår till  70 782 tkr, skulderna uppgår till 57 084 tkr och det egna kapitalet till 13 697 
tkr. Av respektive fullmäktige utsedda revisorer, biträdda av PwC, har granskat den 
verksamhet som bedrivits under år 2020. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorernas övergripande bedömning är att direktionen har bedrivit sin verksamhet på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Utifrån deras samlade 
bedömning rekommenderar revisorerna kommunfullmäktige att bevilja direktionen 
ansvarsfrihet samt att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för år 2020. 
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Beslutsunderlag 
Presidiets förslag till beslut angående ansvarsfrihet, KS 2021.2689 
Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Årsredovisning 2020 ITSAM, KS 2021.2682 
Direktionens beslut Dnr 2021/22, KS 2021.2498 
ITSAM revisionsberättelse för år 2020, KS 2021.2500 
Granskningsrapport ÅR 2020 ITSAM, KS 2021.2502 
Årsredovisning ITSAM 2020, KS 2021.2501 
 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet ITSAM 
Ekonomiavdelningen 
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§ 68  2019/490 2021.2841  
 

Folkhälsoplan år 2021-2024 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Folkhälsoplan för Vimmerby kommun år 2021-2024. 
 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har tagit fram ett förslag till folkhälsoplan för perioden 2021-
2024. Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår att revideringen har förankrats hos 
kommunens förvaltningar.  

Folkhälsoplanen är uppdelad i följande områden. 

1. Levnadsvillkor 
2. Barnkonventionen 
3. ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) 
4. Brottsförebyggande 
5. Ungdomspolitik 
 
Vidare framgår att folkhälsan hos äldre samt hos delar av den vuxna befolkningen i 
övrigt har försämrats. Klyftorna har ökat i det hänseendet. Den fysiska aktiviteten har 
minskat. Föreningarna utför ett folkhälsofrämjande arbete. Corona-pandemin förstärker 
behoven. 
 

Deltagande i debatten 
Peter Högberg (S) 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2021-04-20 § 115 
Folkhälsoplan 2021-2024, KS 2021.329 
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Beslutet skickas till 
Kommunkoncernens nämnder och styrelser 
Med handlingar
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§ 69  2020/607 2021.2842  
 

Policy mot klotter och annan skadegörelse 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Vimmerby 
kommun. 
 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har tagit fram ett förslag till policy mot klotter. Av 
kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår att rutinen hittills har varit att klotter på 
kommunens fastigheter ska tas bort omgående. Syftet med det har varit att behålla en 
trevlig, välkomnande kommun, men också att förebygga mer klotter och skadegörelse. 

Att växa upp i en kommun utan klotter och skadegörelse bedöms öka barns 
förutsättningar att växa upp i trygghet, det minskar riskfaktorerna väsentligt. 
 
Vidare framgår att saneringen ska skötas av utbildad personal, på ett miljövänligt sätt. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2021-04-20 § 116 
Policy mot klotter och liknande skadegörelse inom Vimmerby kommun, KS 2021.2648 
 

Beslutet skickas till 
Kommunkoncernens nämnder och styrelser 
Med handlingar

17



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum  
2021-05-10 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 70  2021/175 2021.2843  
 

Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll fr.o.m. 2021-06-01 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa nedräknas med 7.27% från 
och med 2021-06-01. 
 

Sammanfattning 
Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår följande. Vimmerby kommun har sina 
taxor för sotning och brandskyddskontroll kopplade till det index som årligen lämnas 
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Pandemin försköt förra årets 
avtalsrörelse, vilket medförde att sotningsindexet då blev försenat. Det påverkar årets 
index. För de kommuner som för 2020 höjde taxan från den 1 februari 2021 eller senare 
innebär det att det finns ett så stort överskott från 2020 års höjning att det orsakar en 
sänkning av indexet i år. Index för 2021 finns publicerat via SKR:s cirkulär 21:13. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2021-04-20 § 117 
Cirkulär 21-13 Sotningsindex 2021, KS 2021.1718 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Vimmerby Sotningsdistrikt AB 
Med handlingar
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§ 71  2021/152 2021.2844  
 

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i Vimmerby kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner och antar styrdokumentet Riktlinjer för mark-
anvisningar i Vimmerby kommun, Id 2021.1085. 
Kommunfullmäktige godkänner och antar styrdokumentet Riktlinjer för exploaterings-
avtal i Vimmerby kommun, Id 2021.1086. 
 
 
Ärendet 
Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår följande. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till riktlinjer för markanvisningar. 
De innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har även tagit fram förslag till riktlinjer för 
exploateringsavtal. De anger utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. De anger 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av 
detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning mm. 

Riktlinjerna ska öka förutsägbarheten i vad exploateringsavtal och markanvisningsavtal 
kan innehålla, hur förhandlingarna kring avtalen kan gå till samt skapa en tydlighet 
kring kommunens arbetssätt dels vid anvisning, dels vid försäljning av kommunal mark 
för exploatering. 

Genom att anta och tillämpa riktlinjerna ökar kommunen sin transparens i samhälls-
byggnadsprocessen samt bidrar till säkerställande att alla behandlas lika. Riktlinjerna 
tydliggör de krav som ställs på exploatörer som vill bygga i Vimmerby kommun. 
Riktlinjerna beskriver även vad exploatörerna kan förvänta sig av kommunen. 
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Kommunfullmäktige 

Datum  
2021-05-10 

 
 

 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2021-04-20 § 118 
Styrdokument: Riktlinjer för markanvisningar i Vimmerby kommun, KS 2021.1085 
Styrdokument: Riktlinjer för exploateringsavtal i Vimmerby kommun, KS 2021.1086 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
Med handlingar
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§ 72  2019/107 2021.2845  
 

Tomtköregler för Vimmerby kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppdatering av styrdokumentet ”Tomtköregler för 
Vimmerby kommun”. 
Kommunfullmäktige låter uppdaterat styrdokument ersätta befintlig utgåva av 
tomtköregler, Id 2019.339. 
 

Ärendet 
Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår följande. Samhällsbyggnads-
avdelningens mark- och exploateringsenhet ansvarar över försäljning av kommunala 
villatomter samt kommunala tomtköer. Ett syfte med uppdateringen av tomtköreglerna 
har varit att korta ned ledtiderna inför framtida öppnanden av tomtköer till nya 
bostadsområden. 

I avsnitt ”2.1 Betänketid för reservation” föreslås betänketiden uppdateras till 4 dagar, 
istället för nuvarande 7 dagar. Tidsfrist att förhålla sig till vid undertecknande av 
köpeavtal uppdateras till 4 dagar, istället för nuvarande 5 dagar.  

Förslaget på uppdateringar bedöms nödvändigt för en smidigare hantering av både 
tomtköhantering och försäljningsförfarande vad gäller kommunala villatomter. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2021-04-20 § 119 
Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun fr.o.m. 2021, KS 2021.2657 
Styrdokument: Tomtköregler för Vimmerby kommun 2019, KS 2019.339 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
Med handlingar
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§ 73  2017/515 2021.2846  
 

Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget att ta fram en strategisk transportplan. 
2. Kommunfullmäktige avslår förslaget att, under nuvarande förhållanden, ytterligare 
utveckla samordningen av upphandlingen av kommunkoncernens fordon. 
3. Kommunfullmäktige avslår förslaget att, under nuvarande förhållanden, ytterligare 
utveckla upphandlingen av förvaltning/ service av kommunens fordonsflotta. 
 

Sammanfattning 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) skriver i sin motion om klimatsmart fordonsförvaltning att 
Vimmerby kommuns fordonsflotta är omodern, och att transporter samt förvaltning/ 
service behöver anpassas ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv.  
 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår följande åtgärder: 
 Kommunen tar fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt och 

klimatanpassat perspektiv. 
 Kommunen samordnar upphandlingen av sina fordon ur ett kostnadseffektivt och 

klimatanpassat perspektiv. 
 Kommunen upphandlar förvaltning/service av kommunens fordonsflotta på ett 

kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. 
 
Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår bland annat följande. Kommun-
koncernen har idag ingen transportplan. Att ta fram en strategisk transportplan bör 
kunna inrymmas i det ordinarie arbetet, och kräver inga utökade resurser.  

Att inom kommunkoncernen samordna upphandlingen av fordonen kräver utökad 
personalresurs, likaså att förstärka samordningen av upphandling av förvaltning/ service 
av kommunens fordonsflotta. 
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Datum  
2021-05-10 

 
 

 
 

Deltagande i debatten 
Lars Johansson (V) 
 

Förslag till beslut 
Ingela Nilsson Nachtweij (-) yrkar bifall till motionens tre attsatser. 
Jacob Käll (C) yrkar bifall på förslaget att avslå motionen. 
Peter Fjällgård (V) yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutsgång 
Under överläggningarna har dels yrkats bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen, dels har Ingela Nilsson Nachtweij (-), med understöd av Peter Fjällgård (V), 
yrkat bifall till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs, och fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 
Den som bifaller Ingela Nilsson Nachtweijs (-) förslag röstar Nej. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen får resultatet 39 Ja-röster, 8 Nej-röster och 0 som Avstår. 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda har beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2021-04-20 § 120 
Motion om klimatsmart fordonsförvaltning, KS 2017.2849 
 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Projektgruppen för Kontaktcenter 
Ingela Nilsson Nachtweij 
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OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE  den 10 maj 2021                             
Ärende: Motion om klimatsmart fordonsförvaltning 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Karlsson (C)  (C) X   
Magnus Danlid (C)  (C) X   
Anna Svensson (C) Dennis Lindström (C) (C) X   
Lisbeth Karlsson (C)  (C) X   
Marcus Jonmyren (C)  (C) X   
Lars Sandberg (C) Christoffer Cederstrand (C) (C) X   
Bo Svensson (C)  (C) X   
Jacob Käll (C)  (C) X   
Eva Svensson (C)  (C) X   
Kent Skaate (C)  (C) X   
Bertil Carlsson (C)  (C) X   
Ingela Nilsson Nachtweij (-)  ( - )  X  
Erik Paulsson (-) Birger Andersson (C) (C) X   
Marie Nicholson (M)  (M) X   
Tomas Peterson (M)  (M) X   
Johan Blomberg (M) Sören Sjöholm (M) (M) X   
Maria Lundmark (M) Hannah Gånge (M) (M) X   
Niklas Gustafsson (M)  (M) X   
Håkan Nyström (M)  (M) X   
Ola Gustafsson (KD)  (KD) X   
Christina Sorsa (KD)  (KD) X   
Nina Gustafsson (KD)  (KD) X   
Torbjörn Sandberg (KD)  (KD) X   
Daniel Nestor (S)  (S) X   
Helen Nilsson (S)  (S) X   
Eva Berglund (S)  (S) X   
Peter Högberg (S)  (S) X   
Lis-Astrid Andersson (S)  (S) X   
Kenneth Björklund (S)  (S) X   
Cissi Hammar (S)  (S) X   
Pernilla Eriksson (S) Maria Wisberg (S) (S) X   
Mats Genfors (S) Anders Enqvist (S) (S) X   
Emily Palenzuela (S)  (S) X   
Stig Jaensson (S)  (S) X   
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Ann-Marie Blomgren (S)  (S) X   
Lars Johansson (V)  (V)  X  
Peter Fjällgård (V)  (V)  X  
Pia Young (V)  (V)  X  
Johanna Cederstrand (V)  (V)  X  
Jacob Kant (V)  (V)  X  
Petra Whidotti (SD)  (SD)    
Jimmy Rödin (SD)  (SD) X   
Emil Larsson (SD)  (SD) X   
Peter Bengtsson (SD)  (SD)    
Kjell Jakobsson (-)  ( - )  X  
Anneli Jakobsson (-)  ( - )  X  
Lennart Nygren (S), 2:e vice ordf  (S) X   
Gudrun Brunegård (KD), 1:e vice ordf  (KD) X   
Leif Larsson (C), ordf  (C) X   
  39 8 0 
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§ 74  2021/43 2021.2847  
 

Motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan för 
särbegåvade barn 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Motivering 
Ett arbete och utvecklingsområde har redan identifierats av förvaltningen, och ett 
utvecklingsarbete har initierats och pågår. 
 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 
Petra Whidotti (SD), Jimmy Rödin (SD), Emil Larsson (SD), och Peter Bengtsson (SD) 
föreslår i sin motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan/ett 
styrdokument för särbegåvade barn enligt följande. 
 

 Kommunen tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, och 
anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever. 

 Kommunen kartlägger skolans kompetensmässiga möjligheter att möta upp dessa 
elever. Och genomför utbildningsinsatser om och där det så krävs. 

 
Av kommunstyrelsens beslut i ärendet framgår barn- och utbildningsnämndens yttrande: 
Inom ramen för verksamheternas systematiska kvalitetsarbete har särskilt begåvade 
barn/elever identifierats. Förvaltningen har börjat kartlägga och analysera nuvarande 
arbete och rutiner inom området. Utifrån kartläggningen genomförs sedan åtgärder, som 
senare ska följas upp. Utvecklingsarbetet involverar samtliga verksamhetsområden 
inom förvaltningen, från förskolan upp till vuxenutbildningen. 
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Deltagande i debatten 
Peter Karlsson (C) 
Christina Sorsa (KD) 
 

Förslag till beslut 
Emil Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Anneli Jakobsson (-) yrkar på att motionen ska anses besvarad. 
 

Beslutsgång 
Under överläggningarna har två förslag lagts, kommunstyrelsens förslag och Emil 
Larssons (SD) förslag att bifalla motionen. Ordföranden ställer dem mot varandra och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2021-04-20 § 121 
Motion om att Vimmerby kommun ska införa en handlingsplan/ ett styrdokument för 
särbegåvade barn, Ks 2021.211 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Petra Whidotti 
Jimmy Rödin 
Emil Larsson 
Peter Bengtsson 
Med handlingar
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