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Plats och tid: Valdemarsviks Folkets Hus , 2019-05-27 , 19:00:00

· Upprop

· Val av två protokollsjusterare. Justering sker tisdag 4 juni kl. 15:00 på
Strömsvik.

Nr Ärende Beredande instans
1 Sammanträdets behöriga

kungörande
2 Information

a) Ekonomisk uppföljning

b) Revisorernas granskning av
kommunens samverkan kring
barn och unga med psykisk
ohälsa.

c) Övrig information

3 Valärenden 2019 Val av 4 nämndemän till
Norrköpings tingsrätt

4 Revidering av reglemente för
kommunens krisledningsnämnd

5 Skyltpolicy
6 Detaljplan tillhör PLAN 2016:4
7 Hummelvik 1:1 del av, Ansökan

om framtagande av detaljplan
Hör ihop med ärende
PLAN.2017.9

8 Hamntaxa - Tillägg
9 Årsredovisning 2018 för

Gusums Bruksmuseum
10 Årsredovisning 2018

Samordningsförbundet Östra
Östergötland

11 Årsredovisning 2018
Räddningstjänsten Östra
Götaland

12 Mål och Budget 2020 - 2022
13 Köpekontrakt - försäljning av

Sjöhuset
14 Motioner interpelationer och

frågor
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15 Avslutning

Förslag och yrkanden som ska lämnas på sammanträdet lämnas skriftligt till presidiet
under sammanträdet (Kommunfullmäktiges arbetsordning § 25.)

Välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträde som är offentligt!
Handlingar finns att hämta på biblioteket.

Marie Lindh Eriksson (C) Frida Andersson
Ordförande Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(1) KF-KF.2019.1

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(2) KF-KF.2019.3

Justerare

..........

..........

..........

Information

a) Ekonomisk uppföljning

b) Revisorernas granskning av kommunens samverkan kring
barn och unga med psykisk ohälsa.

c) Övrig information

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 109 KS-BU.2019.21

Justerare

..........

..........

Granskning kommunens samverkan kring barn och
unga med psykisk ohälsa

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationerna i
revisionens granskningsrapport Samverkan kring barn och
unga med psykisk ohälsa samt åtgärder som är vidtagna
utifrån rapport och pågående process.

2. Redovisning av arbetet ska ske i kommunstyrelsen hösten
2019.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har under 2018 gjort en granskning av
kommunens samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen
säkerställer en ändamålsenlig och effektiv intern och extern
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa eller risk för
psykisk ohälsa. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar
revisionen kommunstyrelsen:

· Att säkerställa att arbetet med folkhälsostrategin sker enligt plan så
att handlingsplaner med konkreta mål och åtgärder snarast kopplas
till de fokusområden kommunfullmäktige har beslutat om.

· Att kommunens handlingsplan för psykisk ohälsa är förenlig med
kommunens åtaganden i överenskommelser, arbetsplaner och
handlingsplaner inom regionen, både avseende innehåll och
avseende möjligheten att avsätta tillräckliga resurser för
genomförande.

· Att efterfråga uppföljning av hur den egna organisationens
samverkan kring barn och unga är organiserad inklusive effekter och
kostnader av de olika samverkansformerna.

· Att i styrdokument eller utbildning förtydliga vilka sekretessregler som
gäller mellan kommunens verksamheter som kommer i kontakt med
barn och unga. Detta för att skapa en större förståelse och samsyn
mellan kommunens verksamheter samt minska risken för att
sekretesslagstiftningen kringgås.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Valdemarsviks



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 109 KS-BU.2019.21

Justerare

..........

..........

kommun har revisorer inom E&Y genomfört en granskning med syfte
att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig och
effektiv intern och extern samverkan kring barn och unga med
psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa. Granskningen har
genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner samt genom
granskning av relevanta dokument.

Revisionen är positiv till kommunens nya Strategi för en god och
jämlik hälsa i Valdemarsvik där psykisk ohälsa är ett prioriterat
område, men framhåller dock vikten av att handlingsplaner knyts till
strategins mål samt att arbetet kopplas till övriga dokument och
pågående insatser kring psykisk ohälsa.

Vad gäller samverkan har revisionen noterat att det förekommer ett
stort antal forum för samverkan som möjliggör en kontinuerlig dialog
kring både övergripande frågor och individärenden.

Åtgärdsförslag
Med regionala samverkansdokument och nu även revisionsrapporten
som underlag har berörda sektorer ett pågående arbete med att
konkretisera folkhälsostrategins mål samt genomföra åtgärder för att
minska den psykiska ohälsan bland barn och unga.

Arbetet sker utifrån framtagen utvecklingsplan för folkhälsa som följs
upp regelbundet av utvecklingsgruppen för folkhälsa som rapporterar
till styrgruppen, som består av kommunledningsgruppen och
rapportering ska även ske till kommunstyrelsen.

Det finns en planering för att ta fram en lokal handlingsplan för
psykisk ohälsa vilken ska kopplas till den regionala handlingsplanen
samt övriga överenskommelser och dokument som berör samma
område.

Uppföljning av verksamhet sker på sektorsnivå genom redogörelse
på respektive utskott. Företrädare för verksamheten deltar och
föregås av kontaktpolitikers besök i verksamheten.

Socialtjänsten har idag policydokument kring sekretessregler,
fortbildar kontinuerligt medarbetare kring gällande lagstiftning samt
yrkes-introduktion för nyanställda där lagstiftning ingår.

Påbörjad skrivelse som tydliggör regelverket kring sekretess vid
samverkan är under framtagande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 109 KS-BU.2019.21

Justerare

..........

..........

Informationsträffar tillsammans med skola har startats upp för ett
gemensamt kunskapsutbyte där bland annat sekretess står i fokus.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Stöd och Omsorg samt från Sektor Barn
Utbildning och Arbetsmarknad.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 50.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad, akten.
Sektor Stöd och Omsorg
Folkhälsoutvecklare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 50 KS-BU.2019.21

Justerare

..........

..........

Granskning kommunens samverkan kring barn och unga
med psykisk ohälsa

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationerna i
revisionens granskningsrapport Samverkan kring barn och
unga med psykisk ohälsa samt åtgärder som är vidtagna
utifrån rapport och pågående process.

2. Redovisning av arbetet ska ske i kommunstyrelsen hösten
2019.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har under 2018 gjort en granskning av
kommunens samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen
säkerställer en ändamålsenlig och effektiv intern och extern
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa eller risk för
psykisk ohälsa. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar
revisionen kommunstyrelsen:

· Att säkerställa att arbetet med folkhälsostrategin sker enligt plan så
att handlingsplaner med konkreta mål och åtgärder snarast
kopplas till de fokusområden kommunfullmäktige har beslutat om.

· Att kommunens handlingsplan för psykisk ohälsa är förenlig med
kommunens åtaganden i överenskommelser, arbetsplaner och
handlingsplaner inom regionen, både avseende innehåll och
avseende möjligheten att avsätta tillräckliga resurser för
genomförande.

· Att efterfråga uppföljning av hur den egna organisationens
samverkan kring barn och unga är organiserad inklusive effekter
och kostnader av de olika samverkansformerna.

· Att i styrdokument eller utbildning förtydliga vilka sekretessregler
som gäller mellan kommunens verksamheter som kommer i
kontakt med barn och unga. Detta för att skapa en större
förståelse och samsyn mellan kommunens verksamheter samt
minska risken för att sekretesslagstiftningen kringgås.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 50 KS-BU.2019.21

Justerare

..........

..........

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Valdemarsviks
kommun har revisorer inom E&Y genomfört en granskning med syfte
att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig och
effektiv intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk
ohälsa eller risk för psykisk ohälsa. Granskningen har genomförts
genom intervjuer med nyckelpersoner samt genom granskning av
relevanta dokument.

Revisionen är positiv till kommunens nya Strategi för en god och jämlik
hälsa i Valdemarsvik där psykisk ohälsa är ett prioriterat område, men
framhåller dock vikten av att handlingsplaner knyts till strategins mål
samt att arbetet kopplas till övriga dokument och pågående insatser
kring psykisk ohälsa.

Vad gäller samverkan har revisionen noterat att det förekommer ett
stort antal forum för samverkan som möjliggör en kontinuerlig dialog
kring både övergripande frågor och individärenden.

Åtgärdsförslag
Med regionala samverkansdokument och nu även revisionsrapporten
som underlag har berörda sektorer ett pågående arbete med att
konkretisera folkhälsostrategins mål samt genomföra åtgärder för att
minska den psykiska ohälsan bland barn och unga.

Arbetet sker utifrån framtagen utvecklingsplan för folkhälsa som följs
upp regelbundet av utvecklingsgruppen för folkhälsa som rapporterar
till styrgruppen, som består av kommunledningsgruppen och
rapportering ska även ske till kommunstyrelsen.

Det finns en planering för att ta fram en lokal handlingsplan för psykisk
ohälsa vilken ska kopplas till den regionala handlingsplanen samt
övriga överenskommelser och dokument som berör samma område.

Uppföljning av verksamhet sker på sektorsnivå genom redogörelse på
respektive utskott. Företrädare för verksamheten deltar och föregås av
kontaktpolitikers besök i verksamheten.

Socialtjänsten har idag policydokument kring sekretessregler, fortbildar
kontinuerligt medarbetare kring gällande lagstiftning samt yrkes-
introduktion för nyanställda där lagstiftning ingår.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 50 KS-BU.2019.21

Justerare

..........

..........

Påbörjad skrivelse som tydliggör regelverket kring sekretess vid
samverkan är under framtagande.

Informationsträffar tillsammans med skola har startats upp för ett
gemensamt kunskapsutbyte där bland annat sekretess står i fokus.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Stöd och Omsorg samt från Sektor Barn
Utbildning och Arbetsmarknad.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten
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1(3)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad
Sektor Stöd och omsorg Kommunstyrelsens arbetsutskott
Maria Skarin, Sektorssamordnare
Louise Skymnevik, IFO-chef
0123-19100

maria.skarin@valdemarsvik.se
louise.skymnevik@valdemarsvik.se

Revisionsrapport om samverkan kring barn och
unga med psykisk ohälsa

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationerna i
revisionens granskningsrapport Samverkan kring barn och
unga med psykisk ohälsa samt åtgärder som är vidtagna
utifrån rapport och pågående process.

- Redovisning av arbetet ska ske i Kommunstyrelsen hösten
2019.

Sammanfattning
Kommunrevisionen har under 2018 gjort en granskning av
kommunens samverkan kring barn och unga med psykisk
ohälsa. Syftet med granskningen är att bedöma om
kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig och effektiv
intern och extern samverkan kring barn och unga med psykisk
ohälsa eller risk för psykisk ohälsa. Utifrån
granskningsresultatet rekommenderar revisionen
kommunstyrelsen:

 Att säkerställa att arbetet med folkhälsostrategin sker enligt
plan så att handlingsplaner med konkreta mål och åtgärder
snarast kopplas till de fokusområden kommunfullmäktige har
beslutat om.

 Att kommunens handlingsplan för psykisk ohälsa är förenlig
med kommunens åtaganden i överenskommelser, arbetsplaner
och handlingsplaner inom regionen, både avseende innehåll
och avseende möjligheten att avsätta tillräckliga resurser för
genomförande.

 Att efterfråga uppföljning av hur den egna organisationens
samverkan kring barn och unga är organiserad inklusive
effekter och kostnader av de olika samverkansformerna.

 Att i styrdokument eller utbildning förtydliga vilka
sekretessregler som gäller mellan kommunens verksamheter
som kommer i kontakt med barn och unga. Detta för att skapa
en större förståelse och samsyn mellan kommunens
verksamheter samt minska risken för att sekretesslagstiftningen



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2(3)

Skrivelse med beslutsförslag

kringgås.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Valdemarsviks
kommun har revisorer inom E&Y genomfört en granskning med
syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en
ändamålsenlig och effektiv intern och extern samverkan kring
barn och unga med psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa.
Granskningen har genomförts genom intervjuer med
nyckelpersoner samt genom granskning av relevanta
dokument.

Revisionen är positiv till kommunens nya Strategi för en god
och jämlik hälsa i Valdemarsvik där psykisk ohälsa är ett
prioriterat område, men framhåller dock vikten av att
handlingsplaner knyts till strategins mål samt att arbetet
kopplas till övriga dokument och pågående insatser kring
psykisk ohälsa.

Vad gäller samverkan har revisionen noterat att det förekommer
ett stort antal forum för samverkan som möjliggör en
kontinuerlig dialog kring både övergripande frågor och
individärenden.

Åtgärdsförslag
Med regionala samverkansdokument och nu även
revisionsrapporten som underlag har berörda sektorer ett
pågående arbete med att konkretisera folkhälsostrategins mål
samt genomföra åtgärder för att minska den psykiska ohälsan
bland barn och unga.

Arbetet sker utifrån framtagen utvecklingsplan för folkhälsa som
följs upp regelbundet av utvecklingsgruppen för folkhälsa som
rapporterar till styrgruppen, som består av
kommunledningsgruppen och rapportering ska även ske till
Kommunstyrelsen.

Det finns en planering för att ta fram en lokal handlingsplan för
psykisk ohälsa vilken ska kopplas till den regionala
handlingsplanen samt övriga överenskommelser och dokument
som berör samma område.

Uppföljning av verksamhet sker på sektorsnivå genom
redogörelse på respektive utskott. Företrädare för
verksamheten deltar och föregås av kontaktpolitikers besök i
verksamheten.
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Skrivelse med beslutsförslag

Socialtjänsten har idag policydokument kring sekretessregler,
fortbildar kontinuerligt medarbetare kring gällande lagstiftning
samt yrkesintroduktion för nyanställda där lagstiftning ingår.

Påbörjad skrivelse som tydliggör regelverket kring sekretess
vid samverkan är under framtagande.

Informationsträffar tillsammans med skola har startats upp för
ett gemensamt kunskapsutbyte där bland annat sekretess står i
fokus.

Marie Schmid
Sektorchef, Stöd och omsorg

Caroline Hedvall
Sektorchef, Barn utbildning och arbetsmarknad

Beslutet skickas till
Sektorchef BUA
Sektorchef SO
Akt

























































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(3) KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2019 - Val av fyra nämndemän till
Norrköpings tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(4) KS-KcS.2019.14

Justerare

..........

..........

..........

Revidering av reglemente för kommunens
krisledningsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 101 KS-KcS.2019.14

Justerare

..........

..........

Revidering av reglemente för kommunens
krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för
krisledningsnämnden, inklusive revidering gjord vid dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-
20 men återremitterades för vidare handläggning. Förvaltningen har
kompletterat underlaget med bland annat skrivelser om utskott,
nämndens sammansättning, ersättare för ordföranden samt
ersättarnas tjänstgöring.

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen ansvarar
för under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Under 2016 antogs det gällande reglementet för kommunens
krisledningsnämnd.

Reglementen ska aktualiseras under varje ny mandatperiod och
därmed lyfts ärendet till kommunfullmäktige. Efter omvärldsbevakning
har reglementet kompletterats med en del skrivelser, se markering
med röd text.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunchef och Stab 2019-03-27.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-19 § 51.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 51 KS-KcS.2019.14

Justerare

..........

..........

Revidering av reglemente för kommunens
krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för
krisledningsnämnden, inklusive revidering gjord vid dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20
men återremitterades för vidare handläggning. Förvaltningen har
kompletterat underlaget med bland annat skrivelser om utskott,
nämndens sammansättning, ersättare för ordföranden samt ersättarnas
tjänstgöring.

Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen ansvarar för
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Under
2016 antogs det gällande reglementet för kommunens
krisledningsnämnd.

Reglementen ska aktualiseras under varje ny mandatperiod och därmed
lyfts ärendet till kommunfullmäktige. Efter omvärldsbevakning har
reglementet kompletterats med en del skrivelser, se markering med röd
text.

Förslag och yrkande
Revidering
Mattias Geving (S) föreslår att § 7 i reglementet ändras så att meningen
om personunion stryks.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-29 § 31.
Skrivelse från Staben 2019-03-27.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-03-27 KS-KcS.2019.14 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dennis Gidlund
0123-191 82

dennis.gidlund@valdemarsvik.se

Revidering av reglemente för kommunens
krisledningsnämnd

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för
krisledningsnämnden.

Återremiss
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20
men återremitterades för vidare handläggning. Förvaltningen har
kompletterat underlaget med bland annat skrivelser om utskott,
nämndens sammansättning, ersättare för ordföranden samt ersättarnas
tjänstgöring.

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen ansvarar för
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Under
2016 antogs det gällande reglementet för kommunens
krisledningsnämnd.

Reglementen ska aktualiseras under varje ny mandatperiod och därmed
lyfts ärendet till kommunfullmäktige. Efter omvärldsbevakning har
reglementet kompletterats med en del skrivelser, se markering med röd
text.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Monika Hallberg Dennis Gidlund
Kommunchef Utredare
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I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid. Närmare bestämmelser finns i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). I övrigt tillämpas 
kommunallagens (SFS 2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens reglemente i 
tillämpliga delar.   
 

Arbetsuppgifter 
1 § 

 
Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen ansvarar för under extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
I krisledningsnämndens uppgifter ingår inte att svara för beredskapsplaneringen för att klara 
en extraordinär händelse. Detta är en uppgift för den ordinarie organisationen. 
 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga utskott/nämnder i kommunen i den utsträckningen som är nödvändig med hänsyn 
till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berört utskott/nämnd innan beslut 
om övertagande fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. 
Utskott/nämnd som fråntas verksamhetsområde eller delar av det ska dock skyndsamt 
informeras om detta. 
 
Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan 
överklagas enligt 10 kap kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i 
aktuell lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker 
I krisledningsnämndens verksamhet. 
 
 

Ikraftträdande 
2 § 

 
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denna har förhinder, alternativt någon av de vice 
ordförandena bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 
 
Om både ordföranden och de båda vice ordförandena har förhinder får krisledningsnämnden 
sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan sedan besluta om att den ska 
träda i funktion. 
 
 

Brådskande beslut 
3 § 

 
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denna har förhinder, alternativt någon av 
tjänstgörande vice ordförandena, får besluta på nämnden vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast 
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anmälas till nämnden. 
 

Ekonomiskt bistånd 
4 § 

 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna ekonomiskt stöd till enskild 
som drabbas av händelse utan att göra behovsprövning enligt socialtjänstlagen. 
 
 

Återgång till det normala 
5 § 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden har övertagit från andra utskott/nämnder ska återgå till ordinarie utskott/nämnd. 
 
Kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om 
kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie utskott/nämnd. 
 
Krisledningsnämnden får själv besluta att nämnden ska träda ur funktion då den anser att det 
inte längre föreligger förutsättningar för dess verksamhet. 
 
 

Anmälan av beslut 
6 § 

 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige- 
sammanträde. 
 
 
Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer 
 
 

Sammansättning och ordförande 
7 § 

 
Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. Kommunstyrelsens ordförande är 
krisledningsnämndens ordförande.  
 
Krisledningsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Det ska finnas personunion 
med kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. (Ströks KSAU 2019-04-17)  
 
Kommunfullmäktige utser en ordförande samt första och andra vice ordförande bland 
nämndens ledamöter. 
 
Ordföranden ska:  

 leda nämndens arbete och sammanträden,  

 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov har 
beretts, samt  
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 bevaka att nämndens beslut verkställs.  
 
 

Utskott 
8 § 

Inom krisledningsnämnden ska ett utskott finnas. Krisledningsnämnden får enligt särskilt 
beslut meddela att utskottet får utöva krisledningsnämndens arbetsuppgifter för löpande 
arbete samt vid en extraordinär händelse.   
 
Efter ett sådant beslut lyder utskottet under samma bestämmelser som avser 
krisledningsnämndens uppgifter enligt detta reglemente.  
 
Ett sådant beslut från krisledningsnämnden ska delges kommunfullmäktige kommande 
sammanträde. 
 
 

Utskott, sammansättning, ordförande och vice ordförande 
9 § 

 
Utskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare och utses bland 
krisledningsnämndens ledamöter och ersättare.  

 
Krisledningsnämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andra vice 
ordförande. 
 
 

Ersättare för ordföranden 
10 § 

 
Om varken ordförande eller någon av de vice ordförandena kan tjänstgöra som ordförande 
tjänstgör den person som stod efter ordförande och de vice ordförandena i bestämd ordning 
vid valet till krisledningsnämnden alternativt dess utskott. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.  

 
 

Kallelse 
11 § 

 
Ordföranden ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena. Kallelsen skall vara 
skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. Om omständigheterna föranleder det får 
kallelsen ske på annat sätt. 
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Inkallande av ersättare 
12 § 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ska se till att en ersättare kallas in. 
 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
13 § 

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig 
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
ledamotens ställe, när pågående ärende avslutats.  
  
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd kallas ersättare i den ordning 
de valts till nämnd eller utskott.  
 
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den vid val bestämda ordningen. 
  
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in. 
 
Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionella val, skall fyllnadsval 
snarast förrättas. 
 
 

Tidpunkt för sammanträden 
14 § 

 
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. 
 
 

Närvarorätt 
15 § 

 
Krisledningsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid nämndens sammanträden. 
  
Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild.  
 
Krisledningsnämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden.  
 
Kommunchef har alltid närvarorätt vid krisledningsnämndens sammanträden även vid ärenden 
som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

16 § 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra 
då pågående ärende behandlats. 
 
 

Deltagande i beslut 
17 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
krisledningsnämnden fattar det med acklamation. 
 
 

Justering av protokoll 
18 § 

 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 

 
Reservation 

19 § 
 

Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska det göras 
skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  
 
 
 

Kungörelse och tillkännagivanden av föreskrifter med mera 
20 § 

 
Krisledningsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.  
 
Krisledningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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Undertecknande av handlingar 
21 § 

 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden samt av ansvarig tjänsteman. Vid förhinder hos ordförande 
träder första, om inte denna kan, andra vice ordförande in i dennas ställe alternativt 
ordförande som tjänstgör enligt 10 §.   
 
 

Sekretess 
22 § 

 
Om krisledningsnämnden lämnar ut information som hör till verksamhet som tagit över från 
annat utskott/nämnd gäller sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(5) KS-KcS.2018.58

Justerare

..........

..........

..........

Skyltpolicy

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 99 KS-KcS.2018.58

Justerare

..........

..........

Skyltpolicy

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar skyltpolicy för Valdemarsviks
kommun.

Ärendebeskrivning
Enligt uppdrag har tjänstemän i förvaltningen arbetat fram en
skyltpolicy för Valdemarsviks kommun. Skyltpolicyn beskriver de mål
kommunen vill uppnå samt klarlägger lagstiftning och gällande regler
för skyltning i Valdemarsviks kommun.

Policyn ska vara vägledande vid utformning av skyltar och fungera
som ett stöd för bygglovskontoret i avvägningen mellan olika
intressen.

Underlaget har arbetats fram av planarkitekt, bygglovshandläggare,
byggnadsinspektör samt trafiksamordnare. Undertecknad har varit
sammankallade och arbetat fram materialet efter synpunkter i
arbetsgruppen.

Ärendet har varit ute på remiss, se missiv som separat handling. Inga
synpunkter har inkommit under remisstiden.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunchef och Stab med förslag till policy.
Protokoll från Miljö- och byggnämnden 2019-04-04 § 62.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.
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INLEDNING 
Valdemarsviks kommun har som mål att 
skapa attraktiva stads- och 
bebyggelsemiljöer. Hur affärer, butiker och 
verksamheter presenterar sig i vår 
gemensamma omgivning är en viktig del av 
vår miljö. Skyltningen i sin helhet ska göras 
synliga i harmoni och med respekt för 
byggnadernas kvalitéer och kommunens 
olika miljöer. 
 
Inom markerat område för Valdemarsviks 
centrum (se bilaga 1) ska skyltning ske med 
hänsyn till områdets arkitektoniska kvalitéer. 
I prövning av bygglov inom det markerade 
området kommer extra hänsyn för eventuell 
omgivningspåverkan att beaktas. 
 
Denna skyltpolicy omfattar enskilda 
kommersiella skyltar, det vill säga skyltar 
som syftar till att visa ett företags existens 
och lokalisering. Skyltpolicyn omfattar även 
allmänna reklamskyltar som inte har en 
direkt koppling till platsen eller byggnaden 
där skylten är placerad.  
 

Varför behövs en skyltpolicy? 
Skyltpolicyn beskriver de mål kommunen vill 
uppnå samt klarlägger lagstiftning och 
gällande regler för skyltning i Valdemarsviks 
kommun. Dokumentet ska också vara 
vägledande vid utformning av skyltar och 
fungera som ett stöd för bygglovskontoret i 
avvägningen mellan olika intressen.    
 
Bilder i dokumentet tydliggör vad som står i 
texten och visar exempel på utformning av 
skyltar.  
 

Vad är en skylt? När behövs 
bygglov? 
En skylt är en anordning som förmedlar ett 
budskap, oftast för verksamhet, vägvisning 
eller information. Det finns många olika 
typer av skyltar till exempel 
hänvisningsskyltar, affischtavlor, 
arbetsplatsskyltar, banderoller med mera. 
 

 
Följande skyltar är inte bygglovspliktiga; 

 Vägmärken enligt trafikförordningen 

 Tillfälligt uppsatta skyltar för auktion 
eller dylikt (skylt som endast står 
uppställd under den tid ett kortvarigt 
arrangemang pågår). 

 Valaffischer under kampanjtid 

 Text och mindre symboler med mer 
som klistras upp i en mindre del av 
ett fönster.  

 
Skyltar är bara bygglovspliktiga inom 
detaljplanelagt område. Utanför 
detaljplanelagt område kan dock andra 
tillstånd fordras, se mer information under 
avsnittet Bygglov och andra tillstånd längst 
bak i skyltpolicyn.  
 
 

Hyresgäst 
Hyresgäst måste ha fastighetsägarens 
tillstånd för att sätta upp en skylt på en 
byggnad.  
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ALLMÄNNA RIKTLINJER 
Läsbarheten hos reklam minskar med 
mängden skyltar. Antalet skyltar och 
affischanordningar bör även av 
stadsbildsskäl minimeras. Vid utbyte av 
skylt bör krav på upprensning av alltför vild 
skyltflora ställas, liksom krav på högre eller 
minst lika god kvalitet på ny skylts 
utformning. Befintliga skyltar ska efterhand 
bytas ut mot skyltar enligt policyns 
intentioner.  
 
Om många företag finns inom en och 
samma byggnad bör skyltarna 
sammanföras till en skyltanordning med 
samordnad utformning (med undantag för 
mindre entréskyltning).  
 

Anpassning till stadsbild och 
byggnad 
Skyltning ska underordnas stadsbild och 
byggnadens utformning och ålder. Detta 
innebär att skyltens form, färg, storlek, 
placering och eventuell belysning ska 
anpassas till byggnadens och gaturummets 
mått, fasaddetaljer, material samt 
färgsättning. Ett samlat formspråk är att 
föredra.  
 
Dekorationsdetaljer i fasaden får inte täckas 
över. Dörrar och fönster bör i möjligaste 
mån, med marginal, lämnas fria. Vissa 
byggnader har ett större kulturhistoriskt 
värde och då kan det ställas höga krav på 
anpassning till byggnadens karaktär. Det 
gäller framförallt skyltens storlek och 
utformning men kan även avse detaljer som 
ledningsdragningen fram till skylten.  
 
Skyltar mindre än 1 kvadratmeter omfattas 
inte av bygglovsplikt. Undantag för belysta 
skyltar som alltid kräver bygglov.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anpassning till stadsbild och byggnad 
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Skyltar i trafikmiljö 
Överflödig och störande skyltning ska inte 
förekomma.  
 
Trafiksäkerheten ska prioriteras och 
beaktas. Skyltar ska inte placeras så att det 
innebär fara för trafiksäkerheten genom att 
de avleder uppmärksamheten från trafiken. 
Trafikverket anser att det är olämpligt med 
skyltar, som inte hör till trafikmiljön, inom 
vägens/gatans omedelbara närhet (cirka 50 
meter) på grund av att de kan distrahera 
trafikanten. Detta gäller runt infartsleder och 
liknande, utan intilliggande bebyggelse. Se 
mer angående de tillstånd som krävs i 
anslutning till vägar under avsnittet Bygglov 
och andra tillstånd.  
 
Mindre skyltning på exempelvis busskurer 
kan tillåtas om det bedöms kunna göras 
utan men för trafiksäkerheten.  
 

Skyltars placering 
För att undvika att människor går in i skyltar, 
eller att fordon kör på dem, tillämpas 
följande riktlinjer för placering av skyltar. 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas 
upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,3 meter eller över en 
körbana på lägre höjd än 4,6 meter. 
Undantag kan inom rimliga gränser göras 
för att uppnå lämplig placering i förhållande 
till byggnadens arkitektur.  
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RIKTLINJER FÖR OLIKA 
SKYLTAR 
Här finns beskrivningar för respektive skylt. 
För att underlätta för läsaren finns det i 
vissa fall bilder av skyltar som beskrivs till.  
 
 

Fasadskylt 
I huvudsak ska en fasadskylt placeras i 
direkt anslutning till den aktuella 
verksamhetens entré. Antingen direkt 
ovanför eller vid sidan om entrédörren för att 
besökare snabbt ska hitta entrén. Om det är 
viktigt att tydliggöra verksamhetens 
utbredning innanför fasaden bör det vara 
genom en smalare färgmarkering eller 
liknande så skylten närmast entrén ändå är 
dominerande. Skyltband som sträcker sig 
över hela fasadens bredd bör i regel 
undvikas i tätorternas centrala delar då det 
oftast blir för dominerande. Vid varsamhet 
och anpassning till byggnadens karaktär 
kan det ändå accepteras.  
 
Vi ser gärna att genomskurna skyltar väljs 
framför hela tavlor då de har en mindre 
påverkan av fasadens karaktär och 
arkitektoniska kvalitet. Täckande skyltar bör 
inordna sig fasaden och inte dölja 
fasaddetaljer. Flaggskyltar kan vara ett bra 
sätt att synliggöra verksamheten längs 
gågator då det kan vara svårt att se skyltar 
direkt mot fasad. Små hänvisnings- eller 
portskyltar med hänvisning till verksamheter 
i fastigheten mindre än A3 kräver inte 
bygglov.  
 

Neon-/Diodskyltar/Belysning 
Neonskyltar kan vara en fin lösning som 
medger stor flexibilitet i utformning och färg. 
En väl avvägd belysning kan vara positiv för 
stadsmiljön och för byggnaden som skylten 
placeras på. Stora lysande ytor bör 
undvikas. Tänk på att ljusstyrkan ska vara 
rimlig för ändamålet och får inte upplevas 
som störande för boende och trafikanter. 
Spotlights ska vara riktade in mot fasaden 
så att skylten hamnar i fokus. Vid invändig 

belysning måste ljusstyrkan anpassas till 
skyltens kulör då en ljus skylt kräver lägre 
ljusstyrka än en skylt med mörk kulör. Sett 
ur kulturhistoriskt perspektiv är det positivt 
om fungerande äldre neonskyltar kan 
bevaras.  
 
 

 
Fasadskylt- genomskuren skylt 

 
 
 
 

 
Belysning- Spotlights riktade in mot fasaden med 
skylten i fokus 
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Symbolskyltar 
Ursprungligen tog handlaren sin vara och 
hängde upp utanför butiken för att ”skylta” 
vad som såldes just där. Symbolskyltar är 
enkla, effektiva och endast fantasin 
begränsar deras utformning.  
 

Samordnade skyltar 
Större enstaka byggnader med fler 
verksamheter bör samordna sin skyltning. 
Skyltarna ges samma storlek och 
sammanfogas till en skylt eller samlad 
placering på en strategisk plats. Detta kan 
göras både småskaligt eller storskaligt 
beroende på områdets och byggnadens 
karaktär. Byggnadens arkitektoniska 
utformning kan vara avgörande för hur 
mycket byggnaden tål.  
 
En ändrad information om ny/ändrad 
verksamhet i en samordnad skylt är inte 
bygglovspliktig på grund av att det inte utgör 
en väsentlig ändring.  
 

Skyltfönster/ /Fönsterdekal 
Kräver inte bygglov. Fönsterdekalers 
utformning och kulör bör alltid väljas med 
omsorg. Större delen av fönstret bör lämnas 
fritt då möjligheten att se in i lokalen skapar 
trivsel och lockar fler besökare. En större 
dekal kan påverka byggnadens karaktär i 
sådan omfattning att det kan bedömas som 
en väsentlig fasadförändring vilket kan 
kräva bygglov.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symbolskylt 

 

 
Samordnade skyltar 

 
 

 
Skyltfönster/fönsterdekal 
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Markiser 
 
Även om det inte krävs bygglov för markiser 
ska man tänka på att; 

 Markiser bör följa fasadindelning och 
fönsterform 

 Färg och form ska anpassas till 
byggnaden och reklamtext bör 
undvikas. 

 Att de inte får skjuta ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,3 meter 

 Att byggnaden kan förvanskas 

 Att inte markiserna döljer egna 
och/eller andras skyltar.  

 

Trottoarpratare 
Placering av trottoarpratare är inte 
bygglovspliktigt. Denna ska placeras i direkt 
anslutning till verksamhetsutövarens lokaler 
och ska utformas samt placeras så att det 
inte påverka gångtrafikanter negativt.  
 

Målade bokstäver 
Att måla direkt på fasaden är också klassat 
som en skylt och kräver bygglov. Att måla 
på fasaden kan vara ett trevligt alternativ till 
en ”vanlig” skylt. 
 

Affisch/Affischtavla 
Att sätta upp en affischtavla kräver bygglov. 
Att affischera inom affischtavlans beviljade 
mått kräver dock inget bygglov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skyltars placering och trottoarpratare 

 
 
 

  
Målade bokstäver 
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Flaggor 
Flaggor som inte omfattar myndigheter och 
nationsflaggor är bygglovspliktiga. Flaggor  
och vimplar på fasad bör placeras i samspel 
med fasadens formspråk och placeras på 
sådan höjd, och/eller plats, att de inte 
skymmer vägmärken. De får inte utgöra en 
olägenhet för gående och biltrafik. Placering 
i höjdled följer bestämmelserna enligt 
avsnittet Allmänna riktlinjer 
 
Beachflaggor betraktas som tillfällig 
skyltning vid evenemang eller liknande och 
bedöms inte lämpliga för permanent 
skyltning.  
 

Vepa/Banderoll 
Vepor och banderoller räknas som skylt och 
är bygglovspliktiga. Skylten är tillfällig i sin 
karaktär och sitter ofta uppe under en 
begränsad tid. Banderoller kan både vara 
på fasad som över gata.  
 
Denna typ av skyltning är stor och 
iögonfallande i sin utformning och har stor 
inverkan på stadsmiljön och byggnaderna. 
Detta innebär en sådan väsentlig ändring av 
fasad och gaturum att det inte kan godtas 
som permanent åtgärd. Därför beviljas 
endast tidsbegränsade lov för 
vepor/banderoller.  
 

Pylonskylt/Skyltmast  
Större fristående skyltar och skyltpyloner är 
endast lämpliga för verksamheter som ligger 
i områden med industriell karaktär. Skylten 
bör placeras på egen fastighet och vid 
placering intill väg ska skylten placeras utan 
att det innebär fara för trafiksäkerheten. 
Belysning ska vara dimensionerad och 
riktad så att fotgängare och trafikanter inte 
bländas.  
 
 
 
 
 

 
Affischtavla 

 
 
 

 
Skyltars placering och vepa/banderoll 
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Orienteringsskyltar 
Orienteringsskyltar under 2 kvadratmeter 
kräver inte bygglov. Med orienteringskyltar 
avses en större fristående skylt där avsikten 
är att vägleda transporter och besöker till 
olika företag inom ett större 
verksamhetshetsområde. Placering av 
infartsväg ska väljas med omsorg för att 
skyltens syfte ska uppnås utan att påverka 
trafiksäkerheten negativt.  
 
Orienteringsskylt med syfte om vägledning 
på byggplats är inte bygglovspliktigt.  
 

Byggplatsskylt 
Inom en byggarbetsplats under byggtiden 
kan man utan bygglov placera skyltar som 
informerar om vem som är byggherre, namn 
på inblandade konsulter samt information 
om pågående byggarbete på platsen. 
Skyltningen får inte vara reklam eller 
hänvisning till andra byggprojekt. Utanför 
den egna fastigheten krävs ett tidsbegränsat 
bygglov samt tillstånd från fastighetsägaren.  
 

LED-skylt samt växlande/rörliga 
skyltar 
Bildväxlande skyltar eller displayer avleder 
lätt uppmärksamheten från trafiken och ska 
därför behandlas restriktivt i anslutning till 
trafikleder inom planlagt område. Inför en 
ansökan om bygglov för en rörlig skylt i 
anslutning till väg bör en kontakt med 
kommunen tas för att diskutera skyltens 
ljusstyrka, antal växlingar per minut med 
mera. Antal växlingar avgörs hur god sikten 
är samt hastighetsbegränsningen på 
vägsträckan  
 
Här avses alla skyltar som kan växla motiv. 
Det kan vara bildskärmar, projicerande 
bildspel, LED-tavlor, rullande text, roterande 
skyltar eller liknande.  
 
Dessa skyltar kan vara svåra att anpassa till 
en byggnads karaktär eftersom man inte  
kan förutse eller styra vad som kommer att  

visas på skylten. Kontakta därför kommunen 
för en tidig dialog kring lämplig storlek och 
placering. På byggnader eller i miljöer med 
stor kulturhistoriskt värde bör man vara 
mycket restriktiv  med denna typ av 
skyltning då en sådan skylt kan ge en 
negativ inverkan på byggnadens eller 
områdets karaktär.  
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BYGGLOV OCH ANDRA 
TILLSTÅND 
Här finns kort beskrivning om bygglov och 
andra tillstånd som krävs för att sätta upp en 
skylt.  
 

Bygglov 
Skyltar inom detaljplanelagt områden är 
bygglovspliktiga. Du behöver alltså söka och 
få ett bygglov för att få sätta upp en ny skylt. 
Ny text på befintlig skylt i samma storlek och 
utförande kräver inte bygglov om det inte 
anses vara en väsentlig ändring. Om det 
finns en osäkerhet i om det är en väsentlig 
ändring, rådgör gärna med 
bygglovskontoret. 
 

Att ansöka om bygglov för skylt 
För att din ansökan ska kunna behandlas så 
snabbt som möjligt bör den vara tydlig och 
innehålla följande; 
 

 Komplett och korrekt ifylld 
ansökningsblankett, se kommunens 
hemsida för att hämta hem blankett. 

 Situationsplan som visar skyltens 
placering, skalenligt markerad.  

 Fasadritning med skyltens placering,  
skalenligt markerad 

 Bild eller ritning som visar skyltens 
budskap, utformning, färg och material 
samt teknisk uppbyggnad. Om skylten 
har belysning ska detta redovisas.  

 Frihängande skylt ska måttsättas från 
mark till underkant.  

 
Komplettera gärna din ansökan med foto 
eller fotomontage för att tydliggöra hur din 
skylt kommer att se ut.  
 

Andra tillstånd som kan behövas 
Utöver bygglov kan det krävas tillstånd för 
bland annat upplåtelse av allmän plats samt 
vid närhet av vägar. Utanför detaljplanelagt 
område ges tillstånd av Länsstyrelsen. 
 

Polisen 
Tillfälliga skyltar och affischer mot allmän 
plats kräver tillstånd från Polismyndigheten.  
 

Markägare 
Markägaren bestämmer vad som får 
förekommande på och ovanför den ägda 
marken. På allmänna platser som gator och 
torg är kommunen oftast markägare.  
 

Trafikverket 
Trafikverket ska höras vid placering av 
skyltar längs de vägar där Trafikverket är 
väghållare 
 

Länsstyrelsen  
Utanför detaljplanelagt område ges tillstånd 
för skyltar av Länsstyrelsen. Åtgärder 
bedöms med hänsyn till bland annat 
trafiksäkerhet och kulturmiljö. Inom 50 meter 
från allmän väg krävs tillstånd när skylten 
inte är bygglovspliktig. Från väghållaren 
krävs också tillstånd.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 





 
  Vårt datum Vårt Dnr Sida 

 2019-02-08  KS-KcS.2018.58    1(2) 
    

 Missiv remiss- Skyltpolicy 

    
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr Bankgiro 
615 80 Valdemarsvik Storgatan 37   0123 - 191 00  kommun@valdemarsvik.se 212000-0431 563-5107  

 Valdemarsvik  Telefax Webbadress 
   0123-191 04 valdemarsvik.se 
 

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare 

Kommunchef och Stab  Remissinstanser 
Dennis Gidlund  
0123-191 82      
dennis.gidlund@valdemarsvik.se     
 
 
 
 

 

Remiss- Skyltpolicy för Valdemarsviks kommun 
 
Enligt uppdrag har tjänstemän i förvaltningen arbetat fram en remissversion för en 
skyltpolicy för Valdemarsviks kommun. Skyltpolicyn beskriver de mål kommunen vill 
uppnå samt klarlägger lagstiftning och gällande regler för skyltning i Valdemarsviks 
kommun. Dokumentet ska också vara vägledande vid utformning av skyltar och 
fungera som ett stöd för bygglovskontoret i avvägningen mellan olika intressen.  

 
Undertecknad har tillsammans med planarkitekt, bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör samt trafiksamordnare arbetat fram remissversionen för 
en skyltpolicy för Valdemarsviks kommun och vi önskar nu era synpunkter 
på materialet.  
 
Enligt tidplan ska kommunfullmäktige behandla ärendet före sommaren och 
fastställa kommunens skyltpolicy. Vi önskar därför att ni inkommer med 
eventuella synpunkter skriftligt senast 29:e mars 2019. Om ni inte har några 
synpunkter behöver ni inte svara på denna remiss.  
 
Synpunkter kan skickas in på 3 olika sätt; 
- E-post; dennis.gidlund@valdemarsvik.se 
- Post; Valdemarsviks kommun, Dennis Gidlund, Storgatan 37, 615 80 

Valdemarsvik 
- Receptionen; Lämna in dina synpunkter i receptionen på Strömsvik 

skriftligt. Märk kuvertet Dennis Gidlund, remiss skyltpolicy.   
 
Förteckning över remissinstanser;  
- Köpmannaföreningen 
- Turistföreningen 
- Industriföretagen 
- Fastighetsägarna 
- Viken i Centrum 
- Företagarna 
- LRF 
- Valdemarsviks sparbank 
- Polisen 
- Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) 
- Trafikverket 
- Länsstyrelsen i Östergötland 
- Kommunala Pensionärsrådet (KPR), representanter anmälda 2019-01-31 
- Kommunala Handikapprådet (KHR), representanter anmälda 2019-01-31 

 
 

mailto:dennis.gidlund@valdemarsvik.se


 
  Vårt datum Vårt Dnr Sida 

 2019-02-08  KS-KcS.2018.58    2(2) 
    

 Missiv remiss- Skyltpolicy 

    
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr Bankgiro 
615 80 Valdemarsvik Storgatan 37   0123 - 191 00  kommun@valdemarsvik.se 212000-0431 563-5107  

 Valdemarsvik  Telefax Webbadress 
   0123-191 04 valdemarsvik.se 
 

 
Representanter som är anmälda till KPR och KHR för mandatperioden 
2019-2022 senast 2019-01-31 är mottagare av denna remiss.  

 
 
 
 
 
 
 

Dennis Gidlund  
Utredare  



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-KcS.2018.58 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Miljö- och byggnämnden
Dennis Gidlund
0123-191 82

dennis.gidlund@valdemarsvik.se

Skyltpolicy

Förslag till beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att

anta skyltpolicy för Valdemarsviks kommun.

Ärendebeskrivning
Enligt uppdrag har tjänstemän i förvaltningen arbetat fram en skyltpolicy
för Valdemarsviks kommun. Skyltpolicyn beskriver de mål kommunen
vill uppnå samt klarlägger lagstiftning och gällande regler för skyltning i
Valdemarsviks kommun.

Policyn ska vara vägledande vid utformning av skyltar och fungera som
ett stöd för bygglovskontoret i avvägningen mellan olika intressen.

Underlaget har arbetats fram av planarkitekt, bygglovhandläggare,
byggnadsinspektör samt trafiksamordnare. Undertecknad har varit
sammankallade och arbetat fram materialet efter synpunkter i
arbetsgruppen.

Ärendet har varit ute på remiss, se missiv som separat handling. Inga
synpunkter har inkommit under remisstiden.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Dennis Gidlund
Utredare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(6) KS-TEK.2018.117

Justerare

..........

..........

..........

Detaljplan tillhör PLAN 2016:4

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 103 KS-TEK.2018.117

Justerare

..........

..........

Detaljplan tillhör PLAN 2016:4

Jäv
Carina Thuresson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan, samt
godkänner granskningsutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Planområdet är en del av fastigheten Käggla 1:13. Området ligger

cirka 3,5 kilometer från Valdemarsviks centrum på Valdemarsvikens

södra sida och gränsar till Grännäsområdet och Sjögärdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tomter för villabebyggelse.

Fastigheten består idag av tidigare åkermark vilken är delvis igenväxt
av sly men också tall-, gran-, och lövskog. I skogen finns ek, björk,
asp, samt enstaka exemplar av andra trädslag. Granskogen är
avverkad. Det finns en del värdefulla träd i området. Planområdet
ligger inom riksintresse för turism, friluftsliv, samt obruten kust.

Under granskningstiden kom 8 yttranden in, varav 4 med erinringar.
Utifrån dessa har följande ändringar gjorts av planhandlingarna:

· Ett exploateringsavtal har tecknats för att säkerställa att vatten-
och avloppsledningar kan upprättas till planområdet, samt hur
gator ska anslutas till befintlig vägsamfällighet.

· Planbeskrivningen förtydligas angående huvudmannaskap för
allmän platsmark inom planområdet.

· Planbeskrivningen kompletteras angående sprängningars
påverkan på kringliggande fastigheter.

· Den nordligaste fastigheten utgår i förslaget och ersätts med
naturmark.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 103 KS-TEK.2018.117

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-04-08 med
planhandlingar.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 47.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 47 KS-TEK.2018.117

Justerare

..........

..........

Antagande av detaljplan, Käggla - Tillhör PLAN 2016:4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan, samt
godkänner granskningsutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Planområdet är en del av fastigheten Käggla 1:13. Området ligger cirka

3,5 kilometer från Valdemarsviks centrum på Valdemarsvikens södra

sida och gränsar till Grännäsområdet och Sjögärdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tomter för villabebyggelse.

Fastigheten består idag av tidigare åkermark vilken är delvis igenslyad
men också tall-, gran-, och lövskog. I skogen finns ek, björk, asp, samt
enstaka exemplar av andra trädslag. Granskogen är avverkad. Det
finns en del värdefulla träd i området. Planområdet ligger inom
riksintresse för turism, friluftsliv, samt obruten kust.

Under granskningstiden kom 8 yttranden in, varav 4 med erinringar.
Utifrån dessa har följande ändringar gjorts av planhandlingarna:

· Ett exploateringsavtal har tecknats för att säkerställa att vatten-
och avloppsledningar kan upprättas till planområdet, samt hur
gator ska anslutas till befintlig vägsamfällighet.

· Planbeskrivningen förtydligas angående huvudmannaskap för
allmän platsmark inom planområdet.

· Planbeskrivningen kompletteras angående sprängningars
påverkan på kringliggande fastigheter.

· Den nordligaste fastigheten utgår i förslaget och ersätts med
naturmark.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-04-08 med
planhandlingar.
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-04-08 KS-TEK.2018.117 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur MBN Kommunstyrelsens arbetsutskott
Niklas Andersson
0123-19100

niklas.andersson@valdemarsvik.se

Detaljplan tillhör PLAN 2016:4

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan, samt godkänner
granskningsutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Planområdet är en del av fastigheten Käggla 1:13. Området ligger cirka

3,5 kilometer från Valdemarsviks centrum på Valdemarsvikens södra

sida och gränsar till Grännäs-området och Sjögärdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tomter för villabebyggelse.

Fastigheten består idag av tidigare åkermark vilken är delvis igenslyad
men också tall-, gran-, och lövskog. I skogen finns ek, björk, asp, samt
enstaka exemplar av andra trädslag. Granskogen är avverkad. Det
finns en del värdefulla träd i området. Planområdet ligger inom
riksintresse för turism, friluftsliv, samt obruten kust.

Under granskningstiden kom 8 yttranden in, varav 4 med erinringar.
Utifrån dessa har följande ändringar gjorts av planhandlingarna:

 Ett exploateringsavtal har tecknats för att säkerställa att vatten-
och avloppsledningar kan upprättas till planområdet, samt hur
gator ska anslutas till befintlig vägsamfällighet.

 Planbeskrivningen förtydligas angående huvudmannaskap för
allmän platsmark inom planområdet.

 Planbeskrivningen kompletteras angående sprängningars
påverkan på kringliggande fastigheter.

 Den nordligaste fastigheten utgår i förslaget och ersätts med
naturmark.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Niklas Andersson
Planarkitekt



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-04-08 KS-TEK.2018.117 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Beslutet skickas till
Sökande
Sektor Samhällsbyggnad & Kultur, akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(7) KS-TEK.2014.54 HUMMELVIK 1.1 DEL
AV

Justerare

..........

..........

..........

Hummelvik 1:1 del av, Ansökan om framtagande av
detaljplan
Hör ihop med ärende PLAN.2017.9

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 104 KS-TEK.2014.54 HUMMELVIK 1.1 DEL
AV

Justerare

..........

..........

Hummelvik 1:1 del av, Ansökan om framtagande av
detaljplan. - Hör ihop med ärende PLAN.2017.9

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för del av
Hummelvik 1:1 samt att godkänna granskningsutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i Gryt, precis söder om Gryts varv.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett nytt område för bostadsändamål
på fastigheten Hummelvik 1:1. Beroende på de tillkommande tomternas
storlek, kan det bli fråga om ett trettiotal nya tomter.

Området är inte tidigare detaljplanelagt men är direkt gränsande till detaljplan
för gryts varv och marina i norr och detaljplan för del av Hummelvik 1:1 m.fl
(fritidsområde) i söder.

I Översiktsplan för Valdemarsviks kommun, är området utpekat som
utvecklingsområde för bostäder.

Förslaget till detaljplan var utställd för samråd mellan 2017-10-20 och 2017-
12-04, och utställt för granskning mellan 2019-01-04 och 2019-02-17.

Efter granskningen har planförslaget reviderats, bland annat har tomtområdet
i sydöst tagits bort pga synpunkter från grannar.

Planhandlingarna har också kompletterats kring vattenförsörjningen, för att
säkerställa att området kommer ha en tillräcklig vattenförsörjning och
tydliggöra exakt hur detta ska fungera. Bland annat har en bestämmelse
skrivits till på plankartan om att godkända avloppslösningar måste finnas
innan bygglov kan ges. Planhandlingarna har också kompletterats med en
vattenkvalitets-provtagning från en intilliggande brunn. Planhandlingarna har
också förtydligats kring att Hulsjön inte längre är ett alternativ för
vattenförsörjningen.

Beslutsunderlag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 104 KS-TEK.2014.54 HUMMELVIK 1.1 DEL
AV

Justerare

..........

..........

Skrivelse med planhandlingar från Sektor Samhällsbyggnad och
Kultur 2019-04-08.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 46.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 46 KS-TEK.2014.54 HUMMELVIK 1.1 DEL
AV

Justerare

..........

..........

Hummelvik 1:1 del av, Antagande av detaljplan
Hör ihop med ärende PLAN.2017.9

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Revidering görs av text i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för del av
Hummelvik 1:1 samt att godkänna granskningsutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i Gryt, precis söder om Gryts varv.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett nytt område för bostadsändamål
på fastigheten Hummelvik 1:1. Beroende på de tillkommande tomternas storlek,
kan det bli fråga om ett trettiotal nya tomter.

Området är inte tidigare detaljplanelagt men är direkt gränsande till detaljplan
för gryts varv och marina i norr och detaljplan för del av Hummelvik 1:1 m.fl
(fritidsområde) i söder.

I Översiktsplan för Valdemarsviks kommun, är området utpekat som
utvecklingsområde för bostäder.

Förslaget till detaljplan var utställd för samråd mellan 2017-10-20 och 2017-12-
04, och utställt för granskning mellan 2019-01-04 och 2019-02-17.

Efter granskningen har planförslaget reviderats, bland annat har tomtområdet i
sydöst tagits bort pga synpunkter från grannar.

Planhandlingarna har också kompletterats kring vattenförsörjningen, för att
säkerställa att området kommer ha en tillräcklig vattenförsörjning och tydliggöra
exakt hur detta ska fungera. Bland annat har en bestämmelse skrivits till på
plankartan om att godkända avloppslösningar måste finnas innan bygglov kan
ges. Planhandlingarna har också kompletterats med en vattenkvalitets-
provtagning från en intilliggande brunn. Planhandlingarna har också förtydligats
kring att Hulsjön inte längre är ett alternativ för vattenförsörjningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 46 KS-TEK.2014.54 HUMMELVIK 1.1 DEL
AV

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse med planhandlingar från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur
2019-04-08.
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-04-08 KS-TEK.2014.54 1(2)
HUMMELVIK 1.1 DEL AV

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Kommunstyrelsens arbetsutskott
Aline Eriksson
0123-193 06

aline.eriksson@valdemarsvik.se

Detaljplan för del av Hummelvik 1:1

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget
till detaljplan för del av Hummelvik 1:1 samt att godkänna
granskningsutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i Gryt, precis söder om Gryts varv.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett nytt område för bostadsändamål
på fastigheten Hummelvik 1:1. Beroende på de tillkommande tomternas storlek,
kan det bli fråga om ett trettiotal nya tomter.

Området är inte tidigare detaljplanelagt men är direkt gränsande till detaljplan
för gryts varv och marina i norr och detaljplan för del av Hummelvik 1:1 m.fl
(fritidsområde) i söder.

I Översiktsplan för Valdemarsviks kommun, är området utpekat som
utvecklingsområde för bostäder.

Förslaget till detaljplan var utställd för samråd mellan 2017-10-20 och 2017-12-
04, och utställt för granskning mellan 2019-01-04 och 2019-02-17.

Efter granskningen har planförslaget reviderats, bland annat har tomtområdet i
sydöst tagits bort pga synpunkter från grannar.
Planhandlingarna har också kompletterats kring vattenförsörjningen, för att
säkerställa att området kommer ha en tillräcklig vattenförsörjning och tydliggöra
exakt hur detta ska fungera. Bland annat har en bestämmelse skrivits till på
plankartan om att godkända avloppslösningar måste finnas innan bygglov kan
ges. Planhandlingarna har också kompletterats med en
vattenkvalitetsprovtagning från en intilliggande brunn. Planhandlingarna har
också förtydligats kring att Hulsjön inte längre är ett alternativ för
vattenförsörjningen.

VALDEMARSVIKS KOMMUN



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-04-08 KS-TEK.2014.54 2(2)
HUMMELVIK 1.1 DEL AV

Skrivelse med beslutsförslag

Aline Eriksson
Plan- och byggchef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnad och kultur, akten
Sökanden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(8) KS-TEK.2019.44 550

Justerare

..........

..........

..........

Hamntaxa - Tillägg

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Valdemarsviks kommun
Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 105 KS-TEK.2019.44 550

Justerare

..........

..........

Hamntaxa - Tillägg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Hamntaxan, antagen av kommunfullmäktige 2003-05-26, förses
med följande tillägg:

För båtar huvudsakligen avsedda för passagerartrafik med
hemmahamn Valdemarsvik/Fyrudden, kan i mån av utrymme i
hamnen en fast plats erbjudas med följande prissättning.

Högsäsong (15 juni – 15 augusti):

- För fartyg med en längd av upp till 12 m, per styck:
900 kr/månad eller 80 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 12 m men mindre än 18 m, per
styck:
1200 kr/månad eller 100 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 18 m, per styck:
1500 kr/månad eller 120 kr/dygn

Lågsäsong (övrig tid):
- För fartyg med en längd av upp till 12 m, per styck:

400 kr/månad eller 40 kr/dygn
- För fartyg med en längd av minst 12 m men mindre än 18 m, per

styck:
600 kr/månad eller 60 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 18 m, per styck:
800 kr/månad eller 80 kr/dygn

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

2. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ges i uppdrag att göra en
revidering av hela Hamntaxan för Valdemarsviks kommun.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 105 KS-TEK.2019.44 550

Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning
I Valdemarsviks hamn och Fyruddens hamn saknas idag en taxa för
passagerarbåtar som behöver en fast plats och som inte utgör yrkestrafik
i Östgötatrafikens regi eller annan yrkestrafik för vilka fast båtplats inte är
nödvändig.

Inför sommarsäsongen 2019 har förfrågningar inkommit som synliggjort
denna lucka i hamntaxan.

Med hänsyn till turistmålen i skärgården och behov av persontransporter
dit utöver den trafik Östgötatrafiken kan erbjuda, är det angeläget att
möjliggöra en lösning i avvaktan på en revidering av hela hamntaxan som
då även tar i beaktande den utbyggnad av hamnen i Fyrudden, som blir
resultatet av det pågående EU-projektet Smart Marinas.

Den föreslagna prissättningen är anpassad så att den överstiger
nuvarande taxa för vanliga yrkesbåtar som inte har någon specifikt
anvisad plats, men understiger nuvarande taxa för bobåtar som innebär
utökade behov av allmän kommunal service.

Förslag och yrkanden
Anders Carlsson (C) föreslår att lydelsen ändras från "..minst 8 m men
mindre än12 m.." till "upp till 12 meter..".

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-04-08
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 45.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 45 KS-TEK.2019.44 550

Justerare

..........

..........

Hamntaxa - Tillägg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Hamntaxan, antagen av kommunfullmäktige 2003-05-26,
förses med följande tillägg:

För båtar huvudsakligen avsedda för passagerartrafik med
hemmahamn Valdemarsvik/Fyrudden, kan i mån av utrymme
i hamnen en fast plats erbjudas med följande prissättning.

Högsäsong (15 juni – 15 augusti):

- För fartyg med en längd av minst 8 m men mindre än 12 m,
per styck:
900 kr/månad eller 80 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 12 m men mindre än 18 m,
per styck:
1200 kr/månad eller 100 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 18 m, per styck:
1500 kr/månad eller 120 kr/dygn

Lågsäsong (övrig tid):
- För fartyg med en längd av minst 8 m men mindre än 12 m,

per styck:
400 kr/månad eller 40 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 12 m men mindre än 18 m,
per styck:
600 kr/månad eller 60 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 18 m, per styck:
800 kr/månad eller 80 kr/dygn

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

2. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ges i uppdrag att göra
en revidering av hela Hamntaxan för Valdemarsviks
kommun.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 45 KS-TEK.2019.44 550

Justerare

..........

..........

Ärendebekrivning
I Valdemarsviks hamn och Fyruddens hamn saknas idag en taxa för
passagerarbåtar som behöver en fast plats och som inte utgör
yrkestrafik i Östgötatrafikens regi eller annan yrkestrafik för vilka fast
båtplats inte är nödvändig.

Inför sommarsäsongen 2019 har förfrågningar inkommit som
synliggjort denna lucka i hamntaxan.

Med hänsyn till turistmålen i skärgården och behov av
persontransporter dit utöver den trafik Östgötatrafiken kan erbjuda, är
det angeläget att möjliggöra en lösning i avvaktan på en revidering av
hela hamntaxan som då även tar i beaktande den utbyggnad av
hamnen i Fyrudden, som blir resultatet av det pågående EU-projektet
Smart Marinas.

Den föreslagna prissättningen är anpassad så att den överstiger
nuvarande taxa för vanliga yrkesbåtar som inte har någon specifikt
anvisad plats, men understiger nuvarande taxa för bobåtar som
innebär utökade behov av allmän kommunal service.

Förslag och yrkanden
Ted Starkås (S) föreslår att en differentiering i tre steg görs av taxan
samt att en revidering görs av hela hamntaxan.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-04-08.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-04-08 KS-TEK.2019.44 550 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Kommunstyrelsens arbetsutskott
Martine Christensen Odenhall
0123-193 49 070-601 35 60

Martine.Christensen-Odenhall@valdemarsvik.se

Hamntaxa - Tillägg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hamntaxan, antagen av kommunfullmäktige 2003-05-26, ska
förses med följande tillägg.

För båtar huvudsakligen avsedda för passagerartrafik med hemmahamn
Valdemarsvik/Fyrudden, kan i mån av utrymme i hamnen en fast plats erbjudas med följande
prissättning.

- Högsäsong (15 juni – 15 augusti): 1200 kr/månad eller 100 kr/dygn
- Lågsäsong (övrig tid): 600 kr/månad eller 50 kr/dygn

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Redogörelse för ärendet

I Valdemarsviks hamn och Fyruddens hamn saknas idag en taxa för passagerarbåtar som
behöver en fast plats och som inte utgör yrkestrafik i Östgötatrafikens regi eller annan
yrkestrafik för vilka fast båtplats inte är nödvändig.

Inför sommarsäsongen 2019 har förfrågningar inkommit som synliggjort denna lucka i
hamntaxan.

Med hänsyn till turistmålen i skärgården och behov av persontransporter dit utöver den trafik
Östgötatrafiken kan erbjuda, är det angeläget att möjliggöra en lösning i avvaktan på en
revidering av hela hamntaxan som då även tar i beaktande den utbyggnad av hamnen i
Fyrudden, som blir resultatet av det pågående EU-projektet Smart Marinas.

Den föreslagna prissättningen är anpassad så att den överstiger nuvarande taxa för vanliga
yrkesbåtar som inte har någon specifikt anvisad plats, men understiger nuvarande taxa för
bobåtar som innebär utökade behov av allmän kommunal service.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-04-08 KS-TEK.2019.44 550 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef



Datum 2019-04-08

Dnr

KS-TEK 2019.44

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare
Tjänsteställe/Handläggare Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadschef

Martine Christensen Odenhall

0123-19349, 070-6013560

Hamntaxan - tillägg

Förslag till beslut

Hamntaxan, antagen av kommunfullmäktige 2003-05-26, förses med följande tillägg.

För båtar huvudsakligen avsedda för passagerartrafik med hemmahamn
Valdemarsvik/Fyrudden, kan i mån av utrymme i hamnen en fast plats erbjudas med
följande prissättning.

Högsäsong (15 juni – 15 augusti):

- För fartyg med en längd av minst 8 m men mindre än 12 m, per styck:
900 kr/månad eller 80 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 12 m men mindre än 18 m, per styck:
1200 kr/månad eller 100 kr/dygn

- För fartyg med en längd av minst 18 m, per styck:
1500 kr/månad eller 120 kr/dygn

Lågsäsong (övrig tid):
- För fartyg med en längd av minst 8 m men mindre än 12 m, per styck:

400 kr/månad eller 40 kr/dygn
- För fartyg med en längd av minst 12 m men mindre än 18 m, per styck:

600 kr/månad eller 60 kr/dygn
- För fartyg med en längd av minst 18 m, per styck:

800 kr/månad eller 80 kr/dygn

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Redogörelse för ärendet

I Valdemarsviks hamn och Fyruddens hamn saknas idag en taxa för passagerarbåtar
som behöver en fast plats och som inte utgör yrkestrafik i Östgötatrafikens regi eller
annan yrkestrafik för vilka fast båtplats inte är nödvändig.

Inför sommarsäsongen 2019 har förfrågningar inkommit som synliggjort denna lucka i
hamntaxan.

Med hänsyn till turistmålen i skärgården och behov av persontransporter dit utöver den



Datum 2019-04-08

Dnr

KS-TEK 2019.44

trafik Östgötatrafiken kan erbjuda, är det angeläget att möjliggöra en lösning i avvaktan
på en revidering av hela hamntaxan som då även tar i beaktande den utbyggnad av
hamnen i Fyrudden, som blir resultatet av det pågående EU-projektet Smart Marinas.

Den föreslagna prissättningen är anpassad så att den överstiger nuvarande taxa för
vanliga yrkesbåtar som inte har någon specifikt anvisad plats, men understiger
nuvarande taxa för bobåtar som innebär utökade behov av allmän kommunal service.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(9) KS-SA.2019.37

Justerare

..........

..........

..........

Årsredovisning 2018 för Gusums Bruksmuseum

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 102 KS-SA.2019.37

Justerare

..........

..........

Årsredovisning 2018 för Gusums Bruksmuseum

Jäv
Lars Beckman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums
Bruksmuseum ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning
Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av
verksamhetsåret 2018, innehållande:
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelser

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om
ansvarsfrihet för styrelsen. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att
styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-04-09.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-19 § 54.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 54 KS-SA.2019.37

Justerare

..........

..........

Årsredovisning 2018 för Gusums Bruksmuseum

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums
Bruksmuseum ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning
Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av verksamhetsåret
2018, innehållande:
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelser

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om
ansvarsfrihet för styrelsen. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att
styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten































Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-04-09 KS-SA.2019.37 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsens arbetsutskott
Eva Köpberg
0123-191 60

eva.kopberg@valdemarsvik.se

Årsredovisning 2018 för Gusums Bruksmuseum

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums Bruksmuseum
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning
Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av verksamhetsåret
2018, innehållande:
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelser

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om
ansvarsfrihet för styrelsen. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att
styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Eva Köpberg
kommunsekreterare





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(10) KS-SA.2018.70

Justerare

..........

..........

..........

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Östra
Östergötland

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 111 KS-SA.2018.70

Justerare

..........

..........

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Östra
Östergötland

Jäv
Nhela Ali (S), Ulla Wallering fall (S) och Per Hollertz (M) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning och beslut.
Malin Andersson (S), Maud Carlsson (S) och Hans Andersson (M) ersätter
ledamöterna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra
Östergötland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.

2. Samordningsförbundet Östra Östergötlands årsredovisning
godkänns.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Östra Östergötland har inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Respektive fullmäktige i de deltagande kommunerna ska ta ställning
till ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen, i allt väsentligt, har
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av utfallet av verksamheten, dess finansiering och av
förbundets resultat och ställning för räkenskapsåret.

Revisorerna kan inte bedöma om förbundets mål för god ekonomisk
hushållning har uppnåtts.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-06

KS § 111 KS-SA.2018.70

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration med förslag till
beslut.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-SA.2018.70 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Frida Andersson

frida.m.andersson@valdemarsvik.se

Årsredovisning 2018 och beviljande av ansvarsfrihet
Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förslag till beslut
1. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra

Östergötland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

2. Samordningsförbundet Östra Östergötlands årsredovisning
godkänns.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Östra Östergötland har inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Respektive fullmäktige i de deltagande kommunerna ska ta ställning till
ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen, i allt väsentligt, har
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av utfallet av verksamheten, dess finansiering och av
förbundets resultat och ställning för räkenskapsåret.

Revisorerna kan inte bedöma om förbundets mål för god ekonomisk
hushållning har uppnåtts.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Frida Andersson
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet Östra Östergötland

























































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(11) KS-KcS.2019.30

Justerare

..........

..........

..........
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Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Östra Götaland

Jäv
Anna Nilsson anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Carina Thuresson (M) ersätter henne.

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisionsberättelsen
med revisionsredogörelse för RTÖGs verksamhet 2018.
Redovisningen innefattar förutom revisionsberättelse även en
basgranskning, granskning av bokslut och årsredovisning.

Ärendebeskrivning
Förbundsrevisionen har granskat årsredovisningen enligt
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med en inriktning och omfattning som behövts för att ge
en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Förbundsrevisionens bedömningen är att:

· räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

· direktionens interna kontroll är tillräcklig.

· resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål som styrelsen uppställt.

· bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen har inte
kunnat göras, då en jämförelse med vad som ska uppnås och
utfallet, saknas.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration med förslag till
beslut.
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.
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Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Frida Andersson

frida.m.andersson@valdemarsvik.se

Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Östra Götaland

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige ställer sig
bakom revisionsberättelsen med revisionsredogörelse för
RTÖG´s verksamhet 2018. Redovisningen innefattar förutom
revisionsberättelse även en baskgranskning, granskning av
bokslut och årsredovisning.

Ärendebeskrivning
Förbundsrevisionen har granskat årsredovisningen enligt
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med en inriktning och omfattning som behövts för att ge en
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Förbundsrevisionens bedömningen är att:

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

 direktionens interna kontroll är tillräcklig.

 resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål som styrelsen uppställt.

 bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen har inte
kunnat göras, då en jämförelse med vad som ska uppnås och
utfallet, saknas.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Frida Andersson
Kommunsekreterare
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Mål och Budget 2020 - 2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Föreslagna planeringsramar avseende driftbudgeten för
perioden 2020 – 2022 och investeringsbudgeten för perioden
2020 – 2024 antas.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom angivna ramar
inkomma med förslag till Mål och Budget 2020 – 2022. Detta
innebär verksamhetsförändringar i storleksordningen 30
mnkr över budgetperioden.

3. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att aktualisera
inriktningsmål och åtaganden.

Ärendebeskrivning
Utgångspunkten är 2019 års Mål och Budget med Vision
Valdemarsvik 2025 och kopplade inriktningsmål och åtagande samt
de båda fokusområdena: ”En arbetsmarknad för alla” samt ”Miljö och
klimat”.

Det fordras en anpassning i verksamheten i storleksordningen 30
mnkr från 2019 års nivå för att rymma denna inom driftbudgetens
ram.

Driftbudgetens ramar förutsattes tidigare vara oförändrade jämfört
med 2019 med undantag av kapitalkostnadsökningar och
personalkostnadsökningar för befintlig personal.

Ekonomiska förutsättningar
De preliminära ramarna för respektive sektor är strukna då
anpassningsarbete pågår. Ökningen av skatteintäkter och statsbidrag
täcker inte till fullo kostnadsökningarna för befintliga löner och
kapitalkostnader 2020. Därför måste en justering i ramarna göras
med -3,5 mnkr på totalen. För 2020 och 2021 uppstår det en brist på
5,9 respektive 9,1 mnkr vid befintligt resultatmål. Detta mål är att
resultatet ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter och generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därtill kommer det
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anpassningsbehov som finns i verksamheten på grund av
prognostiserat underskott innevarande år och minskning av
välfärdsmiljarderna.

Skattesatsen förutsätts vara oförändrad 22:48 kronor per
skattekrona.

Målområden – inriktningsmål - åtaganden
I 2019 års dokument finns fem målområden med sammanlagt sju
inriktningsmål samt ett flertal åtaganden kopplade till de senare.
Därtill finns sex finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Några
av dessa mål redovisas som uppnådda i bokslut 2018. Bland annat
därför behövs en aktualisering av målen inför 2020.

Driftbudgetens ramar
Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 134 beslut om Mål och
Budget för treårsperioden 2019 – 2021. I detta beslut finns en punkt
som påverkar nivåerna för 2020 jämfört med 2019.

· Den delen av ”Välfärdsmiljarderna” som avser flyktingvariabeln
minskar och är 4,4 mnkr 2020 och 0 mnkr 2021. Dessa medel
finns för 2020 med 3,4 mnkr hos sektor Bua och 1,0 mnkr hos
sektor SO. Nedtrappning av anslagen sker i enlighet med
ursprungligt beslut i Mål och Budget 2017 – 2020.

Med målet att resultatet ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning blir
totalramarna för verksamheten enligt nedanstående tabell:

Driftramar:

Mnkr 2020 2021 2022
Årets resultat 7,6 7,7 7,9
Total ram för
verksamheten

459,6 453,0 449,9

Ökade kapitalkostnader 5,0 7,5 10,0
Löneökningspott 23,8 35,8 47,8
Summa driftram 488,4 496,3 507,7

Kommunstyrelsens reserv planeras till 1,5 mnkr/år.

De första prognoserna för 2019 års utfall pekar mot ett
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budgetöverskridande med drygt 14 mnkr. Detta är i samma
storleksordning som budgetavvikelserna i bokslut 2018. Detta innebär
att kommunens verksamhet är för stor i förhållande till intäkterna. Till
detta minskar välfärdsmiljarderna med 1,6 mnkr till 2020 och
ytterligare 4,4 mnkr till 2021. Med bibehållen verksamhetsvolym utan
uppräkning för övriga kostnader finns ett ej fördelat
besparingsuppdrag på 3,5 mnkr, 5,8 mnkr och 9,1 mnkr för
respektive år under treårsperioden. Nettokostnadsvolymen måste
således ner med 19,1 mnkr för 2020 och med totalt 29,1 mnkr för
hela perioden jämfört med innevarande år för att rymma
verksamheten inom angivna ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08 om en generell besparing
motsvarande 3% på all verksamhet och antog samtidigt
förvaltningens förslag om särskilda uppdrag och åtgärder till följd av
bokslut 2018 och prognos 2019.

Välfärdsmiljarderna
Välfärdsmiljarderna fördelas enligt nedan. Beloppet enligt
befolkningsfördelning uppgår till 5,5 mnkr och resterande är enligt
flyktingvariabeln som minskar till att helt ha utgått 2020. Beloppen är
inkluderade i ramarna.

Tkr 2018 2019 2020 2021

Barn, utbildning och
arbetsmarknad

9 000 5 000 3 400 0

Stöd och omsorg 7 900 6 900 5900 4 900

Service och admin. 600 600 600 600

Summa 17 500 12 500 9 900 5 500

Verksamhetsförändringar under budgetperioden
Utöver ovanstående behov av anpassningar ser förvaltningen tydliga
verksamhetsförändringar i form av ökade lokalkostnader inom flera
verksamheter och ökade volymer främst inom sektor Stöd och
omsorg. Dessa kostnadsökningar kommer att driva på behovet av att
omstrukturera verksamheten och tydliggöra prioriteringar.
Omfattningen kan inte beräknas i nuläget men bedöms uppgå till
åtskilliga miljoner kronor. Detta är faktorer som måste beaktas i det
framtida budgetarbetet.

Investeringsbudgetens ramar
Investeringsramar fördelas enligt nedan:

Mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
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Investeringsramar 20 20 25 25 25
Skollokaler 20

20
Va-verk Fallingeberg 4 18 18
Summa
investeringsramar

44 58 43 25 25

Kommunstyrelsen har att inom angivna totalramar för investeringarna
dels ompröva befintliga anslag i gällande budget och dels inrymma
kommande projekt. Investeringsplanen är femårig.

Med angivna investeringsramar bedöms nyupplåningsbehovet för
perioden totalt uppgå till ca 80 mnkr. Egenfinansieringen uppgår till ca
23 mnkr/år.

Tidplan för budgetarbetet

Maj 27 Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför
arbetet med Mål och Budget 2020 – 2022

Juni –
Augusti

Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

Juni -
Oktober

Budgetberedning och Au

Oktober 28 Kommunstyrelsen behandlar Mål och Budget
2020 – 2022 samt skattesats för 2020.

November
18

Kommunfullmäktige antar Mål och Budget 2020
– 2022 samt skattesats för 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-04-16.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 55.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.
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Mål och Budget 2020 - 2022 - Planeringsramar

Kommunstyrelsens arbetsutskottets beslut

1. Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Utgångspunkten är 2019 års Mål och Budget med Vision Valdemarsvik
2025 och kopplade inriktningsmål och åtagande samt de båda
fokusområdena: ”En arbetsmarknad för alla” samt ”Miljö och klimat”.

Det fordras en anpassning i verksamheten i storleksordningen 30 mnkr
från 2019 års nivå för att rymma denna inom driftbudgetens ram.

Driftbudgetens ramar förutsattes tidigare vara oförändrade jämfört med
2019 med undantag av kapitalkostnadsökningar och
personalkostnadsökningar för befintlig personal.

Ekonomiska förutsättningar
De preliminära ramarna för respektive sektor är strukna då
anpassningsarbete pågår. Ökningen av skatteintäkter och statsbidrag
täcker inte till fullo kostnadsökningarna för befintliga löner och
kapitalkostnader 2020. Därför måste en justering i ramarna göras med -
3,5 mnkr på totalen. För 2020 och 2021 uppstår det en brist på 5,9
respektive 9,1 mnkr vid befintligt resultatmål. Detta mål är att resultatet
ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Därtill kommer det anpassningsbehov
som finns i verksamheten på grund av prognostiserat underskott
innevarande år och minskning av välfärdsmiljarderna.

Skattesatsen förutsätts vara oförändrad 22:48 kronor per skattekrona.

Målområden – inriktningsmål - åtaganden
I 2019 års dokument finns fem målområden med sammanlagt sju
inriktningsmål samt ett flertal åtaganden kopplade till de senare. Därtill
finns sex finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Några av dessa
mål redovisas som uppnådda i bokslut 2018. Bland annat därför behövs
en aktualisering av målen inför 2020.
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Driftbudgetens ramar
Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 134 beslut om Mål och
Budget för treårsperioden 2019 – 2021. I detta beslut finns en punkt
som påverkar nivåerna för 2020 jämfört med 2019.

· Den delen av ”Välfärdsmiljarderna” som avser flyktingvariabeln
minskar och är 4,4 mnkr 2020 och 0 mnkr 2021. Dessa medel
finns för 2020 med 3,4 mnkr hos sektor Bua och 1,0 mnkr hos
sektor SO. Nedtrappning av anslagen sker i enlighet med
ursprungligt beslut i Mål och Budget 2017 – 2020.

Med målet att resultatet ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning blir totalramarna för
verksamheten enligt nedanstående tabell:

Driftramar:

Mnkr 2020 2021 2022
Årets resultat 7,6 7,7 7,9
Total ram för
verksamheten

459,6 453,0 449,9

Ökade kapitalkostnader 5,0 7,5 10,0
Löneökningspott 23,8 35,8 47,8
Summa driftram 488,4 496,3 507,7

Kommunstyrelsens reserv planeras till 1,5 mnkr/år.

De första prognoserna för 2019 års utfall pekar mot ett
budgetöverskridande med drygt 14 mnkr. Detta är i samma
storleksordning som budgetavvikelserna i bokslut 2018. Detta innebär
att kommunens verksamhet är för stor i förhållande till intäkterna. Till
detta minskar välfärdsmiljarderna med 1,6 mnkr till 2020 och ytterligare
4,4 mnkr till 2021. Med bibehållen verksamhetsvolym utan uppräkning
för övriga kostnader finns ett ej fördelat besparingsuppdrag på 3,5 mnkr,
5,8 mnkr och 9,1 mnkr för respektive år under treårsperioden.
Nettokostnadsvolymen måste således ner med 19,1 mnkr för 2020 och
med totalt 29,1 mnkr för hela perioden jämfört med innevarande år för
att rymma verksamheten inom angivna ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08 om en generell besparing
motsvarande 3% på all verksamhet och antog samtidigt förvaltningens
förslag om särskilda uppdrag och åtgärder till följd av bokslut 2018 och
prognos 2019.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 55 KS-SA.2019.29 041

Justerare

..........

..........

Välfärdsmiljarderna
Välfärdsmiljarderna fördelas enligt nedan. Beloppet enligt
befolkningsfördelning uppgår till 5,5 mnkr och resterande är enligt
flyktingvariabeln som minskar till att helt ha utgått 2020. Beloppen är
inkluderade i ramarna.

Tkr 2018 2019 2020 2021

Barn, utbildning och
arbetsmarknad

9 000 5 000 3 400 0

Stöd och omsorg 7 900 6 900 5900 4 900

Service och admin. 600 600 600 600

Summa 17 500 12 500 9 900 5 500

Verksamhetsförändringar under budgetperioden
Utöver ovanstående behov av anpassningar ser förvaltningen tydliga
verksamhetsförändringar i form av ökade lokalkostnader inom flera
verksamheter och ökade volymer främst inom sektor Stöd och omsorg.
Dessa kostnadsökningar kommer att driva på behovet av att
omstrukturera verksamheten och tydliggöra prioriteringar. Omfattningen
kan inte beräknas i nuläget men bedöms uppgå till åtskilliga miljoner
kronor. Detta är faktorer som måste beaktas i det framtida
budgetarbetet.

Investeringsbudgetens ramar
Investeringsramar fördelas enligt nedan:

Mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Investeringsramar 20 20 25 25 25
Skollokaler 20

20
Va-verk Fallingeberg 4 18 18
Summa
investeringsramar

44 58 43 25 25

Kommunstyrelsen har att inom angivna totalramar för investeringarna
dels ompröva befintliga anslag i gällande budget och dels inrymma
kommande projekt. Investeringsplanen är femårig.

Med angivna investeringsramar bedöms nyupplåningsbehovet för
perioden totalt uppgå till ca 80 mnkr. Egenfinansieringen uppgår till ca
23 mnkr/år.
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Tidplan för budgetarbetet

Maj 27 Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför
arbetet med Mål och Budget 2020 – 2022

Juni –
Augusti

Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

Juni -
Oktober

Budgetberedning och Au

Oktober 28 Kommunstyrelsen antar Mål och Budget 2020 –
2022 sant skattesats för 2020.

November
18

Kommunfullmäktige antar Mål och Budget 2020
– 2022 samt skattesats för 2022.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-04-16.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Sven Stengard
0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Mål och Budget 2020 – 2022, planeringsramar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Föreslagna planeringsramar avseende driftbudgeten för perioden
2020 – 2022 och investeringsbudgeten för perioden 2020 – 2024
antas.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom angivna ramar inkomma
med förslag till Mål och Budget 2020 – 2022. Detta innebär
verksamhetsförändringar i storleksordningen 30 mnkr över
budgetperioden.

3. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att aktualisera
inriktningsmål och åtaganden.

Ärendebeskrivning
Utgångspunkten är 2019 års Mål och Budget med Vision Valdemarsvik
2025 och kopplade inriktningsmål och åtagande samt de båda
fokusområdena: ”En arbetsmarknad för alla” samt ”Miljö och klimat”.

Det fordras en anpassning i verksamheten i storleksordningen 30 mnkr
från 2019 års nivå för att rymma denna inom driftbudgetens ram.

Driftbudgetens ramar förutsattes tidigare vara oförändrade jämfört med
2019 med undantag av kapitalkostnadsökningar och
personalkostnadsökningar för befintlig personal.

Ekonomiska förutsättningar

I bilaga 1 redovisas de ekonomiska förutsättningarna en total ram för
den samlade verksamheten. De preliminära ramarna för respektive
sektor är strukna då anpassningsarbete pågår. Ökningen av
skatteintäkter och statsbidrag täcker inte till fullo kostnadsökningarna för
befintliga löner och kapitalkostnader 2020. Därför måste en justering i
ramarna göras med -3,5 mnkr på totalen. För 2020 och 2021 uppstår
det en brist på 5,9 respektive 9,1 mnkr vid befintligt resultatmål. Detta
mål är att resultatet ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter och generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därtill kommer det
anpassningsbehov som finns i verksamheten på grund av
prognostiserat underskott innevarande år och minskning av
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välfärdsmiljarderna.

Skattesatsen förutsätts vara oförändrad 22:48 kronor per skattekrona.

Målområden – inriktningsmål - åtaganden

I 2019 års dokument finns fem målområden med sammanlagt sju
inriktningsmål samt ett flertal åtaganden kopplade till de senare. Därtill
finns sex finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Några av dessa
mål redovisas som uppnådda i bokslut 2018. Bland annat därför behövs
en aktualisering av målen inför 2020.

Driftbudgetens ramar

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-17, § 134 beslut om Mål och
Budget för treårsperioden 2019 – 2021. I detta beslut finns en punkt
som påverkar nivåerna för 2020 jämfört med 2019.

 Den delen av ”Välfärdsmiljarderna” som avser flyktingvariabeln
minskar och är 4,4 mnkr 2020 och 0 mnkr 2021. Dessa medel
finns för 2020 med 3,4 mnkr hos sektor Bua och 1,0 mnkr hos
sektor SO. Nedtrappning av anslagen sker i enlighet med
ursprungligt beslut i Mål och Budget 2017 – 2020.

Med målet att resultatet ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning blir totalramarna för
verksamheten enligt nedanstående tabell:

Driftramar:

Mnkt 2020 2021 2022
Årets resultat 7,6 7,7 7,9
Total ram för
verksamheten

459,6 453,0 449,9

Ökade kapitalkostnader 5,0 7,5 10,0
Löneökningspott 23,8 35,8 47,8
Summa driftram 488,4 496,3 507,7

Kommunstyrelsens reserv planeras till 1,5 mnkr/år.

De första prognoserna för 2019 års utfall pekar mot ett
budgetöverskridande med drygt 14 mnkr. Detta är i samma
storleksordning som budgetavvikelserna i bokslut 2018. Detta innebär
att kommunens verksamhet är för stor i förhållande till intäkterna. Till
detta minska välfärdsmiljarderna med 1,6 mnkr till 2020 och ytterligare
4,4 mnkr till 2021. Med bibehållen verksamhetsvolym utan uppräkning
för övriga kostnader finns ett ej fördelat besparingsuppdrag på 3,5 mnkr,
5,8 mnkr och 9,1 mnkr för respektive år under treårsperioden.
Nettokostnadsvolymen måste således ner med 19,1 mnkr för 2020 och
med totalt 29,1 mnkr för hela perioden jämfört med innevarande år för
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att rymma verksamheten inom angivna ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08 om en generell besparing
motsvarande 3% på all verksamhet och antog samtidigt förvaltningens
förslag om särskilda uppdrag och åtgärder till följd av bokslut 2018 och
prognos 2019.

Välfärdsmiljarderna

Välfärdsmiljarderna fördelas enligt nedan. Beloppet enligt
befolkningsfördelning uppgår till 5,5 mnkr och resterande är enligt
flyktingvariabeln som minskar till att helt ha utgått 2020. Beloppen är
inkluderade i ramarna.

Tkr 2018 2019 2020 2021

Barn, utbildning och
arbetsmarknad

9 000 5 000 3 400 0

Stöd och omsorg 7 900 6 900 5900 4 900

Service och admin. 600 600 600 600

Summa 17 500 12 500 9 900 5 500

Verksamhetsförändringar under budgetperioden

Utöver ovanstående behov av anpassningar ser förvaltningen tydliga
verksamhetsförändringar i form av ökade lokalkostnader inom flera
verksamheter och ökade volymer främst inom sektor Stöd och omsorg.
Dessa kostnadsökningar kommer att driva på behovet av att
omstrukturera verksamheten och tydliggöra prioriteringar. Omfattningen
kan inte beräknas i nuläget men bedöms uppgå till åtskilliga miljoner
kronor. Detta är faktorer som måste beaktas i det framtida
budgetarbetet.

Investeringsbudgetens ramar

Investeringsramar fördelas enligt nedan:

Mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Investeringsramar 20 20 25 25 25
Skollokaler 20 2

0
Va-verk Fallingeberg 4 18 18
Summa investeringsramar 44 58 43 25 25

Kommunstyrelsen har att inom angivna totalramar för investeringarna
dels ompröva befintliga anslag i gällande budget och dels inrymma
kommande projekt. Investeringsplanen är femårig.

Med angivna investeringsramar bedöms nyupplåningsbehovet för
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perioden totalt uppgå till ca 80 mnkr. Egenfinansieringen uppgår till ca
23 mnkr/år.

Tidplan för budgetarbetet

Maj 27 Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför
arbetet med Mål och Budget 2020 – 2022

Juni –
Augusti

Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

Juni -
Oktober

Budgetberedning och Au

Oktober 28 Kommunstyrelsen antar Mål och Budget 2020 –
2022 sant skattesats för 2020.

November 18 Kommunfullmäktige antar Mål och Budget 2020 –
2022 samt skattesats för 2022.

Bilaga:
1 Budgetförutsättningar 2020 ekonomisk beräkning

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>



Budgetförutsättningar 2020 Bilaga 1

Ekonomiska beräkningar

Ramar 2020-2022 Mnkr

Bokslut Budget Ram Ram Ram

2018 2019 2020 2021 2022

Skatteintäkter  C 19:6 -483,3 -498,4 -507,7 -515,9 -527,7

Årets resultat 1,5% mål -10,2 7,5 7,6 7,7 7,9

Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning 23,0 12,0 12,3 12,5 12,7

Ökning semesterlöneskuld -1,3

Kommunstyrelsens reserv 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Internränta -5,8 -5,6 -5,0 -5,0 -5,0

Ökade kapitalkostnader 2,5 5,0 7,5 10,0

Löneökningspott 11,8 23,8 35,8 47,8

Finansnetto 0,0 2,6 2,9 2,9 2,9

Summa -474,6 -466,1 -459,6 -453,0 -449,9

Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 175,1 163,3 161,8 158,4 158,4

Stöd och Omsorg 205,3 213,4 212,4 211,4 211,4

Samhällsbyggnad och Kultur 48,3 44,4 44,4 44,4 44,4

Kommunchef med stab 14,2 8,6 8,6 8,6 8,6

Service och administration 26,8 23,8 23,4 23,4 23,4

Politiska org 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9

Överförmyndare 1,2 1,3 1,7 1,7 1,7

Valnämnd 0,1 0,1

Revisorerna 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Räddningstjänsten Östra Götaland 7,1 7,2 7,3 7,4

Ej fördelat besparingsuppdag -3,5 -5,8 -9,1

Summa verksamheterna 474,6 465,6 459,6 453,0 449,9

Summa driftram 474,6 479,9 488,4 496,3 507,7

-0,5 0,0 0,0 0,0

PKV C:19:6

Arbetskraftkostnader 2,5 2,8 3,3 3,4 3,1

Övrig förbrukning 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6

Prisförändring 2,4 2,7 3,1 3,1 3,0

Skatteintäkterna

Beräknade på oförändrat invånarantal 7955 7955 7955

Löner beräknade på 

Mnkr 369 381 393 406 419

Uppräkningsfaktor 3,2 3,2 3,2 3,2

Preliminära ramar per sektor kan inte beräknas då ett större arbete med besparingar i verksamheterna pågår.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(13) KS-KcS.2019.36

Justerare

..........

..........

..........

Köpekontrakt - försäljning av Sjöhuset

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-15

KS § 121 KS-KcS.2019.36

Justerare

..........

..........

Köpekontrakt - försäljning av Sjöhuset

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunfullmäktige godkänner att Centrumhuset i
Valdemarsvik AB försäljer fastigheten Garvaren 1 "Sjöhuset"
enligt de villkor som bolagets styrelse redovisat.

2. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar sälja
Sjöhuset, Garvaren1, i Valdemarsvik tillförs Centrumhuset i
Valdemarsvik AB ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 000 tkr,
vid tillträdesdagen.

3. Finansiering sker genom minskning av kommunens
rörelsekapital.

4. Uppkommen överlikviditet hos bolaget till följd av
försäljningen ska i första hand användas till amortering av
lån hos kommunen.

Ärendebeskrivning
Försäljning av Sjöhuset har pågått sedan slutet av 2017 och under
2018 anmälde företaget Sund Affärsbyrå AB intresse för att förvärva
fastigheten Sjöhuset, Garvaren 1, i Valdemarsvik. Fastigheten ägs av
Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB), kommunens helägda
bolag. Av ägardirektiven framgår att styrelsen ska verka för en
försäljning av bolagets fastigheter.

Bolagets styrelse har godkänt de förbehåll som är reglerade i
föreliggande köpekontrakt, som krav på de nya ägarna och därmed
beslutat godkänna kontraktets utformning. Ytterligare information och
kompletterande underlag kommer att presenteras för
kommunstyrelsen och till kommunfullmäktiges nästa möte.

Bolagsstyrelsen har därmed på styrelsemöte 2019-05-13 beslutat att



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-15

KS § 121 KS-KcS.2019.36

Justerare

..........

..........

försäljning av fastigheten ska föreslås ägarna, kommunfullmäktige i
Valdemarsvik.

Vid försäljning är tillträdesdagen och därmed dagen för betalning
kopplat till kommande bygglov och därmed inte fast angiven. Datum
för planerad byggstart är enligt bygglovsansökan 2019-09-30. I bilaga
finns en ekonomisk sammanställning över nedan förda resonemang.

Denna försäljning innebär vissa ekonomiska konsekvenser både för
CVAB och för kommunen.

Försäljningspriset uppgår till 7 300 tkr och det bokförda värdet till 10
863 tkr beräknat per den 31/8 2019. Därtill kommer en uppskjuten
skattefordran på 4 485 tkr. Bolagets egna kapital minskar därmed
med 8 048 tkr.

Detta innebär att bolagets egna kapital måste förstärkas med ett
ovillkorat aktieägartillskott på 1 000 tkr, för att upprätthålla ett hållbart
eget kapital.

Aktieägartillskottet bokförs i kommunen som en minskning av likvida
medel och en ökning av anskaffningsvärdet på aktierna i CVAB. I
bolaget bokförs det som en ökning av likvida medel och en ökning av
eget kapital.

Effekten blir också att bolagets likviditet stärks med försäljningspris
(7 300 tkr) + aktieägartillskott (1 000 tkr) = 8 300 tkr. Någon sådan
likviditet är bolaget inte i behov av. Därför föreslår förvaltningen att
den uppkomna överlikviditeten i CVAB i första hand används till att
amortera av långfristiga lån hos kommunen. CVAB:s lån hos
kommunen uppgår till sammanlagt 32 300 tkr per 2019-05-14.

Förslag och yrkanden
Mattias Geving (S) föreslår att besluts punkt 1 ändras till:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
godkänner att Centrumhuset i Valdemarsvik AB försäljer fastigheten
Garvaren 1 "Sjöhuset" enligt de villkor som styrelsen redovisat.

Ted Starkås (S) yrkar att punkt 2 ur skrivelse med förslag till beslut
från Kommunchef och Stab styks.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-15

KS § 121 KS-KcS.2019.36

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunchef och Stab med förslag till beslut.
Skrivelse från Avdelning Service och Administration med förslag till
beslut.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-KcS.2019.36 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsen
Monika Hallberg
0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Köpekontrakt - försäljning av Sjöhuset

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
sälja Sjöhuset, Garvaren 1, i Valdemarsvik och att godkänna
föreliggande köpekontrakt med bilagor.

2. Försäljningen föreslås under förutsättning att
kompletterande underlag erhålls från köparen inom
föreskriven tid.

Ärendebeskrivning
Försäljning av Sjöhuset har pågått sedan slutet av 2017 och under 2018
anmälde företaget Sund Affärsbyrå AB intresse för att förvärva
fastigheten Sjöhuset, Garvaren 1, i Valdemarsvik. Fastigheten ägs av
Centrumhuset i Valdemarsvik AB, kommunens helägda bolag. Av
ägardirektiven framgår att styrelsen ska verka för en försäljning av
bolagets fastigheter.

Bolagets styrelse har godkänt de förbehåll som är reglerade i
föreliggande köpekontrakt, som krav på de nya ägarna och därmed
beslutat godkänna kontraktets utformning. Ytterligare information och
kompletterande underlag kommer att presenteras för kommunstyrelsen
och till kommunfullmäktiges nästa möte.

Bolagsstyrelsen har därmed på styrelsemöte 2019-05-13 beslutat att
försäljning av fastigheten ska föreslås ägarna, kommunfullmäktige i
Valdemarsvik.

Monika Hallberg
kommunchef
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Skrivelse med beslutsförslag

Beslutet skickas till
VD/Kommunchef



Köpekontrakt

Säljare CENTRUMHUSET I

VALDEMARSVIK AB

Valdemarsviks Kommun

615 80 VALDEMARSVIK

med 1/1-del 556454-1729

Monika.Hallberg@valdemarsvik.se

överlåter - genom försäljning - till

Köpare Sund Affärsbyrå AB

Hemvärnsgatan 15

171 54 Solna

med 1/1-del 556204-7844

bo.svensson@sundaffarsbyra.se

Fastighet Fastigheten Valdemarsvik Garvaren 1

med adress Storgatan  17, 615 30 Valdemarsvik

i fortsättningen kallad fastigheten, med en blivande köpeskilling i SEK:

Köpeskilling
******SjumiljonerTrehundratusen****** 7 300 000 kr

§ 1 Tillträdesdag För säljaren är det en förutsättning för försäljningen att köparen verkställer sina uttalade planer

att bygga om övervåningen till bostäder med takterrasser. I linje härmed inger köparen denna

dag ansökan om bygglov enligt bilaga 1. Tillträde ska ske senast 5 dagar efter att beviljat bygglov

vunnit laga kraft, dock senast 2021-06-01, sedan köpeskillingen erlagts till fullo på det sätt som

anges i § 2.

Ändring av tillträdesdag skall avtalas skriftligt i samråd med handläggande fastighetsmäklare

§ 2 Betalnings-

villkor

Köpeskillingen skall av köparen erläggas på följande sätt:

a. Betalar såsom handpenning 2019-06-07 730 000 kr

genom insättning på klientmedelskonto i Nordea, Plusgiro 896030-4, kontonr 9960 -3408960304

b. Resterande kontant på tillträdesdagen 6 570 000 kr

(i samband härmed skall likvidavräkning upprättas. Avräkning skall även

ske avseende förskottsbetalda avgifter/driftskostnader, bränslelager etc)

SUMMA KÖPESKILLING 7 300 000 kr

§ 3 Deposition av

handpenning

Säljaren och köparen har i särskild bilagd handling - "Depositionsavtal" - avtalat att

handpenningen ska  deponeras hos fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto.

§ 4 Inteckningar

m.m.

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen ej är intecknad till högre belopp än 20 700

000 kr och ej heller besväras av servitut eller nyttjanderätter utöver vad som anges i detta

köpekontrakt och bilagda utdrag ur Lantmäteriverkets Fastighetsregister.

Servitut gällande fiberanslutning saknas idag. Säljaren handlägger och bekostar att servitut

upprättas och registreras hos lantmäteriet. 
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§ 5 Försäkringar

m.m.

Fram till tillträdesdagen skall säljaren dels bära risken för att fastigheten genom olyckshändelse

(den s.k. faran för fastigheten) skadas under nämnda tid, dels ansvara för att byggnader och

annat som hör till fastigheten väl vårdas, dels hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad. Även om

köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, övergår faran ändå på köparen på tillträdesdagen.

§ 6 Fördelning av

kostnader och

intäkter

Kostnader och intäkter fördelas mellan parterna med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före

respektive efter tillträdesdagen. Fastighetsskatt, räntor, driftskostnader och andra till fastigheten

härrörbara utgifter m.m. skall således betalas av säljaren fram till tillträdesdagen och av köparen

för tiden från och med tillträdesdagen

Motsvarande tillfaller alla intäkter och all avkastning säljaren för tiden fram till tillträdesdagen och

köparen för tiden härefter.

§ 7 Lagfarts-

kostnader m.m.

Köparen skall ensam betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, värdering och besiktning etc.

Förmedlingsprovision till Bjurfors Linköping betalas av säljaren , även i det fall föreliggande köp

transporteras på annan köpare.

§ 8 Kontraktsbrott Om köparen ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt, såvida ej köparens

försummelse är oväsentlig, äger säljaren rätt att häva köpet. Härvid skall köparen ersätta säljaren

dennes skada. Vid sådan hävning av köpet, skall full provision erläggas enligt § 8 - även vid

hävning som ej grundar sig på köparens hävningsrätt enligt villkor i föreliggande kontrakt.

Om säljarens skada överstiger erlagd handpenning, är köparen skyldig att omedelbart vid

anfordran erlägga mellanskillnaden till säljaren.

Motsvarande äger köparen rätt till hävning och skadestånd enligt ovan, i det fall säljaren ej

rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt.

Parterna är införstådda med att full förmedlingsprovision skall erläggas vid parts hävning av köpet

på grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår provisionen i det skadestånd

köparen blir skyldig att erlägga till säljaren.

§ 9 Begränsningar,

anslutnings-

avgifter,

tillstånd m.m.

Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs

av myndighetsbeslut, föreläggande från sotare eller liknande, som på något sätt begränsar

köparens möjlighet att utnyttja fastigheten på samma sätt som den används av säljaren i dag.

Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan, med samtliga

kostnader betalda.

Vidare garanteras, att samtliga för fastigheten debiterade/behörigt beslutade kostnader såsom för

gemensamhetsanläggning, gatumarksersättning, gatukostnadsbidrag, anslutnings- och abonne-

mangskostnader avseende VA, El och fjärrvärme är betalda.

§ 10 Besiktning,

skick,

fastighets-

beskrivning

Köparen har informerats om sin plikt att undersöka fastigheten. Härför har köparen före köpet

beretts tillfälle att med sakkunnig noggrant besiktiga fastigheten med därtill hörande byggnader

både in- och utvändigt. Köparen är medveten om att byggnaderna kan vara behäftade med fel

och brister beroende av ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen godtager

fastigheten med av besiktningsmannen påtalade fel och brister vilka ombesörjs och bekostas av

köparen ensam.

Mot ovanstående bakgrund förklarar sig köparen godtaga fastighetens skick och med bindande

verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Köparen är

införstådd med att ovanstående villkor innebär en friskrivning från säljarens ansvar som avses i

Jordabalken 4 kap 19 § avseende s.k. "dolda fel".

Fastigheten utgöres av 3 779 m² friköpt tomt, bebyggd med:
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Huvudbyggnad med butiks och kontorslokaler, byggnadsår 1930

Se bilagda fastighetsbeskrivning samt utdrag ur Lantmäteriverkets Fastighetsregister.

Total bruksarea: 3356 m² (Areauppgifter enligt taxeringsinformationen).

Byggnadens uthyrningsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan

uppgivna och verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav skall

ej ske.

Säljaren garanterar:

att inga beställningar eller åtaganden gjorts gällande fastigheten som ej redovisats köparen;

att samtliga lokaler är uthyrda  enligt tillhandahållen spec. samt kopior av hyreskontrakt;

att energideklaration har upprättats och satts upp på synlig plats i anslutning till entré;

att godkänd OVK-besiktning utförts (ventilationsbesiktning enl.förordn. 1991:1273);

att avtal ej föreligger avseende ekonomisk eller teknisk fastighetsförvaltning;

att fastigheten är registrerad för mervärdeskatt.

Säljaren svarar för att fastighetens tomtmark är avstädad, samt att utrymmen vilka disponeras av

säljaren är utrymda och städade.

§ 11 Köpebrev m.m. Sedan köpeskillingen erlagts enligt betalningsvillkoren i § 2, överlämnar säljaren till köparen

kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar.

Obelånade fysiska pantbrev (2 st. totalt 14 700 000 kr) ska säljaren, mot separat kvitto,

överlämna till köparen på tillträdesdagen.

Obelånade pantbrev (6 st. totalt 6 000 000 kr) - är s.k. datapantbrev och finns tillgängliga för

lagfaren ägares räkning i öppna arkivet vid Lantmäteriets Datapantbrevsregister och övertas av

köparen utan ersättning på tillträdesdagen.

Vidare skall säljaren överlämna hyreskontrakt, serviceavtal etc i original, samt i den mån de

innehas av säljaren, tomtkarta, ritningar m.m. samt tillhandahålla nytt utdrag ur Lantmäteriverkets

Fastighetsregister. Vidare de övriga handlingar som är nödvändiga för köparens förvaltning av

fastigheten.

I avvaktan på att köparen erhållit lagfart, skall säljaren medverka till ansökan om inteckning och

upplåtelse av panträtt jämte pantförskrivning av pantbrev  i de fall då detta krävs för köparens

upptagande av lån i samband med eller efter tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats.

§ 12 Tillägg,

ändringar

Tillägg till eller ändringar av detta köpekontrakt skall göras skriftligen för att äga giltighet.

§ 13 Mervärdesskatt Säljaren är vid undertecknandet av detta köpekontrakt registrerad som frivilligt skattskyldig för

moms och bedriver skattepliktig uthyrning på tillträdesdagen. Köparen förbinder sig att på

tillträdesdagen fortsätta med uthyrningsverksamheten i samma omfattning som säljaren. Köparen

är medveten om att den frivilliga skattskyldigheten övergår till köparen på tillträdesdagen och att

köparen övertar säljarens rättigheter och skyldigheter att under återstående korrigeringstid jämka

för tidigare avdragen ingående moms.

För det fall att den frivilliga skattskyldigheten upphör på grund av att köparen inte fullföljer sitt

åtagande på tillträdesdagen ska köparen fullgöra jämkningsskyldigheten.
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Säljaren har till köparen överlämnat en handling som avses i 8a kap § 15 mervärdeskattelagen

(1994:200). Handlingen ska innehålla sådana uppgifter att förvärvaren kan utnyttja sina

rättigheter och skyldigheter för framtida jämkning av moms. Säljaren garanterar att uppgifterna i

handlingen är riktiga och att säljarens redovisning av moms skett korrekt. För det fall att säljarens

uppgifter är felaktiga och köparen på grund härav ålagts jämkningsskyldighet ska säljaren ersätta

köparen i motsvarande mån.

Säljaren har till köparen överlämnat all dokumentation avseende mervärdesskatt gällande

fastigheten samt kopior på momsredovisningar som gjorts per dagens datum.

§ 14 Ombyggnad till

bostäder

Parterna är införstådda med att köpeskillingen fastställts med bakgrund av vissa åtaganden;

- Köparen förbinder sig att omedelbart efter tillträde påbörja ombyggnaden av övervåningen i

enlighet med meddelat bygglov.

Om köparen 36 månader efter tillträdesdagen icke genomfört ombyggnaden till minst 50%

inflyttningsbara lägenheter, enligt bygglovsansökan, har köparen att utge en tilläggsköpeskilling

om 6 miljoner kr. 

-Till säkerhet för detta sitt åtagande pantförskriver köparen på tillträdesdagen pantbrev,

fastställda i fastigheten å enahanda belopp, med förmånsrättsläge mellan  7 300 000 kr - 13 300

000 kr. 

- Säljaren skall via Valdemarsviks kommun tillse att det till varje bostadslägenhet i huset

 finns en disponibel båtplats i hamnen. Hyresavtal gällande båtplats upprättas separat mellan

boende och kommunen.  

§ 15 Villkor om

bygglov

Köparen har att ansökt om bygglov för ändring av användning samt ombyggnation, delvis till

bostadslägenheter. Det är en förutsättning för detta köp att bygglov beviljas innan tillträdet. 

Köpet ska återgå om denna förutsättning inte uppfyllts senast 2021-06-01 och någon av parterna

senast fem arbetsdagar senare begär att köpet ska återgå.

Begäran om återgång ska inom ovan angiven tid framställas skriftligen till motparten.

Om köparen begär återgång ska betald handpenning återbetalas till köparen utan

skadeståndsskyldighet för någon av parterna.

Om säljaren begär återgång skall denne ersätta köparen för utlägg i samband med utveckling av

fastigheten. Ersättningens storlek skall täcka verifierade kostnader, dock högst 500 000 kr.

§ 16 Villkor om

godkännande i

fullmäktige

Parterna är medvetna om att det för köpets giltighet krävs att överlåtelsen godkänns i

kommunfullmäktige. Vid återgång ska erlagd handpenning återbetalas till köparen, utan

skadeståndsanspråk från någondera parten.

Bilagor Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

Depositionsavtal

Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister

Objektbeskrivning

Kopia registreringsbevis säljare

Hyresgästlista
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Kopia besiktningsprotokoll

Registreringsbevis köpare

Separat har köparen erhållit och tagit del av:

Tomtkarta

Kopior nu gällande hyresavtal

Kopior serviceavtal hiss, ventilation

Energideklaration

Undertecknande Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var

sitt samt ett utgör Bjurfors Linköpings arkivexemplar.

Säljare

Valdemarsvik den 1 juni 2019

För CENTRUMHUSET I VALDEMARSVIK AB
Monika Hallberg

Köpare

Valdemarsvik den 1 juni 2019

För Sund Affärsbyrå AB
Bo Svensson
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Bygglovshandling

A-49-1-01

Kv. Garvaren
Valdemarsvik
Illustration exteriör

####

190424

GL

RITNINGENS INNEHÅLL

x

FÖRKLARINGAR

Då den interiöra planlösningen ännu
inte är fastslagen får bilderna visa en
princip för takterrasser och placering
av de franska balkongerna.

Takterrass
Terrasser på tak. Separata trapphus
direkt från lägenhet. Helglasade
terrassräcken för att minska det
visuella intrycket.

Franska balkonger
Franska balkonger utspridda längs
hela fasaden. Läge kan komma att
justeras.

Uteservering
Två långsmala uteserveringar på
vardera sida om centrumportik, båda
med mått 14 x 2,5 meter.

Befintligt utseende

Illustration vy från hamnen efter ombyggnad

Takplan efter ombyggnad
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Bygglovshandling
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Kv. Garvaren
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Illustration exteriör

####

190424

GL

RITNINGENS INNEHÅLL

x

FÖRKLARINGAR

Se ritning A-49-1-01

Vy från nordost Vy från sydväst

Vy från sjösidan Vy från nordväst
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Sven Stengard
0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Försäljning av Sjöhuset

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Under förutsättning av att Kommunfullmäktige beslutar sälja Sjöhuset,
Garvaren1, i Valdemarsvik beslutar kommunfullmäktige:

1. Centrumhuset i Valdemarsvik AB tillförs ett ovillkorat
aktieägartillskott om 1 000 tkr, vid tillträdesdagen.

2. Finansiering sker genom minskning av kommunens
rörelsekapital.

3. Uppkommen överlikviditet hos bolaget till följd av försäljningen
ska i första hand användas till amortering av lån hos kommunen.

Ärendebeskrivning
I separat skrivelse föreslås kommunfullmäktige ta ställning till att
godkänna försäljning och köpekontrakt avseende ”Sjöhuset” fastigheten
Garvaren 1 i Valdemarsvik som ägs av det kommunala bolaget
Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB). Tillträdesdagen och därmed
dagen för betalning är kopplat till kommande bygglov och därmed inte
fast angiven. Datum för planerad byggstart är enligt bygglovsansökan
2019-09-30. I bilaga finns en ekonomisk sammanställning över nedan
förda resonemang.

Denna försäljning innebär vissa ekonomiska konsekvenser både för
CVAB och för kommunen.

Försäljningspriset uppgår till 7 300 tkr och det bokförda värdet till 10 863
tkr beräknat per den 31/8 2019. Därtill kommer en uppskjuten
skattefordran på 4 485 tkr. Bolagets egna kapital minskar därmed med
8 048 tkr.

Detta innebär att bolagets egna kapital måste förstärkas med ett
ovillkorat aktieägartillskott på 1 000 tkr, för att upprätthålla ett hållbart
eget kapital.

Aktieägartillskottet bokförs i kommunen som en minskning av likvida
medel och en ökning av anskaffningsvärdet på aktierna i CVAB. I
bolaget bokförs det som en ökning av likvida medel och en ökning av
eget kapital.



Vårt datum Vårt Dnr Sida
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Effekten blir också att bolagets likviditet stärks med försäljningspris
(7 300 tkr) + aktieägartillskott (1 000 tkr) = 8 300 tkr. Någon sådan
likviditet är bolaget inte i behov av. Därför föreslår förvaltningen att den
uppkomna överlikviditeten i CVAB i första hand används till att amortera
av långfristiga lån hos kommunen. CVAB:s lån hos kommunen uppgår
till sammanlagt 32 300 tkr per 2019-05-14.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard David Gudjonsson
Ekonomichef Ekonom

Bilaga 1: Ekonomisk beräkning



Bilaga 

Försäljning Sjöhuset

Antaget  tillträdesdatum/överlåtelsedatum 2019-08-31

tkr

Försäljningspris 7 300

Bokfört värde byggnad/mark 190831 -10 721

Bokfört värde byggnadsinventarier 190831 -142

Bokföringsmässigt resultat -3 563

Uppskjuten skattefordran Sjöhuset 190831 -4 485

Belastning eget kapital pga försäljning -8 048

IB EK 20190101 (AK 900tkr) 9 301

EK efter försäljning 20190831 1 253

Resultatprognos CVAB för år 2019 -500

EK 20191231 753

Tillkommande aktieägartillskott 1 000

EK 20191231 inkl aktieägartillskott 1 753



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(14) KF-KF.2019.4

Justerare

..........

..........

..........

Motioner interpelationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-27

(15) KF-KF.2019.5

Justerare

..........

..........

..........

Avslutning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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