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Plats och tid: Valdemarsviks Folkets Hus , 2019-09-02 , 19:00:00

· Upprop

· Val av två protokollsjusterare. Justering sker tisdagen den 10 september kl
15:00

Nr Ärende Beredande instans
1 Sammanträdets behöriga

kungörande
2 Information

a) Ekonomisk uppföljning

b) Revisorernas granskning -
Underlag för ansvarsprövning

c) Länsstyrelsens beslut om
ersättare i kommunfullmäktige

d) Övrig information

3 Valärenden 2019 Krisledningsnämnd
4 Valärenden 2019 CVAB
5 Valärenden 2019 VETAB
6 Valärenden 2019 KF
7 Valärenden 2019 KS
8 Inspektion enligt 20§

förmyndarskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndare i
Valdemarsviks kommun

KS § 162

9 Mål och Budget 2019 - 2021 KS § 128
10 Ägardirektiv för Centrumhuset i

Valdemarsvik AB
KS § 138

11 Ägardirektiv för Valdemarsviks
Etableringsaktiebolag

KS § 139

12 Motion - Huskurage - rädda liv
och förebygger våld

KS § 157

13 Motioner interpelationer och
frågor

14 Övriga ärenden
15 Avslutning
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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) Eva Köpberg
Ordförande Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(1) KF-KF.2019.1

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(2) KF-KF.2019.3

Justerare

..........

..........

..........

Information

a) Ekonomisk uppföljning

b) Revisorernas granskning - Underlag för ansvarsprövning

c) Länsstyrelsens beslut om ersättare i kommunfullmäktige

d) Övrig information

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(2) KF-KF.2019.3

Justerare

..........

..........

..........

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-08-19 KS-SA.2019.32 040 1(2)

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard
0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Sammanfattning av månadsuppföljning per den sista maj
och juni 2019

Kommunstyrelsens månadsuppföljningar utmynnar alltid i en prognos
över årsutfallet. Prognoserna för maj och juni skiljer sig inte åt.

Mnkr
Prognosresultat -7,7
Budgetavvikelse totalt -20,9
Verksamheternas prognos -22,6
Finansierings prognos +1,7
Investeringsbudgetens prognos 0,0

Negativt resultat
Prognosen pekar mot ett negativt resultat på driftbudgeten om -7,7
mnkr. Detta ska jämföras med det budgeterade resultatet på +13,2
mnkr. Budgetavvikelsen uppgår således till -20,9 mnkr.

Justerad driftbudget
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10, § 129 om fördelningen av
anslagen för Kapital- och personalkostnadsökningar. Av anslagen
disponerades inte 5,8 mnkr vilket tillfördes resultatet som därmed
budgeteras till 13,2 mnkr.

Justerad investeringsbudget
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10, § 128 att revidera
investeringsbudgeten genom att minska anslaget till förskolelokaler med
15 mnkr. Av detta utökades budgeten med 7,4 mnkr till olika projekt och
7,6 mnkr användes till att sänka budgeten. Av denna anledning finns
inga större avvikelser att rapportera per maj månad.

Verksamheternas prognos
Verksamheterna eller sektorerna redovisar en prognos på -22,6 mnkr.
Det största underskottet finns på sektor Bar-, Utbildning och
Arbetsmarknad (BUA) med -10,0 mnkr följt av sektor Stöd och Omsorg
med -7,6 mnkr (SoO) och Samhällsbyggnad och Kultur (SoK) som
prognostiserar -4,6 mnkr. Service och administration och Kommunchef
med stab redovisar -0,7 mnkr respektive +0,3 mnkr.
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Orsakerna till underskotten skiljer sig åt mellan sektorerna. På BUA
handlar det dels om att hantera underskott sektorn bär med sig sedan
tidigare år och dels sparbeting innevarande år. Sektor SoO:s underskott
beror på tillkommande kostnader för placering enligt LSS-beslut och
ökade personalkostnader inom flera verksamheter till följd av ökade
behov och svårigheter att rekrytera rätt kompetens. På SoK är det
ökade elkostnader och fördyrad vinterväghållning som är de största
orsakerna.

Överskott på finansieringen
Finansieringen prognostiserar ett överskott på 1,7 mnkr beroende dels
på ökade skatteintäkter och statsbidrag men även på bättre finansnetto

Inlösen av den förmånsbestämda ålderspensionen, KF 2019-01-28, §14
och en sjunkande likviditet har medfört att en nyupplåning på totalt 50
mnkr skedde den 20 juni. Lånet löper till och med 2025-05-12 med en
fast ränta på 0,43 %. Detta medför att den långfristiga upplåningen hos
Kommuninvest ökar från 127,8 mnkr till 177,8 mnkr. Detta är fördelat på
nio lån med olika löptid. Nästa omsättning uppgår till 10 mnkr och sker
2019-09-02.

Inga avvikelser på investeringsbudgeten
Eftersom investeringsbudgeten reviderades i juni månad har inga större
avvikelser uppkommit.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-12, § 154 att godkänna
månadsuppföljningarna för maj och juni och samtidigt betona vikten av
att kostnadsreducerande åtgärder kommer till stånd. Därutöver
beslutade kommunstyrelsen att vakansprövning ska göras av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef









































































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(3) KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2019 - Val av krisledningsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12

KS § 158 KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

Valärenden 2019 - Val av krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige utser för mandatperioden till och med
2022-12-31 nedanstående 13 ledamöter och 13 ersättare
samt ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice
ordförande i kommunens krisledningsnämnd.

Ledamöter:
1. Ted Starkås (S)
2. Nhela Ali (S)
3. Ulla Wallering Fall (S)
4. Mattias Geving (S)
5. Jenny Elander Ek (C)
6. Anders Carlsson (C)
7. Rosa Jonsson (C)
8. Anna Nilsson (M)
9. Per Hollertz (M)
10. Anders Sjölander (M)
11. Marianne Svensson (KD)
12. Göran Hargestam (SD)
13. Vakant

Ersättare:
1. Malin Andersson (S)
2. Lars Beckman (S)
3. Maud Carlsson (S)
4. Jessica Ek (S)
5. Torvald Karlsson (C)
6. Jonas Andersson (V)
7. Daniel Johnsson (C)
8. Carina Thuresson (M)
9. Hans Andersson (M)
10. Martin Jemsö (M)
11. Lars Lundqvist (LpO)
12. Kurt Olsson (SD)
13. Conny Larsson (SD)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12

KS § 158 KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

Ordförande:
Ted Starkås (S)

1:e vice ordförande:
Anders Carlsson (C) till och med 2020-02-29, Jenny Elander Ek (C)
från och med 2020-03-01

2:e vice ordförande:
Per Hollertz (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade att 2019-05-27 anta reviderat reglemente
för krisledningsnämnden. Enligt reglementet ska 13 ledamöter och 13
ersättare väljas. Det finns ingen skrivning om personunion med
kommunstyrelsen men förslaget är att samma ledamöter och ersättare
väljs till krisledningsnämnden som sitter i kommunstyrelsen.

Detta förslag är kommunicerat med valberedningens ordförande, Mikael
Jonsson (S), och vice ordförande, Per Hollertz (M), som inte hade några
invändningar mot förslag på namn och att förvaltningen tar fram förslag
på krisledningsnämnden ledamöter och ersättare.

Förslag på förändringar
Anders Carlsson (C) träder in som ordförande under Jenny Elander Eks
(C) föräldraledighet till och med februari 2020. Robert Kronqvist (SD)
kommer att flytta och kommer därför avsäga sig alla politiska uppdrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Staben 2019-07-03.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida
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Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsen
Dennis Gidlund
0123-191 82

dennis.gidlund@valdemarsvik.se

Val av krisledningsnämnd

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige utser för mandatperioden till och med
2022-12-31 nedanstående 13 ledamöter och 13 ersättare
samt ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice
ordförande i kommunens krisledningsnämnd.

Ledamöter:
1. Ted Starkås (S)
2. Nhela Ali (S)
3. Ulla Wallering Fall (S)
4. Mattias Geving (S)
5. Jenny Elander Ek (C)
6. Anders Carlsson (C)
7. Rosa Jonsson (C)
8. Anna Nilsson (M)
9. Per Hollertz (M)
10. Anders Sjölander (M)
11. Marianne Svensson (KD)
12. Göran Hargestam (SD)
13. Robert Kronqvist (SD)

Ersättare:
1. Malin Andersson (S)
2. Lars Beckman (S)
3. Maud Carlsson (S)
4. Jessica Ek (S)
5. Torvald Karlsson (C)
6. Jonas Andersson (V)
7. Daniel Johnsson (C)
8. Carina Thuresson (M)
9. Hans Andersson (M)
10. Martin Jemsö (M)
11. Lars Lundqvist (LpO)
12. Kurt Olsson (SD)
13. Conny Larsson (SD)

Ordförande



Vårt datum Vårt Dnr Sida
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Skrivelse med beslutsförslag

Ted Starkås (S)

1:e vice ordförande
Jenny Elander Ek (C)

2:e vice ordförande
Per Hollertz (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade att 2019-05-27 anta reviderat reglemente
för krisledningsnämnden. Enligt reglementet ska 13 ledamöter och 13
ersättare väljas. Det finns ingen skrivning om personunion med
kommunstyrelsen men förslaget är att samma ledamöter och ersättare
väljs till krisledningsnämnden som sitter i kommunstyrelsen.

Detta förslag är kommunicerat med valberedningens ordförande, Mikael
Jonsson (S), och vice ordförande, Per Hollertz (M), som inte hade några
invändningar mot förslag på namn och att förvaltningen tar fram förslag
på krisledningsnämnden ledamöter och ersättare.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Dennis Gidlund
Utredare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(4) KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2019 - Godkännande av avsägelse från
uppdrag som ersättare i CVAB, Anna Nilsson (M) och val
av ny ersättare

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(5) KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2019 - Godkännande av avägelse från
uppdrag som ersättare i VETAB, Anna Nilsson (M) och
val av ny ersättare

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(6) KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2019 - Godkännande av avsägelse från
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Robert
Kronqvist (SD) samt begäran om ny sammanräkning hos
länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(7) KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2019 - Godkännande av avsägelse från
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, Robert
Kronqvist (SD) samt val av ny ledamot

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02

(8) KS-SA.2019.47

Justerare

..........

..........

..........

Inspektion enligt 20§ förmyndarskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndare i Valdemarsviks kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12

KS § 162 KS-SA.2019.47

Justerare

..........

..........

Inspektion enligt 20§ förmyndarskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndare i Valdemarsviks kommun

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner informationen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 4 april 2019 genomfört en inspektion av
överförmyndarverksamheten i Valdemarsviks kommun. Förutom
länsstyrelsens representanter var överförmyndaren med ersättare
närvarande vid inspektionen.

Underlag för inspektionen var den verksamhetsredogörelse som insänts
till länsstyrelsen, anmälningsärenden som länsstyrelsen hanterat sedan
föregående inspektion, protokoll från föregående inspektion samt den
stickprovsundersökning som genomfördes i anslutning till
inspektionsbesöket.

I sitt inspektionsprotokoll daterat 2019-05-16 påpekar länsstyrelsen att
de fel och brister som uppmärksammats vid inspektionen bör korrigeras.

Länsstyrelsen finner skäl att rikta kritik mot överförmyndaren i följande fall:

· När huvudmannen helt eller delvis ska betala arvodet bör han eller
hon normalt få del av beslutet, och därigenom ges möjlighet att
överklaga det. Huvudmannen ska tillställas ett eget exemplar av
arvodesbeslutet, och det är inte tillräckligt att överförmyndaren
uppmanar ställföreträdaren att informera huvudmannen om
beslutet.

· Överförmyndaren bör tillse att maskering av uppgift i akt om annan
huvudman sker på ett tillfredsställande sätt. Med anledning av att
uppgift inte maskerats riktar länsstyrelsen kritik mot
överförmyndaren.

§ Ställföreträdare får inte betala räkningar med sina egna pengar och
sedan ta ut pengar från huvudmannens konto och sätta in på sitt
eget konto eftersom det innebär en otillåten skuldsättning av
huvudmannen. Länsstyrelsen erinrar om att överförmyndaren ska



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12

KS § 162 KS-SA.2019.47

Justerare

..........

..........

vidta erforderliga åtgärder när denne i sin tillsyn upptäcker brister i
ställföreträdarens hantering och/eller redovisning, samt att dessa
åtgärder bör dokumenteras. Med anledning av att en otillåten
skuldsättning uppdagats och någon åtgärd inte vidtagits riktar
länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren.

· Uppgifter en myndighet får på annat sätt än genom en handling ska
snarast dokumenteras om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet.

Överförmyndaren har i skrivelse 2019-06-04 kommenterat länsstyrelsens
kritik och har för avsikt att omgående korrigera de brister som har
påpekats.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-07-17 KS-SA.2019.47 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Eva Köpberg
0123-191 60

eva.kopberg@valdemarsvik.se

Inspektion enligt 20§ förmyndarskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndare i Valdemarsviks kommun

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner informationen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 4 april 2019 genomfört en inspektion av
överförmyndarverksamheten i Valdemarsviks kommun. Förutom
länsstyrelsens representanter var överförmyndaren med ersättare
närvarande vid inspektionen.

Underlag för inspektionen var den verksamhetsredogörelse som insänts
till länsstyrelsen, anmälningsärenden som länsstyrelsen hanterat sedan
föregående inspektion, protokoll från föregående inspektion samt den
stickprovsundersökning som genomfördes i anslutning till
inspektionsbesöket.

I sitt inspektionsprotokoll daterat 2019-05-16 påpekar länsstyrelsen att
de fel och brister som uppmärksammats vid inspektionen bör korrigeras.

Länsstyrelsen finner skäl att rikta kritik mot överförmyndaren i följande fall:

 När huvudmannen helt eller delvis ska betala arvodet bör han eller
hon normalt få del av beslutet, och därigenom ges möjlighet att
överklaga det. Huvudmannen ska tillställas ett eget exemplar av
arvodesbeslutet, och det är inte tillräckligt att överförmyndaren
uppmanar ställföreträdaren att informera huvudmannen om
beslutet.

 Överförmyndaren bör tillse att maskering av uppgift i akt om annan
huvudman sker på ett tillfredsställande sätt. Med anledning av att
uppgift inte maskerats riktar länsstyrelsen kritik mot
överförmyndaren.

 Ställföreträdare får inte betala räkningar med sina egna pengar och
sedan ta ut pengar från huvudmannens konto och sätta in på sitt
eget konto eftersom det innebär en otillåten skuldsättning av
huvudmannen. Länsstyrelsen erinrar om att överförmyndaren ska



Vårt datum Vårt Dnr Sida
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Skrivelse med beslutsförslag

vidta erforderliga åtgärder när denne i sin tillsyn upptäcker brister i
ställföreträdarens hantering och/eller redovisning, samt att dessa
åtgärder bör dokumenteras. Med anledning av att en otillåten
skuldsättning uppdagats och någon åtgärd inte vidtagits riktar
länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren.

 Uppgifter en myndighet får på annat sätt än genom en handling ska
snarast dokumenteras om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet.

Överförmyndaren har i skrivelse 2019-06-04 kommenterat länsstyrelsens
kritik och har för avsikt att omgående korrigera de brister som har
påpekats.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Eva Köpberg
kommunsekreterare

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



Länsstyrelsen har i enlighet med 20 § förmynderskapsförordningen ( 1995:379) 

gjort en inspektion av överförmyndaren i Valdemarsvik den 4 april 2019 

 

I de sammanfattande synpunkterna, som överlämnats i protokollet från nämnda inspektion, 

pekar man på att fel och brister som uppmärksammats bör korrigeras så snart som möjligt. 

 

De fel eller brister som uppmärksammats i handläggningen bör i förekommande fall 

korrigeras. När huvudmannen helt eller delvis ska betala arvodet bör han eller hon normalt få 

del av beslutet, och därigenom ges möjlighet att överklaga det. Huvudmannen ska tillställas 

ett eget exemplar av arvodesbeslutet, och det är inte tillräckligt att överförmyndaren 

uppmanar ställföreträdaren att informera huvudmannen om beslutet. Länsstyrelsen framhåller 

att överförmyndaren bör tillse att maskering av uppgift i akt om annan huvudman sker på ett 

tillfredsställande sätt. Med anledning av att uppgift inte maskerats riktar Länsstyrelsen kritik 

mot överförmyndaren. Ställföreträdare får inte betala räkningar med sina egna pengar och 

sedan ta ut pengar från huvudmannens konto och sätta in på sitt eget konto eftersom det 

innebär en otillåten skuldsättning av huvudmannen. Länsstyrelsen erinrar om att 

överförmyndaren ska vidta erforderliga åtgärder när denne i sin tillsyn upptäcker brister i 

ställföreträdarens hantering och/eller redovisning, samt att dessa åtgärder bör dokumenteras. 

Med anledning av att en otillåten skuldsättning uppdagats och någon åtgärd inte vidtagits 

riktar Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren. Uppgifter en myndighet får på annat sätt än 

genom en handling ska snarast dokumenteras om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. 

Ett exemplar av arvodesräkningen översänds till huvudmannen. I dagboken är detta en 

automatisk post som är förbestämd i Wärna och finns noterad. Texten har ändrats från 

delgivits till översänds. Detta gäller bara i de fall huvudmannen betalar arvodet. 

Maskering av namn som ej tillhör akten har gjorts i de fall vi funnit sådana. 

Överförmyndaren har vid varje tillfälle då vi samlat gode män och förvaltare påpekat vikten 

av att god man inte förskotterar medel för huvudmannen. Det kan i vissa sammanhang vara 

helt omöjligt för god man att undvika detta, och i vissa fall skulle det förorsaka god man 

mycket extraarbete. Vi kommer fortsättningsvis att alltid påpeka vikten av att särskilja 

ekonomierna, men inser att detta i vissa fall är oundvikligt.  

 Akt 41 Vilka eftersökningar, hos till exempel tingsrätt och landsarkiv, som överförmyndaren 

vidtagit med anledning av vad som framkommit i akten avseende avsaknad av beslut 

om anordnande av godmanskap. För det fall beslut inte återfinns bör överförmyndaren 

tillse att huvudmannens behov av ställföreträdarskap utreds samt att, om behov finns, 

ansöka till tingsrätten om anordnande av ställföreträdarskap för huvudmannen.  

Överförmyndaren har muntligen till tingsrätten i Norrköping framfört önskemål om en kopia 

på beslut som togs vid upprättandet av akten ( 1987-10-12). Tingsrätten arkiv återkom 2019-

04-03 med besked om att ingen beslutshandling fanns arkiverad hos dem. 

Akt 412 

Vilka åtgärder som överförmyndaren vidtagit med anledning av vad som framkommit i 

akten avseende avsaknad av beslut om anordnande av godmanskap, och 

ställföreträdares eventuella redovisning. 



Beslut om att tillsätta god man för bortavarande FB 11:3 fattades 2018-06-27. Dock uttrycktes 

detta inte på ett formellt korrekt sätt då rubriken blev ”Tillsättning god man för bortavarande”. 

Andemeningen var dock att detta handlade om ett beslut och god man har sedan upprättande 

av ärendet fullföljt sina åtaganden.  

 

 

 

 

 

 

Överförmyndaren har för avsikt att korrigera de brister vilka pekats ut i sammanfattande 

synpunkter omgående. 

 

 

Valdemarsvik 2019-06-04 

 

Överförmyndaren 

 

 

Lars Beckman   Christina Gårdebäck Stork 
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Mål och Budget 2019 - 2021 - Omdisponering av
investeringsbudgeten 2019

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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Justerare

..........

..........

Mål och Budget 2019 - 2021

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner omdisponering av
investeringsbudgeten 2019, enligt listan nedan så att beslutade
medel till förskolebyggnation om 20 mnkr reduceras till 5 mnkr.

2. Kvarvarande medel om 7,4 mnkr omfördelas till nedanstående
projekt. Härigenom minskas investeringsbudgeten 2019 med
totalt 7,6 mnkr.

3. Budgetberedningen kommer beakta detta vid kommande års
budget.

4. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten utökas
med 1,5 mnkr och att investeringsbudgetens reserv tas i
anspråk.

Ärendebeskrivning
Lista projekt 2019
PLU fastighet 1 mnkr flyttas från 2020 till 2019

så att 2019 får 4 mnkr
PLU gata 500 tkr flyttas från 2020 till 2019

så att 2019 får 2 mnkr
Allmän aktivitetsyta Norrbacka 200 tkr flyttas från 2020 till 2019

så att 2019 får 300 tkr
Markbädd och sanitetshus Ämtö 1 mnkr tillförs 2019 så att projektet

kan färdigställas (500 tkr till
markbädden, 160 tkr för
vattentoaletter, 340 tkr för
återstående del av sanitetshuset
med duschutrymmen)

Resecentrum Valdemarsvik 400 tkr tillförs 2019 så att ett
tillfälligt resecentrum kan etableras
i kanten av Kolplan

Bruksparken Gusum 500 tkr tillförs 2019 så att parken
kan färdigställas med staket mot
bruksgatan, nyasfalterad parkering
på nuvarande yta för
återvinningsstation samt ny
återvinningsstation vid f d
brandstationen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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..........
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Köksrenovering Gusum 200 tkr tillförs 2019 som inledande
utredningskostnader

Motionsled Banvallen 300 tkr tillförs 2019 så att dessa
tillsammans med sökta
bidragsmedel möjliggör ett
iordningställande av motionsleden
upp till Yxningens camping

Norra kajen Valdemarsvik 300 tkr tillförs 2019 för
kompletterande geotekniska
undersökningar och
miljöundersökningar inför
detaljplanearbete och exploatering

Nytt vattenverk Fallingeberg 3 mkr flyttas från 2020 till 2019
eftersom projektet är beslutat och
initierat och behöver dessa medel
under 2019.

Totalt 7 400 mkr

I mål- och budgetdokumentet 2019-2021 finns i
investeringsbudgeten för 2019 20 mnkr avsatta för
”verksamhetslokaler sektor BUA”. Med detta avses planerad
förskolebyggnation Sörby, fem avdelningar, att följas av
motsvarande byggnation på Lovisebergsområdet året därefter.

Upphandlingsförfarandet under våren 2019 resulterade i ett enda
anbud som låg ca 15 mnkr över budgeterade 40 mnkr för både
förskolorna inkl markjobb och yttre miljö. Av denna anledning
avbröts upphandlingsförfarandet och detta görs nu om, fast med
en uppdelning mellan byggnad och mark som troligtvis kommer
att ge fler anbud och ett annat utfall i anbuden.

Av detta skäl blir hela projektet ca ett år försenat och 20 mnkr till
förskolebyggnation 2019 kommer inte att förbrukas. 5 mnkr bör
ligga kvar som marginal för eventuella markberedningsjobb under
hösten 2019.

Förvaltningen ser i och med detta anledning att tidigarelägga ett
antal andra mindre investeringsprojekt som redan är inledda, som
har aktualiserats under året eller som redan skjutits framåt pga av
det stora förskoleprojektet och som nu annars skulle riskera att
skjutas ännu längre fram. Samtidigt avlastas 2020-2021 dessa
mindre projekt. Beloppen för PLU fastighet och PLU gata bör
också återställas till sin normala nivå för att undvika
kapitalförstöring och ligga i fas med gatuunderhållet.
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Det rör sig överlag om redan pågående eller på annat sätt
angelägna projekt som förvaltningen bedömer kan genomföras
under 2019 utan att rubba övrig planering för 2019.

Dessa projekt finns listade ovan.

Förslag och yrkanden
Anders Carlsson (C) föreslår att punkt 4 i förslaget till beslut ändras
till "Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten utökas med
1,5 mnkr och att investeringsbudgetens reserv tas i anspråk."

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2019-05-07.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019--05-15 § 62.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



Datum

2019-05-07 1 (2)
Mottagare

Kommunstyrelsens arbets-
utskott



Datum

2019-05-07
1 (2)

Mottagare

Kommunstyrelsens
arbets-
utskott

Omdisponering investeringsbudget 2019

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner omdisponering av
investeringsbudgeten 2019, enligt listan nedan så att
beslutade medel till förskolebyggnation om 20 mkr reduceras
till 5 mkr.

2. Kvarvarande medel om 7,4 mkr omfördelas till nedanstående
projekt. Härigenom minskas investeringsbudgeten 2019 med
totalt 7,6 mkr.

Ärendebeskrivning
Lista projekt 2019
PLU fastighet 1 mkr flyttas från 2020 till 2019 så

att 2019 får 4 mkr
PLU gata 500 tkr flyttas från 2020 till 2019

så att 2019 får 2 mkr
Allmän aktivitetsyta Norrbacka 200 tkr flyttas från 2020 till 2019

så att 2019 får 300 tkr
Markbädd och sanitetshus Ämtö 1 mkr tillförs 2019 så att projektet

kan färdigställas (500 tkr till
markbädden, 160 tkr för
vattentoaletter, 340 tkr för
återstående del av sanitetshuset
med duschutrymmen)

Resecentrum Valdemarsvik 400 tkr tillförs 2019 så att ett
tillfälligt resecentrum kan etableras
i kanten av Kolplan

Bruksparken Gusum 500 tkr tillförs 2019 så att parken
kan färdigställas med staket mot
bruksgatan, nyasfalterad parkering
på nuvarande yta för
återvinningsstation samt ny
återvinningsstation vid f d
brandstationen

Köksrenovering Gusum 200 tkr tillförs 2019 som inledande
utredningskostnader

Motionsled Banvallen 300 tkr tillförs 2019 så att dessa
tillsammans med sökta
bidragsmedel möjliggör ett
iordningställande av motionsleden
upp till Yxningens camping

Norra kajen Valdemarsvik 300 tkr tillförs 2019 för
kompletterande geotekniska
undersökningar och



Datum

2019-08-21 3 (3)

Dokument

TJÄNSTESKRIVELSE

miljöundersökningar inför
detaljplanearbete och exploatering

Nytt vattenverk Fallingeberg 3 mkr flyttas från 2020 till 2019
eftersom projektet är beslutat och
initierat och behöver dessa medel
under 2019.

Totalt 7 400 mkr

Bakgrund

I mål- och budgetdokumentet 2019-2021 finns i investeringsbudgeten för
2019 20 mkr avsatta för ”verksamhetslokaler sektor BUA”. Med detta
avses planerad förskolebyggnation Sörby, fem avdelningar, att följas av
motsvarande byggnation på Lovisebergsområdet året därefter.

Upphandlingsförfarandet under våren 2019 resulterade i ett enda anbud
som låg ca 15 mkr över budgeterade 40 mkr för både förskolorna inkl
markjobb och yttre miljö. Av denna anledning avbröts
upphandlingsförfarandet och detta görs nu om, fast med en uppdelning
mellan byggnad och mark som troligtvis kommer att ge fler anbud och ett
annat utfall i anbuden.

Av detta skäl blir hela projektet ca ett år försenat och 20 mkr till
förskolebyggnation 2019 kommer inte att förbrukas. 5 mkr bör ligga kvar
som marginal för eventuella markberedningsjobb under hösten 2019.

Förvaltningen ser i och med detta anledning att tidigarelägga ett antal
andra mindre investeringsprojekt som redan är inledda, som har
aktualiserats under året eller som redan skjutits framåt pga av det stora
förskoleprojektet och som nu annars skulle riskera att skjutas ännu längre
fram. Samtidigt avlastas 2020-2021 dessa mindre projekt. Beloppen för
PLU fastighet och PLU gata bör också återställas till sin normala nivå för
att undvika kapitalförstöring och ligga i fas med gatuunderhållet.

Det rör sig överlag om redan pågående eller på annat sätt angelägna
projekt som förvaltningen bedömer kan genomföras under 2019 utan att
rubba övrig planering för 2019.

Dessa projekt finns listade ovan.

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef
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Ägardirektiv för Centrumhuset i Valdemarsvik AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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Ägardirektiv för Centrumhuset i Valdemarsvik AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv enligt nedan för
Centrumhuset i Valdemarsvik AB.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till ändrade ägardirektiv framgår av nedanstående. Förslaget innebär
en revidering av tidigare direktiv, för att anpassa bolagets uppdrag till den
utveckling som skett. Bolaget äger och förvaltar idag två fastigheter, Sjöhuset
och Funkishuset. Funkishuset är idag till stora delar uthyrt till Valdemarsviks
kommun och en försäljning av Sjöhuset pågår.
Följande direktiv föreslås och tidigare direktiv bifogas.

Ägardirektiv
Centrumhuset i Valdemarsvik AB ansvarar för att dess fastighet/-er fortlöpande
underhålls och utvecklas efter befintlig och bedömd framtida efterfrågan.
Uppdraget till styrelsen och verkställande ledning är att vidta åtgärder för att
undvika ekonomiska och kapitalmässiga förluster, då efterfrågan på lediga
kontors- eller affärslokaler bedöms vara är begränsad.
I första hand är uppdraget att försäljning av delar av fastighetsbeståndet ska
genomföras. Detta är en ägarfråga och styrelsen har en fortlöpande dialog med
ägaren.
Centrumhuset i Valdemarsvik AB ska hålla en vinstmarginal så att bolaget
långsiktigt uppnår en konsolideringsgrad med en soliditet om 15 %.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration med förslag till
beslut.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15 § 64.
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-06-13 KS-SA.2019.15 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsens arbetsutskott
Frida Andersson
0123-192 93

frida.m.andersson@valdemarsvik.se

Ägardirektiv för Centrumhuset i Valdemarsvik AB

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta Ägardirektiv för

Centrumhuset i Valdemarsvik AB

Ärendebeskrivning
Ett förslag till ändrade ägardirektiv framgår av nedanstående. Förslaget innebär
en revidering av tidigare direktiv, för att anpassa bolagets uppdrag till den
utveckling som skett. Bolaget äger och förvaltar idag två fastigheter, Sjöhuset
och Funkishuset. Funkishuset är idag till stora delar uthyrt till Valdemarsviks
kommun och en försäljning av Sjöhuset pågår.
Följande direktiv föreslås och tidigare direktiv bifogas.

Ägardirektiv
Centrumhuset i Valdemarsvik AB ansvarar för att dess fastighet/-er fortlöpande
underhålls och utvecklas efter befintlig och bedömd framtida efterfrågan.
Uppdraget till styrelsen och verkställande ledning är att vidta åtgärder för att
undvika ekonomiska och kapitalmässiga förluster, då efterfrågan på lediga
kontors- eller affärslokaler bedöms vara är begränsad.
I första hand är uppdraget att försäljning av delar av fastighetsbeståndet ska
genomföras. Detta är en ägarfråga och styrelsen har en fortlöpande dialog med
ägaren.
Centrumhuset i Valdemarsvik AB ska hålla en vinstmarginal så att bolaget
långsiktigt uppnår en konsolideringsgrad med en soliditet om 15 %.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Monika Hallberg
Kommunchef
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Ägardirektiv för Valdemarsviks Etableringsaktiebolag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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Justerare

..........

..........

Ägardirektiv för Valdemarsviks Etableringsaktiebolag

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar nedan angivna ägardirektiv för
VETAB.

Ärendebeskrivning
Nedan angivna ägardirektiv är antagna av kommunstyrelsen 2018-04-
09 § 63:

Ägardirektiv:
Valdemarsviks Etablerings AB äger och förvaltar fastigheten Strömsvik
4, administrationsbyggnaden och kommunhuset Strömsvik.
Kommunen är enda hyresgäst och betalar en årlig hyra motsvarande
bolagets självkostnader.

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt förvalta fastigheten Strömsvik
4, så att fastighetsvärdet bibehålls över tid. Bolaget ska därvid årligen
upprätta och följa en underhållsplan för ändamålet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-02-08.
Protokoll 2019-05-15 § 65.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-02-08 KS-SA.2019.16 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Eva Köpberg
0123-191 60

eva.kopberg@valdemarsvik.se

Ägardirektiv för Valdemarsviks Etableringsaktiebolag

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslås besluta anta nedan angivna
ägardirektiv.

Ärendebeskrivning
Nedan angivna ägardirektiv är antagna av kommunstyrelsen 2018-04-
09 § 63:

Valdemarsviks Etablerings AB äger och förvaltar fastigheten Strömsvik
4, administrationsbyggnaden och kommunhuset Strömsvik. Kommunen
är enda hyresgäst och betalar en årlig hyra motsvarande bolagets
självkostnader.

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt förvalta fastigheten Strömsvik
4, så att fastighetsvärdet bibehålls över tid. Bolaget ska därvid årligen
upprätta och följa en underhållsplan för ändamålet.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Eva Köpberg
kommunsekreterare

Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>
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Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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2019-08-12

KS § 157 KS-SA.2017.37

Justerare

..........

..........

Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige avslår motionen

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har genom Marie Lindh Eriksson och Sigbritt Segergren
inkommit med en motion om att införa huskurage i Valdemarsviks
kommun.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra
våld i nära relationer. Att införa huskurage handlar om att anta en policy
bestående av; rutiner för att knacka på hos grannen, vid behov att
hämta hjälp av andra kommuner och att ringa polisen vid situationer
som kräver det.

Förslag till beslut
Förvaltningen anser att motionens syfte och intention är viktig. Dock blir
det svårt att realisera en policy, då kommunen inte har möjlighet att vara
bärare av den. Kommunen saknar ett eget bostadsbolag och äger
endast ett fåtal lägenheter, som planeras för försäljning.

Med ovanstående i beaktning är förslaget att kommunfullmäktige avslår
motionen om att kommunen inför Huskurage.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Staben 2019-06-03.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-12 § 76.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-06-03 KS-SA.2017.37 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dennis Gidlund
0123-191 82

dennis.gidlund@valdemarsvik.se

Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionen

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har genom Marie Lindh Eriksson och Sigbritt Segergren
inkommit med en motion om att införa huskurage i Valdemarsviks
kommun.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra
våld i nära relationer. Att införa huskurage handlar om att anta en policy
bestående av; rutiner för att knacka på hos grannen, vid behov att
hämta hjälp av andra kommuner och att ringa polisen vid situationer
som kräver det.

Förslag till beslut
Förvaltningen anser att motionens syfte och intention är viktig. Dock blir
det svårt att realisera en policy, då kommunen inte har möjlighet att vara
bärare av den. Kommunen saknar ett eget bostadsbolag och äger
endast ett fåtal lägenheter, som planeras för försäljning.

Med ovanstående i beaktning är förslaget att kommunfullmäktige avslår
motionen om att kommunen inför Huskurage.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Dennis Gidlund
Utredare
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Justerare

..........

..........

..........

Motioner interpelationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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(14) KF-KF.2019.6

Justerare

..........

..........

..........

Övriga ärenden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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Justerare

..........
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Avslutning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx


	Föredragningslistan
	1. Sammanträdets behöriga kungörande
	2. Information

a) Ekonomisk uppföljning

b)  Revisorernas granskning  - Underlag för ansvarsprövning

c) Länsstyrelsens beslut om ersättare i kommunfullmäktige

d) Övrig information 


	    2.1 Sammanfattning, uppföljning maj och juni.docx
	    2.2 Revisorernas granskning.pdf
	    2.3 Länsstyrelsens beslut om ny ersättare.pdf
	3. Valärenden 2019 - Val av krisledningsnämnd
	    3.1 Protokoll 2019-08-12 - KS § 158
	    3.2 Val av krisledningsnämnd, förslag 
	4. Valärenden 2019 - Godkännande av avsägelse från uppdrag som ersättare i CVAB, Anna Nilsson (M) och val av ny ersättare
	    4.1 Avsägelse - Anna Nilsson (KSAU, CVAB och VETAB)
	5. Valärenden 2019 - Godkännande av avägelse från uppdrag som ersättare i VETAB, Anna Nilsson (M) och val av ny ersättare
	    5.1 Avsägelse - Anna Nilsson (KSAU, CVAB och VETAB)
	6. Valärenden 2019 - Godkännande av avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Robert Kronqvist (SD) samt begäran om ny sammanräkning hos länsstyrelsen
	    6.1 Avsägelse Robert Kronqvist.pdf
	7. Valärenden 2019 - Godkännande av avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, Robert Kronqvist (SD) samt val av ny ledamot
	    7.1 Avsägelse Robert Kronqvist.pdf
	8. Inspektion enligt 20§ förmyndarskapsförordningen (1995:379) av överförmyndare i Valdemarsviks kommun
	    8.1 Protokoll 2019-08-12 - KS § 162
	    8.2 Skrivelse med beslutsförslag
	    8.3 Inspektion ÖF.pdf
	    8.4 Inspektion enligt 20§ förmyndarskapsförordningen (1995:379) av överförmyndare i Valdemarsviks kommun
	9. Mål och Budget 2019 - 2021 - Omdisponering av investeringsbudgeten 2019
	    9.1 Protokoll 2019-06-10 - KS § 128
	    9.2 Omdisponering 2019
	10. Ägardirektiv för Centrumhuset i Valdemarsvik AB
	    10.1 Protokoll 2019-06-10 - KS § 138
	    10.2 Ägardirektiv 2019
	    10.3 Ägadirektiv 2018.pdf
	11. Ägardirektiv för Valdemarsviks Etableringsaktiebolag
	    11.1 Protokoll 2019-06-10 - KS § 139
	    11.2 Skrivelse med beslutsförslag
	12. Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld
	    12.1 Protokoll 2019-08-12 - KS § 157
	    12.2 Skrivelse med beslutsförslag
	    12.3 Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld
	13. Motioner interpelationer och frågor
	14. Övriga ärenden
	15. Avslutning

