
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Sida

1 (1)

Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan , 2019-06-12 , 08:15:00 - ca 12:00

· Upprop

· Val av protokollsjusterare

Nr Ärende Föredragande och ca tid
1 Öppnande av

sammanträdet
2 Godkännande av

dagordningen
3 Information

a) Personalfrågor

b) Näringslivsfrågor

c) Rapport ekonomiskt
åtgärdspaket

d) Avtal - Ishallen

e) Övrig information

Carina Magnusson 08:15

Malin Österström 08:30

Monika Hallberg 08:45

Martine Christensen Odenhall
09:00

4 Ekonomisk uppföljning
2019

Monika Hallberg
Martine Christensen Odenhall

5 Uppföljning av
verksamhet under 2019

Mikael Jonsson 09:45

6 Vattenskyddsområden,
Grytsområdet

Claes Boman 10:15

7 Motion - Huskurage -
rädda liv och förebygger
våld

Dennis Gidlund 11:00

8 Gärdesgård i
Skeppsgården

Monika Hallberg

9 Avslutning av
sammanträde

Ted Starkås (S) Eva Köpberg
Ordförande Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(1) Nämnd.2019.10

Justerare

..........

..........

Öppnande av sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(2) Nämnd.2019.9

Justerare

..........

..........

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(3) Nämnd.2019.3

Justerare

..........

..........

Information

a) Personalfrågor

b) Näringslivsfrågor

c) Länsstyrelsen Östergötland - Betaltjänststrategi för
Östergötlands län

d) Rapport ekonomiskt åtgärdspaket

e) Övrig information

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(3) Nämnd.2019.3

Justerare

..........

..........

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(4) KS-SA.2019.8

Justerare

..........

..........

Ekonomisk uppföljning 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(5) KS-SA.2019.5

Justerare

..........

..........

Uppföljning av verksamhet under 2019 -
Fastighet/gatukontor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-23

KSAU § 8 KS-SA.2019.5

Justerare

..........

..........

Uppföljning av verksamhet under 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Planering av verksamhetsuppföljningar 2019 fastställs.

Ärendebeskrivning

Uppföljning under 2019 Sammanträde

IT-verksamhet/Näringsliv 2019-02-20

Samhällsplanering 2019-03-20

Kultur/Bibliotek 2019-04-17

Kost/lokalvård/bad 2019-05-15

Fastighet/Gatukontor 2019-06-12

Näringsliv 2019-08-21

Renhållning/VA-enhet 2019-09-18

Kommunchef/Stab 2019-10-16

Ekonomi/personal/kansli 2019-11-13

Kultur/Bibliotek 2019-12-11

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2019-01-07.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(6) TF.2010.80 341

Justerare

..........

..........

Vattenskyddsområden, Grytsområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Valdemarsviks kommun
Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-05-16 TF.2010.80 341 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Kommunstyrelsen
Claes Boman
0123-191 49

claes.boman@valdemarsvik.se

Vattenskyddsområden, Grytsområdet

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva

beslutet från 2012-05-28 § 47.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Länsstyrelsen
ska besluta om vattenskyddsområde för Koppetorpssjön
(Djupsjön).

Sammanfattning
Mellan åren 2010 – 2012 arbetade kommunen med framtagande av
föreskrifter till Koppetorpssjön. Kommunfullmäktige beslutade 2012 att
man skulle ta beslutet själva. Nu när arbetet pågår igen så har det
kommit fram flera olika saker som påverkar ärendets hantering i den
grad att länsstyrelsen bör vara den myndighet som beslutar om detta
vattenskyddsområde.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 och våren 2019 har Sweco och kommunen tagit
fram förslag till vattenskyddsområde för Koppetorpssjön. Vid båda
samråden har det framkommit åsikter och synpunkter som delvis har
beaktats.

Motivering att länsstyrelsen (LST) ska besluta VSO för
Koppetorpssjön är;
Försvarsmakten har i remissvaret skrivit ” att Försvarsmaktens
verksamhet i området undantas från föreskrifterna”. Eftersom
kommunen saknar riskklassad person delger försvarsmakten inte oss all
information. Den riskklassningen har personalen på LST.

När det gäller tolkningen av befintligt avtal mellan kommunen och
berörda fastighetsägare anser kommunens tjänstemän att den frågan
inte ska inkluderas i föreskrifterna. Utan den ska hanteras separat då
frågor kring ersättningar och avtal ska hållas isär från själva
skyddsområdets dokument.

Vid ärendets beredning och vid samråden med boende, myndigheter
och andra intressenter har framkommit att det finns egenintressen och
jävsituationer.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-05-16 TF.2010.80 341 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Som en följd av detta föreslås att kommunfullmäktige upphäver beslutet
från 2012. Beslutet som ska upphävas följer av nedanstående.

Beslut av Kommunfullmäktige 2012-05-28 § 47
Vattenskyddsområde kring Koppartorpssjön
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunen ska vara den myndighet som fattar beslut om
fastställande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för
Koppartorpssjön.

Gryts vattentäkt har idag inget vattenskyddsområde. För att säkerställa
dricksvattenförsörjning för boende i Grytsområdet har Sektor Teknisk
Service tagit fram förslag till avgränsning av vattenskyddsområde samt
också föreskrifter för området enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5
(Handbok för vattenskyddsområde).

Förslaget har varit utsänt på remiss.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 69.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Claes Boman
VA-renhållningschef

Beslutet skickas till
VA- och renhållningschef
Miljöchef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-20

KSAU § 29 TF.2010.80 341

Justerare

..........

..........

Vattenskyddsområden, Grytsområdet

Jäv
Jenny Elander Ek (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Anders Carlsson (C) ersätter henne.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
När man 2010 – 2012 arbetade med att utarbeta föreskrifter till
Koppetorpssjön beslutades att kommunfullmäktige skulle ta beslutet
själv i frågan. Nu när arbetet har startat och pågår har det kommit fram
flera olika fakturor som påverkar ärendets hantering i den grad att
länsstyrelsen bör vara den myndighet som beslutar om detta
Vattenskyddsområde.

Under hösten 2018 har Sweco tagit fram handlingarna till ett
vattenskyddsområde för Koppetorpssjön. Vid ärendets beredning och i
samrådet med boende, myndigheter och andra intressenter har
framkommit att det finns flera egenintressen och att jävsituationer kan
uppstå i denna fråga. Försvarsmakten har också intressen i området,
som påverkar utformningen av själva föreskrifterna och deras
verksamhet.

Då många intressenter finns i ärendet bedömer förvaltningen att det är
lämpligt att länsstyrelsen beslutar i ärendet, vilket kan ske i ärenden
med flera olika intressen som ska samordnas.

Som en följd av detta föreslås att kommunfullmäktige upphäver beslutet
från 2012. Beslutet som ska upphävas följer av nedanstående.

Beslut av Kommunfullmäktige 2012-05-28 § 47
Vattenskyddsområde kring Koppartorpssjön
Kommunfullmäktiges beslutade 2012-05-28 att kommunen ska vara den
myndighet som fattar beslut om fastställande av vattenskyddsområde
med tillhörande föreskrifter för Koppartorpssjön.

Gryts vattentäkt har idag inget vattenskyddsområde. För att säkerställa
dricksvattenförsörjning för boende i Grytsområdet har Sektor Teknisk
Service tagit fram förslag till avgränsning av vattenskyddsområde samt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-20

KSAU § 29 TF.2010.80 341

Justerare

..........

..........

också föreskrifter för området enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5
(Handbok för vattenskyddsområde). (Beslutsunderlag
kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 69).

Förslaget har varit utsänt på remiss.

Förslag och yrkanden
Anders Carlsson (C) yrkar att ärendet bordläggs för att invänta samråd.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor samhällsbyggnad och Kultur 2019-02-27.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 48 TF.2010.80 341

Justerare

..........

..........

Vattenskyddsområden, Grytsområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Jäv
Jenny Elander Ek (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Anders Carlsson (C) ersätter henne.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
När man 2010 – 2012 arbetade med att utarbeta föreskrifter till
Koppetorpssjön beslutades att kommunfullmäktige skulle ta beslutet
själv i frågan. Nu när arbetet har startat och pågår har det kommit fram
flera olika fakturor som påverkar ärendets hantering i den grad att
länsstyrelsen bör vara den myndighet som beslutar om detta
Vattenskyddsområde.

Under hösten 2018 har Sweco tagit fram handlingarna till ett
vattenskyddsområde för Koppetorpssjön. Vid ärendets beredning och i
samrådet med boende, myndigheter och andra intressenter har
framkommit att det finns flera egenintressen och att jävsituationer kan
uppstå i denna fråga. Försvarsmakten har också intressen i området,
som påverkar utformningen av själva föreskrifterna och deras
verksamhet.

Då många intressenter finns i ärendet bedömer förvaltningen att det är
lämpligt att länsstyrelsen beslutar i ärendet, vilket kan ske i ärenden
med flera olika intressen som ska samordnas.

Som en följd av detta föreslås att kommunfullmäktige upphäver beslutet
från 2012. Beslutet som ska upphävas följer av nedanstående.

Beslut av Kommunfullmäktige 2012-05-28 § 47
Vattenskyddsområde kring Koppartorpssjön
Kommunfullmäktiges beslutade 2012-05-28 att kommunen ska vara den
myndighet som fattar beslut om fastställande av vattenskyddsområde
med tillhörande föreskrifter för Koppartorpssjön.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-17

KSAU § 48 TF.2010.80 341

Justerare

..........

..........

Gryts vattentäkt har idag inget vattenskyddsområde. För att säkerställa
dricksvattenförsörjning för boende i Grytsområdet har Sektor Teknisk
Service tagit fram förslag till avgränsning av vattenskyddsområde samt
också föreskrifter för området enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5
(Handbok för vattenskyddsområde). (Beslutsunderlag
kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 69).

Förslaget har varit utsänt på remiss.

Förslag och yrkanden
Anders Carlsson (C) yrkar att ärendet bordläggs för att invänta samråd.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor samhällsbyggnad och Kultur 2019-02-27.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(7) KS-SA.2017.37

Justerare

..........

..........

Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Centerpartiet
Xxxxx



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





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(8) KS-KcS.2019.44

Justerare

..........

..........

Gärdesgård i Skeppsgården

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-KcS.2019.44 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsens arbetsutskott
Monika Hallberg
0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Gärdesgård i Skeppsgården

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Östra Eds
Rödakorskrets m fl 14 000 kr för byggnation av gärdesgård kring
den gamla färjan på Åsvikelandet.

Ärendebeskrivning

Östra Eds Rödakorskrets har tillsammans med Östra Eds
Hembygdsförening samt Bygdegårdsföreningen i Långrådna inkommit
med en begäran om att ta i anspråk kvarstående medel från tidigare
beviljade försköningsmedel, d v s 14 tkr. Medlen ska nyttjas för att
bygga någon form av staket/gärdesgård, som ska placeras runt platsen
för den gamla färjan, som ligger på Åsvikelandet.

Färjan är belägen på mark som ägs av Åsviks Gård. Markägaren har
gett sitt godkännande till att uppförandet av ett staket sker på det
aktuella området.

Förvaltningens förslag utgår från att kommunens medel används för
själva byggnationen och att kommunen fortsättningsvis inte har något
som helst åtagande när det gäller staketet och dess placering. Det
ankommer på de sökande föreningarna att tillsammans med
markägaren komma överens om hur underhåll av staketet ska ske och
hur åtgärder ska bekostas.

Monika Hallberg
kommunchef

Beslutet skickas till
MarieLouise Botvidsson, ”Försköningsgruppen”
Akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-KcS.2019.44 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

(9) Nämnd.2019.12

Justerare

..........

..........

Avslutning av sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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