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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsens arbetsutskott
Carina Magnusson
Personalchef
Tel: 0123-191 59
E-post: carina.magnusson@valdemarsvik.se

OPF-KL18

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar ”Bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda, OPF-KL18” med ändringen att
omställningsersättningen ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster även från första året. Samordningen ska ske
från och med andra månaden. Förslaget till bestämmelsen börja
gälla efter det att den blivit antagen.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner har lämnat förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) för att kunna
tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller
senare. Bestämmelserna gäller förtroendevalda som fullgör uppdrag hos
kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av
heltid. Omställningsinsatser kan förtroendevald få som lämnar sitt uppdrag efter
minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i
32 a § LAS angiven ålder när den förtroendevalde lämnar sitt uppdrag.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd i syfte att
öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär.

Det ekonomiska omställningsstödet består av 85 % av tidigare genomsnittligt
arvode och utges om tre månader per år som uppdraget varat och ersättningen
samordnas inte under första året som det utges. Ekonomiskt omställningsstöd utges
av kommunen i högst 3 år, 85% av genomsnittliga månadsarvodet de två första
åren och 60% år 3.

Förslaget innebär att det ekonomiska omställningsstödet samordnas/minskas med
andra förvärvsinkomster från och med andra månaden, år ett.

Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutet skickas till
Akten
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  
2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  
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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

Försäljning del av Näs 1:6

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner försäljning av del av Näs 1:6 i enlighet
med bifogat köpekontrakt inklusive kartbilaga (inringat rött).

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen Martine
Christensen Odenhall att underteckna avtalet och verkställa
överlåtelsen.

Ärendebeskrivning

Före sommaren 2020 presenterade förvaltningen inför KSAU ett förslag
att sälja ett par markområden som kommunen äger, bland annat del av
Näs 1:6, sedan förfrågan inkommit från ett par privatpersoner.

Näs 1:6 är en relativt perifert belägen kommunägd mark vid Yxningen, totalt ca
30 ha stor bestående av ca 10 ha skogs- och jordbruksmark med tillhörande
vatten, samt ett fritidshusområde som är planlagt genom två byggnadsplaner från
60-talet. Planområdet (ca 14 ha) är upplåtet via ett nyttjanderättsavtal till en
samfällighetsförening och omfattas inte av försäljningsförslaget. Ytterligare fakta
kring området beskrivs i bifogat material framtaget av lantmätare.

Vid informationen före sommaren ställde sig KSAU principiellt positiv till
försäljning men önskade konkurrensutsättning genom annonsering på
kommunens hemsida, före budgivning.

Annonsering skedde också över sommaren och alla intressenter fick
även ett prospekt med en mer utförlig beskrivning av objektet samt svar
på frågor. Förfarandet avslutades med budgivning, vilken resulterade i
att ägarna till en angränsande fastighet vann med högsta bud, 1,5 mkr.

Förvaltningen föreslår nu att försäljningen verkställs i enlighet med
bifogat köpekontrakt.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
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Skrivelse med beslutsförslag

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef
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Säljare
Andel

1/1 2120000-0431

Andel
1/2

Andel
1/2

Namn

Valdemarsviks kommun
Adress

615 80 Valdemarsvik

Köpare
Namn
Ottosson, Karl Emil Teodor

Jakobsson, Elin Kristina

1. Överlåtelseförklaring och köpeobjekt

Säljaren överlåter till köparen Valdemarsvik Näs 1:6
Området, som är ca 10 ha med tillhörande vatten, är rödmarkerat på bifogad karta,
bilaga 1.

2. Tillträde

Området tillträds 2020-xx-xx (i det följande benämnd Tillträdesdagen).

3. Köpeskilling

Köpeskillingen är 1 500 000 kronor (EN MILJON FEM HUNDRA TUSEN
KRONOR).

4. Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen skall erläggas senast på Tillträdesdagen.

Insättning ska ske på kommunens BG 5308-9926. Ange fastigheten Näs 1:6 på
inbetalningen.

5. Inteckningar, pantbrev m m

Markområdet överlåtes fritt från inteckningar. Inskrivningar och övriga
belastningar framgår av fastighetsregisterutdrag, bilaga 2.



KÖPEKONTRAKT
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6. Avkastning, avgifter, inkomster m m

Avkastning, som fastigheten frambringar före den dag då tillträde skall ske,
tillkommer säljaren.

Avgift som utgår för fastigheten och belöper på tiden från och med tillträdesdagen
bärs av köparen.

Arrendeavgift, hyra och annan inkomst av fastigheten, som belöper på tiden före
tillträdesdagen, tillkommer säljaren.

7. Skog

Köparen förbinder sig att inte, innan han fullgjort sina betalningsskyldigheter
enligt detta kontrakt, utföra avverkning eller andra åtgärder som minskar
Områdets värde.

Säljaren förbinder sig att inte utföra avverkning eller andra åtgärder, som minskar
Områdets värde, efter Köparens underskrift av detta kontrakt.

Köparen förbinder sig att inför avverkning följa de restriktioner och krav som
gäller för att bedriva skogsbruk inom område med högt naturvärde.

8. Fastighetens skick

Säljaren och köparen är medvetna om sin upplysnings- respektive
undersökningsplikt.

Egendomen överlåts i det skick den nu befinner sig och säljaren förbinder sig att
före tillträdesdagen inte företa någon åtgärd som kan minska egendomens värde
eller underlåta något som kan vara ägnat att behålla egendomen vid dess
nuvarande värde.

9. Fastighetsbildning - lantmäteriförrättning

Köparen ansöker om erforderlig fastighetsbildning. Kostnaden för
fastighetsbildningen betalas av . Parterna är skyldiga att tåla smärre justering av
areal, gränser och rättigheter som kan komma att ske vid kommande
lantmäteriförrättning.

10. Belastande rättigheter

Inskrivna rättigheter som berör Fastigheten framgår av bifogat
fastighetsdatautdrag, se bilaga 2.
Arrendeavtal för del av fastigheten finns tecknat med Roger Andersson, se bilaga
3.
Avtalsservitut enligt bilaga 4, ska förordnas att belasta fastigheten Valdemarsvik
Näs 1:33.

 Avtalsservitut bryggor, flottbrygga

 Avtalsservitut vattenledning

 Avtalsservitut trekammarbrunn

 Avtal fiber
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11. Påföljder vid kontraktsbrott

Brister part i fullgörande av åtagande enligt detta avtal, äger motparten rätt till
skäligt skadestånd. Är vad som kan läggas den försumlige parten till last ej av
ringa betydelse äger motparten dessutom rätt att häva avtalet. Vid
betalningsförsummelse från köparens sida äger säljaren alltid rätt att häva köpet.

12. Tillägg eller ändringar

Ändringar av eller tillägg till detta köpeavtal ska göras skriftligen för att äga
giltighet.

13. Giltighetsförutsättning

Att avtalet godkänns av kommunstyrelsen i Valdemarsvik kommun.
______________________

Detta köpekontrakt har upprättats och underskrivits i två likalydande exemplar av
vilka parterna tagit var sitt.

Säljarens underskrift Köparens underskrift

Ort och datum Ort och datum

..................................................... ......................................................

...................................................... ......................................................
Valdemarsviks kommun

...................................................... ......................................................



KÖPEKONTRAKT

sida 4 (4)

Bilaga 1 Kartskiss

Rödmarkerat område försäljs.



Eventuell avyttring av del av Näs 1:6

Fastigheten Näs 1:6

Fastigheten Näs 1:6 är ca 30 ha stor, bestående av ca 10 ha skog- och jordbruksmark med tillhörande

vatten och resterande markareal består av ett planlagt område som tillhör två byggnadsplaner som

upprättats under 60-talet.

Den del som är planlagd av fastigheten Näs 1:6 består av allmänplats med enskilt huvudmannaskap

som är belastad av gemensamhetsanläggning Näs ga:1 som består av vägar, grönområden och vatten-

och avloppsanläggningar.



Gulmarkerade område är planlagt och resterande del består av skog- och jordbruksmark. Den del

som är planlagd belastas av ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen vilket betyder att området

ska upplåtas utan ersättning till de berörda bostadsfastigheterna i planområdet. Det betyder att den

delen av fastigheten är utan värde.

Den delen som intresse finns att förvärva, består av området som inte är planlagt om ca 10 ha skog-

och jordbruksmark med tillhörande vattenområde (planområdet berörs ej av åtgärden).

Eftersom fastigheten Näs 1:6 idag betraktas som en olämplig fastighet, då fastigheten inte uppfyller

lämplighetsvillkoren i fastighetbildningslagen och är varken lämplig som skog- eller

jordbruksfastighet. Då fastigheten är spår av succesiv fastighetsbildning är möjligheten att avyttra

fastigheten begränsad.

Det är inte lämpligt att avyttra hela fastigheten eftersom den till stor del består av planlagt område

med enskilt huvudmanskap. Förslagsvis övertas den delen av fastigheten av samfällighet för

planområdet. Det går inte att avstycka den delen som består av skog- och jordbruksmarken då den

delen inte uppfyller lämplighetsvillkoren vid nybildning av fastighet. Det enda alternativet som finns

är att genom fastighetsreglering överföra områden som består av skog- och jordbruksmark till en

närliggande fastighet. De närliggande fastigheterna är högst begränsade och måste vara skog- eller

jordbruksfastighet.



De tre rödmarkerade områdena kan avyttras. Den del som blir kvar av Näs 1:6 består av planområdet.



Enligt skogsstyrelsen karta framgår det att skogsmarken i anslutning till planområdet utgörs av höga

naturvärden, Lövskogslund/Hagmarksskog.
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Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-10-27 TRAF.2020.7 1(1)

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

Dialogunderlag till länstransportplanen 2022-2033

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till dialogunderlag.

Ärendebeskrivning

Inom region Östergötland (Regionen) är Länsplanen för regional
transportinfrastruktur 2022-2033 under framtagande. Inför denna önskar
Regionen en dialog och ett dialogunderlag som visar respektive
kommuns önskemål och prioriteringar utifrån konstaterade brister och
behov kopplat till infrastruktur.

Beslutsunderlag
Förslag till dialogunderlag

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef



Vårt datum Vårt Dnr Sida

TRAF.2020.7 510 1(5)

Ert datum Ert Dnr

____________________________________________________________________________________________________
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

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Region Östergötland
Kristina Hörnqvist Eleonor Mörk
0123-191 53 070-6014625

kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Inför LTP 2022-2033. Dialogmöten Regionen

Valdemarsviks kommun, som mindre skärgårdskommun, har sina
knappt 8000 invånare spridda över en förhållandevis stor geografisk
yta, med flera förtätade samhällen utöver centralorten Valdemarsvik.
Befolkningen tre- till fyrdubblas under sommaren och kommunen har
en naturskön och varierad topografi som samtidigt innebär
utmaningar infrastruktur- och servicemässigt. Invånarantalet har de
senaste två åren minskat svagt från att dessförinnan ha ökat svagt
under ett antal år.

Kommunen har på senare tid satsat på bland annat
miljösaneringsprojekt, EU-projekt i skärgårdsmiljö, förbättring av
centrummiljöer, gång- och cykelleder samt, fortfarande pågående,
helt nya förskolor i centralorten. Ett drygt 20-tal detaljplaner är under
behandling och rymmer såväl privata som kommunala projekt för
bostadsbyggande, företrädesvis i Gryt- Fyrudden, Valdemarsvik och
Ringarum, den sistnämnda orten med stor förmodad betydelse när
omdragningen av E22 förbi Söderköping står klar.

I likhet med många andra kommuner har Valdemarsviks kommun
under senare år gjort en genomlysning av den kommunala
organisationen i syfte att minska den totala kostnadskostymen, vilket
vi nu ser frukterna av och vilket gör att vi åter, på ett tydligare sätt,
kan blicka framåt, även om vi också fortsatt måste vara mycket
kostnadsmedvetna. Vi har för kommunens storlek ett stort antal
småföretag och nyetableringar och vi planerar, i samråd med bland
annat lokala intressenter, flera större exploateringsprojekt framöver
för dels attraktiva nya bostäder, dels ytterligare industri- och
handelsmark i efterfrågade lägen.

Valdemarsviks kommun har identifierat följande brister och behov
inom infrastrukturen och prioritetsordnat dessa. De flesta ligger längre
fram i tiden för att uppnå en jämn och hållbar kostnadsfördelning.
Samtliga åtgärder har fått ett "troligt byggår" för att lättare
åskådliggöra prioriteringen.
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Ert datum Ert Dnr

____________________________________________________________________________________________________
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

Kommunalt vägnät

· Ringarum - Lybecksvägen, alternativ GC-väg till idrottsområdet
Ringvallen, samt säker passage över Gamla landsvägen.
Alternativet ger inte den högsta säkerheten för oskyddade
trafikanter, men är ett framkomligt alternativ.
Troligt byggår 2028-2030. Ev i samband med ny detaljplan för
bostäder i området.

· Valdemarsvik – Storgatan, centrumdelen, ökad säkerhet för
oskyddade trafikanter utifrån "nästa steg" i utveckling av
centrum. Sträckan är den sista av de åtgärder som framkom i
hastighetsöversynen som gjordes 2012. Troligt byggår 2033.

· Valdemarsvik - GC Båthusvägen, mellan Grännäsvägen och
fram till vägens ände och där ansluta till befintlig GC-väg. En
frekvent använd väg för det rörliga friluftslivet som behöver bli
säkrare. Förutom att skapa en säkrare framkomlighet för
oskyddade trafikanter och det rörliga friluftslivet, så skulle GC-
vägen också medföra att skolbarnen kan ta sig till en annan
bättre hållplats.
Troligt byggår: 2030-2032

· Valdemarsvik - Grännäsvägen, från väg 806 och fram till
Sjögärdet. Behov av gång-och cykelväg intill den smala vägen.
Idag sker promenader utmed vägen förbi en husfabrik med
stora tunga transporter. Skolbarnen hämtas idag vid Sjögärdet,
men med en GC-väg skulle de kunna ta sig till en bättre
hållplats. Troligt byggår 2033-2034

· Gusum - Egnahemsvägen/Skolvägen. GC-väg för ökad
säkerhet för oskyddade trafikanter, från Stationsvägen och
fram till skolan. Troligt byggår "nästa planperiod"

Regionalt vägnät

· Valdemarsvik - Norrgatan, GC-väg mellan Storgatan och
Ishallen. Längs del av sträckan finns endast vägren idag. Kan
till stor del byggas på del av bilvägen. Ger troligen en bra
effekt på hastigheten, då gatan blir smalare. Idag är det en hög
andel hastighetsöverträdelser, främst på sträckan mellan
Ishallen och Norrbackagatan. Där är upplevs gatan som bred
och inbjuder till högre hastighet än gällande 50 km/tim. Tre
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säkra passager över vägen behöver också byggas. Utreds i
nuläget av Trv. Beräknad redovisning okt-2020.
Byggår utifrån Trv´s och Regionens beslut.

· Valdemarsvik - Storgatan (väg 212) Hpl Vammarskolan, stort
behov av tillgänglighetsanpassning. Det är vår största
hållplats, sett till antalet påstigande. Troligt byggår 2023.

· Valdemarsvik - Storgatan (väg 212) Hpl Skördevägen, behov
av tillgänglighetsanpassning. Ett lägre antal påstigande men
tillgänglighetskravet behöver tillgodoses. Troligt byggår 2026.

· Gryt - Väg 212 genom samhället. Säker passage över vägen
vid skolskjutshpl. Troligt byggår 2027.

· Valdemarsvik - Gamla Riksvägen (väg 806) GC-väg mellan
Grännäsvägen och Järnvägsgatan i Valdemarsvik. Åtgärden
medför att oskyddade trafikanter på ett säkert sätt kan ta sig
från Hyttan-området till arbete och skola i centrum. Sträckan är
också frekvent använt för det rörliga friluftslivet. Behov av en
säker passage över vägen vid Hyttan och vid Vadet, då GC-
väg måste byggas på den västra sidan. Korsning vid
Vadet/Järnvägsgatan behöver åtgärdas för bättre sikt vid utfart.
Troligt byggår 2026-2027

· Valdemarsvik - Väg 212 Mossebo, ny hpl för kommande linje
460, intill Mossebo fjärrhpl. Exakt läge ännu inte beslutat.
Utifrån läget också behov av anslutande GC-väg.
Byggår utifrån regionens beslut.

· Valdemarsvik - Väg 212, Mossebo, behov av säker passage
över vägen vid Flexmac. Anslutning mellan väg och GC-väg
finns på båda sidor.
Byggår ev. ihop med hpl åtgärder ovan.

· Ringarum - Gamla banvallen, alternativ GC-väg till
idrottsområdet Ringvallen, utmed och under Gamla
landsvägen och upp till området. Ett alternativ som bidrar till en
enklare förlängning av en framtida fritidscykelväg på banvallen.
Alternativet ger en mycket hög säkerhet för oskyddade
trafikanter. Medför troligen en betydande kostnad för
återöppnandet av den gamla tågtunneln under vägen.
Samtidigt så är själva byggande på gammal banvall betydligt
billigare än att bygga GC-väg på rå mark.
Troligt byggår 2028-2030 Ev. i samband med ny Dp.
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· Valdemarsvik - Väg 738, GC-väg mellan infarten vid E22 och
fram till Lilla Brårum, för att sedan ansluta till banvallens
fritidscykelväg. Troligt byggår "nästa planperiod".

· Ringarum - Väg 738 i centrum. Större åtgärd för säkrare, bättre
och tydligare centrummiljö. Troligt byggår "nästa planperiod".

· Väg 212 - GC-väg Valdemarsvik - Fyrudden. En lång sträcka
med en kraftig ökning av trafikmängden sommartid. Vägen är
relativt smal och krokig och har bitvis begränsad sikt och
begränsat utrymme mellan bergväggar och havsviken. GC-väg
måste därför byggas längre ifrån vägen, på vissa platser.
Troligt byggår "nästa planperiod i små etapper"

Nationellt stamvägnät

· E22, Ringarum Omstigningshållplats för expresslinje 46 och
eventuellt även för kommande linje 460 samt tillhörande
kringåtgärder som parkering för cykel och bil och anslutande
gångvägar. Trv´s planerade byggår 2024-2025.

Övrigt

Ett annat stort behov för Valdemarsviks kommun är att åtgärda
bärigheten på Fyruddens kaj där utredning nu har fastställt
bärigheten till max 3,5 ton totalvikt. Hamnen byggdes ursprungligen
med en bärighet på 14 boggi ton, någon gång på 70-talet. Fyrudden
är vår omstigningsplats till skärgården och också en viktig hamn för
hela skärgårdsinfrastrukturen. Fyrudden är och fortsätter att
utvecklas till ett attraktivt turistmål, inte bara för vidare färd ut till
skärgården. Nu närmast förestående är arbetet mot en Blå Flagg-
certifiering för hamnen.

Kustbevakningen använder hamnen och har sitt övernattningskvarter
och förråd där. Hamnen används också frekvent av försvaret för
utbildning och lossning/lastning av förnödenheter. Begränsningen på
3,5 tons totalvikt medför att tunga transporter inte kan anlända och
lasta för vidare godsförsörjning ut till skärgården.

Fyrudden är belägen i änden på väg 212, och hamnen används av
statliga myndigheter, så möjligen kan åtgärden bekostas delvis med
statliga medel.
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Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

1. Nuvarande LTP stödjer väl det regionala utvecklingsprogrammet
och strukturbilden i den, även om utmaningarna är stora när det gäller
landbygdskommunerna. Alla typer av kommunikationer har stora
förbättringspotentialer för oss små kommuner, så där har vi en längre
väg att gå innan vi är i mål. För oss som skärgårdskommun är det
särskilt viktigt som ett led i kunna bibehålla och gärna öka den
bofasta skärgårdsbefolkningen.

2. Mål och strategier i gällande LTP ligger väl i linje med det arbete
som sker och fortsatt bör ske mot en ökad förändring av resbeteende.
Utveckling av Östergötland till en flerkärning stadsregion ser vi kan
påverka möjligheten även för oss mindre kommuner i utkanten att
stärka vår kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare.

3. Den ekonomiska fördelningen till större investeringar och den
prioriteringen har vi inte några särskilda synpunkter på, inte heller
fördelningen mellan trafikslag. När det kommer till
medfinansieringsdelen, så är det positivt att medel till åtgärder på det
kommunala vägnätet har ökat. För oss som en liten kommun eller
faktiskt en väldigt liten kommun, så finns ändå en brist i det. Hos oss
är det inom beslutade tättbebyggda områden till övervägande delen
de statliga vägarna som har störst behov av GC-väg eller andra
säkerhetshöjande åtgärder. Där får vi lägga vår tilltro till att LTP´n
gällande prioritering av cykelvägsprojekt säger att det bör ha mindre
betydelse vem som är väghållare. Därför bör åtgärdsfinansieringen
för oss också innefatta mindre medfinansieringsåtgärder inom
tättbebyggt område på statliga vägar.

VALDEMARSVIKS KOMMUN



Ringarum. Gång-och cykelväg till Ringvallen utmed Lybecksvägen med passage över väg 
739. ev. i samband med ny Dp. Ca 550m



Storgatan – Åtgärd för ökad säkerhet för 
oskyddade trafikanter. Ca 225m



Båthusvägen 975m



Grännäsvägen  ca 1260m



GC-väg utmed Egnahems vägen och 
Skolvägen.



Väg 815, gång-och cykelväg till Ishallen, samt säkra passager. 
Möjligt att ta del av vägbredden till det. Åtgärda ytan som idag fungerar 
som hpl för skolskjuts. Kommunens mark, men påverkar vägområdet.   



Väg 212 (Storgatan) Tillgänglighetsanpassning hpl Vammarskolan och 
hpl Skördevägen



Gryt. Säker passage över väg 212 vid 
skolskjutshpl.



Väg 806. Gång-och cykelväg ca 900 m. Samt passage/överfart över väg 806 vid 
Vadet och vid Hyttan. Utöver det behöver korsningen ses över och byggas om 
till modernare lösning. Trv är medvetna om den. Bör ändras för bättre sikt 
söderut vid färd från centrum.



Väg 212. Säker passage för gång-och cykel vid Flexmac, där anslutningar finns, samt 
passage vid framtida hpl och GC-väg på norra sidan, till Mossebo fjärr hpl. Alternativt 
gångtunnel utifrån förväntat högre trafikflöde i och med framtida etableringar av bl a 
livsmedelsbutik i området Mossebo.



Ringarum. Gång-och cykelväg till Ringvallen. Öppna upp tågtunnel.
Väg 739 Ringarum. GC på gamla banvallen under vägen. Kan knyta ihop med framtida  
bostadsområde Takmossen och projekt friluftsväg på banvallen. Ca 600m



GC-väg utmed väg 738. Knyter ihop ”GC-väg” under E22 med 
banvallen mot Gusum. Möjliggör cykelpendling Gusum-
Valdemarsvik, sommartid. 



Ringarum. Gamla Landsvägen (väg 738). Åtgärd för bättre och tydligare 
centrum miljö och säkrare för oskyddade trafikanter, i samband med 
försköning Ringarum.



Väg 212. Långsiktigt plan och med många etapper. Gång-och 
cykelmöjlighet Valdemarsvik-Fyrudden. Ca 17 km. 
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Kommunstyrelsens Au
Kristina Hörnqvist
Trafiksamordnare
Tel: 0123-191 53
E-post: kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Remiss - Förslag på sänkt hastighet väg 746

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till yttrande.

Sammanfattning
Begäran om yttrande - Förslag om hastighetsbegränsning på väg 746

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har för yttrande senast den 14 oktober 202, översänt
handlingar i ovanstående ärende. Valdemarsviks kommun har begärt
förlängd tid för yttrande till den 10 december 2020 och beviljats detta.

Ett förslag om begränsning av hastigheten på väg 746 vid Knappekulla har
inkommit till länsstyrelsen. Som skäl anförs att det är en mindre väg med
gårdar där det finns barn och diverse djur som ibland vistas på vägen, och
de uttrycker en oro kring hastigheten. De har också frågor om logiken i att
det är begränsat till 50 km/tim på väg 744 genom byn.

Trafiklagstiftningen är mycket tydlig med att vid färd på väg ska lämplig
hastighet hållas utifrån rådande situation på vägen. Vägen är tydlig i sitt
”språk” och visar för föraren vilken hastighet som är mest lämpad vid färd.
Trots det så bör del av vägen bedömas utifrån att det tidigare har beslutats
om begränsning på väg 744 genom byn.

Vår samlade bedömning är att enhetlig hastighet ska råda inom hela byn
Västertryserum och därför ska den del som är belägen på väg 746 också
begränsas till 50 km/tim.

Beslutsunderlag
Skrivelse förslag till yttrande.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Länsstyrelsen i östergötland
Kristina Hörnqvist Ingela Rönnmark
0123-191 53 070-6014625

kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Yttrande - Förslag på sänkt hastighet väg 746

Valdemarsviks kommun förslår länsstyrelsen att tillstyrka förslaget
på den del av väg 746 som löper genom den samlade bebyggelsen
som också ingår i Västertryserums by.

Bakgrund

Länsstyrelsen har för yttrande senast den 14 oktober 2020, översänt
handlingar i ovanstående ärende.

Valdemarsviks kommun har begärt förlängd tid för yttrande till den 10
dec 2020 och beviljats detta den 1 oktober 2020.

Förslag på begränsning av hastigheten på väg 746 mot Knappekulla,
har inkommit från Ellinor Grönfors. Som skäl anförs att det finns
gårdar längs vägen där det bor barn och flera olika djur som ibland
vistas på vägen. Sökande undrar också över logiken i att hastigheten
är begränsad till 50 km/tim på den lite större vägen genom byn, väg
744.

Redogörelse

Den aktuella vägen är ca 1,5 km lång och leder fram till Knappekulla
gård, för att därefter fortsätta som en liten grusväg genom
skogslandskapet. Vägen är relativt smal och krokig till en början och
inbjuder inte till några höga hastigheter. Det är också där gårdarna
ligger relativt sammanhållna. En sträcka längre fram är lite rakare och
vägen går genom öppna fält.Trafikmätningar finns på den delen. De
senaste mätningen visar en medelhastighet på 52 km/tim och en ådt
på 66 varav 8 var lastbilar utan släp. Det är en mycket låg
trafikmängd och liten andel tung trafik.
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Utifrån vägens sträckning och vart den leder så bör de flesta som kör
där vara personer som bor eller verkar på gårdarna. Det innebär att
de är väl förtrogna med vägen och känner till att det finns gårdar där.
Flera av byggnaderna är också väl synliga utmed vägen, och där ska
man som fordonsförare förvänta sig att det kan vara barn och djur på
eller invid vägen och anpassa sin hastighet utifrån det.

Skälet till den nuvarande begränsningen till 50 km/tim på väg 744,
känner vi inte till. Däremot så bör hela byn få en enhetlig hastighet
och därför bör en lokal trafikföreskrift om 50 km/tim införas för de
första 500 m genom den samlade bebyggelsen som tillhör
Västertryserum.

Generellt så är trafiklagstiftningen mycket tydlig med att en trafikant
alltid ska iaktta den varsamhet och omsorg som krävs med hänsyn till
omständigheterna. Vidare ska trafikanten visa hänsyn mot de som
bor eller uppehåller sig vid vägen, och särskilt när fordonet närmar sig
barn eller djur på vägen. Men i det här fallet har det längre tillbaka i
tiden beslutats att 50 km/tim är en lämplig hastighet genom byn på
väg 744 och då ska hela samhället innefattas i det, även den del som
ligger på väg 746.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef



 
   
  
   
  
  
 Från: Rönnmark Ingela <Ingela.Ronnmark@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 1 oktober 2020 14:39
Till: Kristina Hörnqvist <Kristina.Hornqvist@valdemarsvik.se>
Ämne: Anstånd 
  
  
   
  
 Hej, 
  
   
  
 Anstånd beviljas för yttrande i ärende 258-15245-20 till den 10 december 2020. 
  
   
  
 Hälsningar 
  
   
  
 Ingela Rönnmark 
  
 Förvaltningshandläggare 
  
 Rättsenheten 
  
 Avdelningen för verksamhetsstöd 
  
 Tfn 010-223 53 30 
  
 Länsstyrelsen Östergötland 
  
 Östgötagatan 3, 581 86 Linköping



Från:                                  "Länsstyrelsen Östergötland" <ostergotland@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Mon, 7 Sep 2020 12:11:37 +0100
Till:                                     "E-RB-Centraldiariet" <centraldiariet.ostergotland@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               VB: Förslag på sänkt hastighet på väg

 
 

Från: Länsstyrelsen i Stockholms län <Stockholm@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 7 september 2020 12:42
Till: Länsstyrelsen Östergötland <ostergotland@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Förslag på sänkt hastighet på väg
 
Hej,
 
Nedanstående kom till oss i Stockholm, men jag tror att den ska till er i Östergötland.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Carina Eriksson
 
Registrator
 
Enheten för diarium och arkiv
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm
 
 
 
 

Från: Ellinor Grönfors <kontakt@ellinorgronfors.se> 
Skickat: den 7 september 2020 12:38
Till: Länsstyrelsen i Stockholms län <Stockholm@lansstyrelsen.se>
Ämne: Förslag på sänkt hastighet på väg
 
Hej.
Jag kontaktar er angående förslag på sänkt hastighet i Knappekulla utanför Valdemarsvik. 
Vägen har idag en hastighet på 70 kilometer i timmen (väg 746, markerad rosa på ena kartan). Den större 
vägen, innan man svänger av till denna väg (väg 744, markerad på blå ena kartan), har en hastighet på 50 
kilometer i timmen. Vi i området förstår inte logiken i detta. På den mindre vägen där vi bor finns gårdar 
med barn, getter, höns, ankor, kor m.m. Flera av dessa vistas i bland på vägen.
Jag bifogar kartor på vägen och hoppas att ni tar till er detta och förstår vår oro kring hastigheten och 
våra barn och djur. 
 
Ellinor Grönfors

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
mailto:kontakt@ellinorgronfors.se
mailto:Stockholm@lansstyrelsen.se


 
kontakt@ellinorgronfors.se
0730540827
 
 

mailto:kontakt@ellinorgronfors.se
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS KF
Kristina Hörnqvist
kristina.hornqvist@valdemarsvik.se
0123-191 53 070-6014625

Taxa för markupplåtelse

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva gällande taxa KF
§6, 95/000317 406.

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogad taxa för
markupplåtelse.

Sammanfattning
Utifrån den tilltagande efterfrågan på platser för matvagnar och Food
Trucks föreslår förvaltningen att en lämplig plats för dessa ska
tillskapas. I samband med det måste också en taxa tas fram, då detta
är en ny företeelse i kommunen.

Ärendebeskrivning
Efterfrågan kommer varje år på att få ställa upp en matvagn under
sommarsäsongen. För att kunna förverkliga detta, krävs att en taxa
för markupplåtelse gällande matvagnar och Food Trucks på anvisad
plats tas fram. Förvaltningen ser att en förlängning av säsongen är
önskvärd, och ett steg i den riktningen är att sätta en taxa som är
avsevärt lägre för övriga årets månader. Det kan bli en bidragande
orsak till att utöka sin upplåtelse någon eller några månader utöver
sommarsäsongen.

Föreslagen taxa är framtagen med utgångspunkt från närliggande
kommuner och i relation till kommunens storlek. I samband med
framtagandet framgick också att gällande taxa för torghandel,
beslutad 1996, behöver revideras i samband med framtagandet av
de nya taxorna. Därför innehåller förslaget även en ny taxa för
torghandel samt en taxa för upplåtelse av marken för loppisen vid
Kolplan, som tidigare har saknats.
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Beslutsunderlag
Förslag till taxa för markupplåtelse

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef



Taxa för markupplåtelse

Beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-23 §

Torghandel Salutorget

Fast saluplats 1 000 kr/år

Dagplats 3m 150 kr/dag

Plats för loppis vid Kolplan

Fredagar och lördagar 1 maj – 30 september 2 000 kr/säsong

(plats anvisas med karta för varje säsong)

Food Trucks och mindre matvagnar

(Anvisad plats vid Kolplan)

Högsäsong 1 juni – 31 aug 2 500 kr/mån 200 kr/dag

Lågsäsong 1 sep – 31 maj 500 kr/mån 100 kr/dag

Dagtaxa vid evenemang och marknader 200 kr/dag

Taxor indexregleras årligen med oktober månads index året före, avrundat uppåt till

närmaste hela procent.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 214 KS-TEK.2020.59 061

Justerare

..........

..........

Taxa för markupplåtelse

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning avseende frågan
om eluthyrning.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning
avseende frågan om eluthyrning.

Sammanfattning
Utifrån den tilltagande efterfrågan på platser för matvagnar och Food
Trucks föreslår förvaltningen att en lämplig plats för dessa ska tillskapas. I
samband med det måste också en taxa tas fram, då detta är en ny
företeelse i kommunen.

Ärendebeskrivning
Efterfrågan kommer varje år på att få ställa upp en matvagn under
sommarsäsongen. För att kunna förverkliga detta, krävs att en taxa för
markupplåtelse gällande matvagnar och Food Trucks på anvisad plats tas
fram, inklusive taxa för el. Förvaltningen ser att en förlängning av
säsongen är önskvärd, och ett steg i den riktningen är att sätta en taxa
som är avsevärt lägre för övriga årets månader. Det kan bli en bidragande
orsak till att utöka sin upplåtelse någon eller några månader utöver
sommarsäsongen.

Föreslagen taxa är framtagen med utgångspunkt från närliggande
kommuner och i relation till kommunens storlek. I samband med
framtagandet framgick också att gällande taxa för torghandel, beslutad
1996, behöver revideras i samband med framtagandet av de nya taxorna.
Därför innehåller förslaget även en ny taxa för torghandel samt en taxa för
upplåtelse av marken för loppisen vid Kolplan, som tidigare har saknats.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 214 KS-TEK.2020.59 061

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 143
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-09
Förslag till taxa för markupplåtelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Trafiksamordnaren
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 143 KS-TEK.2020.59 061

Justerare

..........

..........

Taxa för markupplåtelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige upphäver gällande taxa antagen av KF §6,
95/000317 406.

2. Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för markupplåtelse.

Sammanfattning
Utifrån den tilltagande efterfrågan på platser för matvagnar och Food
Trucks föreslår förvaltningen att en lämplig plats för dessa ska tillskapas. I
samband med det måste också en taxa tas fram, då detta är en ny
företeelse i kommunen.

Ärendebeskrivning
Efterfrågan kommer varje år på att få ställa upp en matvagn under
sommarsäsongen. För att kunna förverkliga detta, krävs att en taxa för
markupplåtelse gällande matvagnar och Food Trucks på anvisad plats tas
fram, inklusive taxa för el. Förvaltningen ser att en förlängning av
säsongen är önskvärd, och ett steg i den riktningen är att sätta en taxa
som är avsevärt lägre för övriga årets månader. Det kan bli en bidragande
orsak till att utöka sin upplåtelse någon eller några månader utöver
sommarsäsongen.

Föreslagen taxa är framtagen med utgångspunkt från närliggande
kommuner och i relation till kommunens storlek. I samband med
framtagandet framgick också att gällande taxa för torghandel, beslutad
1996, behöver revideras i samband med framtagandet av de nya taxorna.
Därför innehåller förslaget även en ny taxa för torghandel samt en taxa för
upplåtelse av marken för loppisen vid Kolplan, som tidigare har saknats.

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-09
Förslag till taxa för markupplåtelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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..........

..........

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
David Gudjonsson
Tel: 0123-193 39
E-post: david.gudjonsson@valdemarsvik.se

Prövning av de kommunala bolagens verksamheter

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Verksamheten i det kommunala bolaget Centrumhuset i
Valdemarsvik AB, CVAB har under år 2019 bedrivit verksamhet
som i huvudsak varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

2. Verksamheten i det kommunala bolaget Valdemarsviks
Etableringsaktiebolag, VETAB, har under år 2019 bedrivit
verksamhet som varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 9§ ska kommunstyrelsen årligen pröva om den
verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit under föregående kalenderår har
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna (lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen). Uppsiktplikten innebär att kommunstyrelsen ska fatta ett
aktivt beslut om bolagen utfört verksamheten inom de ramar som lagts fast i
bolagsordningarna. Bolagen ska följa ägardirektiv och riktlinjer på ett beslutat och
strukturerat sätt som bottnar i kommunfullmäktiges mål. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Ekonomienheten representerar förvaltningen och har undersökt de kommunala
bolagen Centrumhuset i Valdemarsvik AB, CVAB, och Valdemarsviks
etableringsaktiebolag, VETAB. Årsredovisningar, ägardirektiv och bolagsordningar
har använts som underlag till undersökningen. Bedömningen är att verksamheterna
i huvudsak varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Centrumhuset i Valdemarsvik AB
Bolaget äger och förvaltar två fastigheter, Sjöhuset och Funkishuset. Funkishuset
är till stora delar uthyrt till Valdemarsviks kommun och Sjöhuset är inne i en
försäljningsprocess.

Bolaget ska enligt bolagsordningen förvalta fastigheter inom Valdemarsviks
kommun. Enligt ägardirektiv ska bolaget ansvara för att dess fastigheter fortlöpande
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underhålls och utvecklas efter befintlig och bedömd framtida efterfrågan. Uppdrag
till styrelsen och verkställande direktören är att vidta åtgärder för att undvika
ekonomiska och kapitalmässiga förluster. Prioriterat är att försäljning av Sjöhuset
ska genomföras.

Centrumhuset i Valdemarsvik AB ska långsiktigt uppnå en soliditet på 15% enligt
ägardirektiv.

Bolaget har under år 2019 drivit försäljningsprocessen av Sjöhuset. Köpekontrakt
är påskrivet under året men överlåtelsedatum är beräknat till våren år 2021 pga.
bygglovsprocess. Enligt årsredovisningen 2019 var bolagets soliditet 5,5%, men
väntas öka efter fastighetsförsäljningen.

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående
kalenderår i huvudsak har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Valdemarsviks Etableringsaktiebolag VETAB
Bolaget äger och förvaltar fastigheten Strömsvik 4,
administrationsbyggnaden och kommunhuset Strömsvik. Valdemarsviks
kommun är den enda hyresgästen och debiteras en årlig hyra motsvarande
bolagets självkostnader.

Enligt ägardirektiv ska bolaget på ett kostnadseffektivt sätt förvalta
fastigheten Strömsvik 4, så att fastighetsvärdet bibehålls över tid. Under år
2019 har ombyggnation av bottenvåningen genomförts samt en utredning för
ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander David Gudjonsson
Kommundirektör Ekonom
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..........

..........
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Tillsättning av funktion som säkerhetsskyddschef

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse säkerhetssamordnaren Peter
Tirheden till Valdemarsviks kommuns säkerhetsskyddschef.

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11 § 43 upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett kontinuerligt ansvar för att följa upp den som är anställd
eller som på annat sätt deltar i verksamhet som är av betydelse för rikets
säkerhet eller som skydd mot terrorism.

Enligt Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2 kap 2 § ska det finnas
en säkerhetsskyddschef. Säkerhetsskyddschefens ansvar och uppgift är
att utöva kontroll över säkerhetsskyddet.

Med anledning av byte av personal finns behov att utse en ny
säkerhetsskyddschef.

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Säkerhetssamordnaren
Personalchefen
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

Justerare

..........

..........

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsens arbetsutskott
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Arbetsutskottets sammanträdestider 2021

Förslag till beslut i arbetsutskottet

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till reviderade
sammanträdestider 2021 för arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Under våren har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om
datum för dess respektive sammanträden för år 2021. I syfte att skapa mer
strukturell framförhållning i sammanträdenas flödesschema har nytt förslag
arbetats fram.

I praktiken innebär den reviderade sammanträdesplanen bland annat:

 En extra veckas mellanrum mellan utskotten och kommunstyrelsen
läggs in.

 Kommunstyrelsen möten börjar kl. 13:15.

 Beredningarna för kommunstyrelsens och dess utskott samlas till
samma dag.

 Kommunfullmäktiges möten förskjuts en vecka.

Kommunstyrelsen 2020-10-05 och kommunfullmäktige 2020-10-26 har
beslutat att anta revideringarna till sammanträdestider för 2021. Enligt
kommunstyrelsens reglemente sammanträder utskotten de dagar och tider
de själva bestämmer.

Beslutsunderlag
Reviderade sammanträdestider 2021

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Personalchefen
Ekonomichefen
Kansliavdelningen
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



Sammanträdesplan 2021
Våren Hösten
Datum Tid Datum Tid
7 januari FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS 17 augusti 15.00 Beredning för KF
18 januari 8.15 BUAU 25 augusti FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS
18 januari 13.15 Kommunstyrelse 30 augusti 19.00 Kommunfullmäktige
19 januari 8.15 SOU
20 januari 8.15 AU 6 september 8.15 BUAU
26 januari 15.00 Beredning för KF 6 september 13.15 Kommunstyrelse

7 september 8.15 SOU
3 februari FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS 8 september 8.15 AU
8 februari 19.00 Kommunfullmäktige 14 september 15.00 Beredning för KF
15 februari 8.15 BUAU 22 september FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS
15 februari 13.15 Kommunstyrelse 27 september 19.00 Kommunfullmäktige
16 februari 8.15 SOU
17 februari 8.15 AU 4 oktober 8.15 BUAU

4 oktober 13.15 Kommunstyrelse
3 mars FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS 5 oktober 8.15 SOU
15 mars 8.15 BUAU 6 oktober 8.15 AU
15 mars 13.15 Kommunstyrelse 12 oktober 15.00 Beredning för KF
16 mars 8.15 SOU 20 oktober FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS
17 mars 8.15 AU 25 oktober 19.00 Kommunfullmäktige
23 mars 15.00 Beredning för KF
31 mars FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS 8 november 8.15 BUAU

8 november 13.15 Kommunstyrelse
8 april 19.00 Kommunfullmäktige 9 november 8.15 SOU
12 april 8.15 BUAU 10 november 8.15 AU
12 april 13.15 Kommunstyrelse 16 november 15.00 Beredning för KF
13 april 8.15 SOU 24 november FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS
14 april 8.15 AU 29 november 19.00 Kommunfullmäktige
20 april 15.00 Beredning för KF
28 april FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS 6 december 8.15 BUAU

6 december 13.15 Kommunstyrelse
3 maj 19.00 Kommunfullmäktige 7 december 8.15 SOU
10 maj 8.15 BUAU 8 december 8.15 AU
10 maj 13.15 Kommunstyrelse
11 maj 8.15 SOU
12 maj 8.15 AU
18 maj 15.00 Beredning för KF

2 juni FM Beredning för AU, SOU, BUAU och KS
7 juni 19.00 Kommunfullmäktige
14 juni 8.15 BUAU
14 juni 13.15 Kommunstyrelse
15 juni 8.15 SOU
16 juni 8.15 AU

Beredningsförmiddag
08.15 KS
09.00 AU
10.00 BUAU
11.00 SOU



Flödesschema

Beredning inför utskott Utskick utskott Utskott (kl. 08.15) Beredning inför KS Utskick inför KS KS (kl. 13.15) Justering KS Beredning inför KF  (kl. 15:00) KF (kl. 19:00) KF-justering Ärenden av vikt
9-11 december 7 januari 8 januari 18 januari 25 januari 26 januari 8 februari 15 februari

7 januari 8 januari 18-20 januari 3 februari 5 februari 15 februari 22 februari
3 februari 5 februari 15-17 februari 3 mars 5 mars 15 mars 22 mars 23 mars 8 april (obs torsdag) * 15 april
3 mars 5 mars 15-17 mars 31 mars 1 april 12 april 19 april 20 april 3 maj 10 maj Årsredovisning
31 mars 1 april 12-14 april 28 april 30 april 10 maj 17 maj 18 maj 7 juni 14 juni
28 april 30 april 10-12 maj 2 juni 4 juni 14 juni 21 juni 17 augusti 30 augusti 6 september T1 (direkt till KS)

2 juni 4 juni 14-16 juni 25 augusti 27 augusti 6 september 13 september 14 september 27 september 4 oktober
25 augusti 27 augusti 6-8 september 22 september 24 september 4 oktober 11 oktober 12 oktober 25 oktober 1 november T2/delårsbokslut (direkt till KS)
22 september 24 september 4-6 oktober 20 oktober 22 oktober 8 november 15 november 16 november 29 november 6 december Budget 2022
20 oktober 29 oktober 8-10 november 24 november 26 november 6 december 20 december
24 november 3 december 6-8 december 5 januari 2022 7 januari 2022 17 januari 2022

*5 april är annandag påsk
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