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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02

Plats och tid

Folkets hus, Valdemarsvik ,2018-05-02, 19:00 - 20:30

Beslutande

Erland Olauson (S)
Lars Beckman (S)
Anna Nilsson (M)
Jenny Elander Ek (C)
Charlotte Kettle (S)
Jan Sturfält (SD)
Peter Lindergren (NB)
Örjan Carlsson (S)
Anders Carlsson (C)
Ulla Wallering Fall (S) §
56-58

Ted Starkås (S)
Kurt Olsson (SD)
Per Hollertz (M)
Sigbritt Segergren (C)
Bertil Eklund (NB)
Anders Bockgård (LpO)
Ingemar Gustafsson (S)
Malin Andersson (S)
Lars Ekblad (M)
Mika Liffner (MP)
Inga Ericsson (S) § 41-55

Marie Lindh Eriksson (C)
Jim Andersson (SD)
Jan Karlsson (S) ordf
Leif Jonsson (KD)
Magnus Loftén (NB)
Yvonne Janhäger (M)
Jonas Andersson (V)
Lena Gustafsson (S)
Göran Karlsson (C)
Helena von Schantz (L)
Göran Segergren (S)

Övriga närvarande

Monika Hallberg, kommunchef
Sven Stengard ekonomichef
Bror-Tommy Sturk (MP) revisor
Eva Köpberg seketerare

Närvarande ersättare:
Torvald Karlsson (C)
Marianne Svensson (KD)
Olle Wester (V)

Utses att justera

Peter Lindergren (NB)

Sigbritt Segergren (C)

Justeringens
pats och tid

Avdelning Service och Administration, 2018-05-15 kl 14:00

Underskrift

Sekreterare ..........................................
Eva Köpberg
Ordförande

..........................................
Jan Karlsson (S)

Justerande

..........................................
Peter Lindergren (NB)

Gunilla Strid Beckman (S)
Carina Thuresson (M)
Erik Lundberg (S)
Jan-Erik Anderssons (M)
plats står tom

41 - 58

..........................................
Sigbritt Segergren (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Datum för
anslagsuppsättande

2018-05-16

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelning Service och Administration, 615 80 Valdemarsvik

Underskrift

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

Eva Köpberg

Datum för
anslags nedtagande

2018-06-07
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §41

KF-KF.2018.1

Sammanträdets behöriga kungörande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet är behörigt kungjort.
Ärendebeskrivning
Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på anslagstavlan
på kommunens hemsida under tiden 2018-04-17 till 2018-05-02.
Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har varit införd i
Norrköpings Tidningar.
Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.
_______

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §42

KF-KF.2018.2

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Punkten lämnas.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle
att ställa frågor vid följande sammanträden med kommunfullmäktige:
·
·

När årsredovisningen behandlas.
När budgeten behandlas.

Till dagens sammanträde hade inga frågor lämnats in.
_______

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §43

KF-KF.2018.3

Information
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning
A. Ekonomisk uppföljning
Uppföljning av ekonomin har varit medsänd kallelsen till dagens
sammanträde.
B. Övrig information
Gusums Bruksmuseum
Lars Beckman (S) delar ut en folder om Gusums Bruksmuseum och
hälsar alla välkomna att besöka muséet.
Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter/ersättare i
kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har 2018-04-20 beslutat följande:
Ny ledamot efter Stefan Kemle (M) är Carina Thuresson (M) .
·
Ny ersättare efter Carina Thuresson (M) är Martin Jemsö (M).
·
Ny ledamot efter Evelyn Chaparro (MP) är Mika Liffner (MP)
·
Ny ersättare efter Mika Liffner (MP) är Bodil Petersen (MP)
·
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten
Löner
Resp ledamot och ersättare
Valpärmen
Registret

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §44

KS-SA.2018.3 111

Valärenden 2018 - Val av ledamot i miljö- och
byggnämnden efter Carina Thuresson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till ledamot i miljö- och byggnämnden efter Carina
Thuresson (M) utses Jeanette Nordgren (M).

Ärendebeskrivning
Carina Thuresson (M) har i skrivelse 2018-03-25 avsagt sig sitt
uppdrag som ledamot i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-03-26 § 36 att godkänna avsägelsen.
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten
Jeanette Nordgren
Carina Thuresson
Löner
Vapärmen
Registret
Miljö- och byggnämnden

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §45

KS-SA.2018.3 111

Valärenden 2018 - Godkännande av avsägelse från
uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden
Beatrice Larsson (C) och val av ny ersättare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Beatrice Larssons (C) avsägelse godkänns.
2. Till ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Beatrice
Larsson (C) utses Bo Eriksson (C)
Ärendebeskrivning
Beatrice Larsson (C) har i skrivelse 2018-04-12 avsagt sig sitt uppdrag
som ersättare i miljö- och byggnämnden.
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten
Bo Eriksson
Beatrice Larsson
Löner
Valpärmen
Registret
Miljö- och byggnämnden

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §46

KS-SA.2018.30

Redovisning av motioner inkomna till kommunfullmäktige
senast december 2017 och som inte är avslutade
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska de motioner som
inte har beretts färdigt och är inlämnade under föregående kalenderår
redovisas till kommunfullmäktige.
Detta gäller följande motioner:
·

Utredning och analys av försäljning Väggö och Ämtö
naturreservat, inlämnad av Anders Bockgård (LpO). Dnr KS-SA
2015/15. – Ingen uppgift.

·

Utsiktspunkt på Bergudden (Klockarberget), inlämnad av Anders
Bockgård (LpO). Dnr KS-SA 2016/23 – Ärendet kommer att
behandlas på nästa sammanträde med arbetsutskottet.

· Kulturhus, inlämnad av Kristdemokraterna, Liberalerna och
Moderaterna. Dnr KS-SA 2016/24 – Gällande stationshuset i
Valdemarsvik kommer Sektor Samhällsbyggnad och Kultur att
begära ett planuppdrag från kommunstyrelsen samt föreslå
försäljning.

Justerare
..........
..........

·

Skönhetsråd, inlämnad av LpO. Dnr KS-SA 2017/13 – Ärendet
har återremitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-0124, kompletteras med en översyn av ordningsstadgan.

·

Huskurage – Räddar liv och förebygger våld. Dnr KS-SA
2017/37. Inlämnad av Centerpartiet. – Enligt IFO kan kommunen
inte gå in och agera i frågor som är hyresvärdarnas ansvar.
Kommunen arbetar inte heller genom fältarbete inom detta
område. Svar på motionen kommer att behandlas på
kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §46

KS-SA.2018.30

· Inventering och åtgärdsplan för kulturella byggnader. Dnr
2017/57. Inlämnad av Vänsterpartiet. – En lista som också är
värderad har gjorts över vissa byggnader. Länsstyrelsen har gjort
en kulturinventering av Vammarsmåla kvarn.

· Planarbete, höjning av havsnivån. Dnr KS-SA 2017/58. Inlämnad
av LpO. – Avvaktar besked från ICA om byggnation är aktuell.

· Medborgarinflytande i Valdemarsviks kommun. Dnr KS-SA
2017/71. Inlämnad av Vänsterpartiet. – Ärendet återremitterades
av kommunstyrelsen 2018-02-12 till förvaltningen, för att
undersöka möjligheten att förändra Valdemarsviksförslaget i
motionens anda.

· Breddning av kurvan på Holmtebovägen vid Vadet. Dnr KS-SA
2017/72. Inlämnad av LpO. – Ärendet är under beredning.
Tjänsteskrivelse har förberetts.

· Hållbart byggande. Dnr KS-SA 2017/73. Inlämnad av Miljöpartiet.
– Ärendet är under beredning. Ställningstagande har ännu inte
gjorts.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2018-03-22.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 64.
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten
Respektive motionsakt

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §47

KS-SA.2018.19 009

Redovisning - Vad har hänt med de motioner som
kommunfullmäktige har bifallit
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige biföll 2017-10-30 en motion från Anna Nilsson (M)
om att motioner som kommunfullmäktige (KF) sagt ja till ska redovisas
en gång per år för KF.
Kansliet är ansvarig för uppgiften och redovisning ska ske vid
kommunfullmäktiges aprilsammanträde.
Här nedan följer en redovisning:
·

Motion – Klimatplan, dnr KS-SA 2016/44, beslutad 2017-04-03.

Kommunen bevakar ärendet och framtagande av en klimatplan kommer
att påbörjas när förutsättningar för arbetet finns.
·

Motion angående beslutade projekt, dnr KS-SA 2017/41 beslutad
2017-09-04.

I samband med årets första månadsuppföljning innevarande år det vill
säga 2018/02 följer ett uppföljningsdokument för projekten med, enligt
motionens anda.
·

Motion – Kommunal app, dnr KS-SA 2016/45 beslutad 2017-0904.

Finansiering har behandlats av budgetberedningen och finansieringen
förmodas ingå i det gemensamma anslaget för IT-investeringar. Inget
uppdrag om verkställande har getts.
·

Motion – Försäljning av kommunalt ägda objekt, dnr KS-SA
2017/40, beslutad 2017-10-30.

Policyn för försäljning av kommunal egendom är färdig.
·

Justerare
..........
..........

Motion – Ställplats för husbilar hela året, dnr KS-SA 2017/38
beslutad 2017-11-27.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §47

KS-SA.2018.19 009

Förslaget är genomfört. Åtta husbilsplatser har varit tillgängliga sedan
den 1 november 2017 och kommer att vara så till kommunen öppnar
samtliga platser (tidigast från den 1 april 2018.) Statistiken visar 5
gästnätter i november 2017 och 6 gästnätter i december 2017.
·

Motion – Fastigheter i kommunens ägo, dnr KS-TEK 2015/77,
beslutad 2018-01-29.

En lista är framtagen som gäller "kommunala byggnader i periferin"
(främst av betydelse för kulturhistoria och fritid). Denna lista omfattar 12
objekt som poängsatts efter angelägenhetsgrad att åtgärda. I
investerings-budgeten finns de närmsta tre åren 200 000 per år avsatta till
kulturhistoriska byggnader.
Beslutade försäljningsobjekt:
Ängvägen 3 och 5.
Lärarbostaden Ringarum.
Övriga aktuella objekt:
Stationshuset Valdemarsvik, förslag till fastighetsbildning framtagen.
Lötaborg: Rivning planeras.
Förskolebyggnader Loviseberg: Rivning sker synkroniserat med
nybyggnation.
Ytterligare några kommunala byggnader återstår att inventera och föreslå
fortsatt användning för, såsom Vammar industrihus.
Generellt ligger en tioårsplan för planerat underhåll av kommunala
byggnader och en investeringspott är avsatt varje år.
·

Motion – Kulturhistoriskt och ekologisk skötselplan för
kommunens gatu- och grönområden, dnr KS-SA 2017/56,
beslutad 2018-01-29.

För den kulturhistoriska delen är en lista framtagen kallad "kommunala
byggnader i periferin” se ovan.
För den ekologiska delen har, som ett första steg, kontakter tagits med
Söderköpings kommun i syfte att dra lärdom kring det arbete som där
gjorts kring planerad skötsel av tätortsnära träd och skogsmiljöer.
Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §47

KS-SA.2018.19 009

Fortsatt arbete följer med att utforma ett förslag för Valdemarsviks
kommuns grönområden som helhet.
·

Motion – Cykel- och motionsled Gusum - Ringarum, KS-SA
2017/15, beslutad 2018-01-29.

Medel till förstudie har äskats och närmare redogörelse för projektet har
gjorts på plats hos Region Östergötland. Bedömning och besked
inväntas nu.
·

Motion – Uppdelning av hemtjänsten, KS-SA 2016/77

Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2017-04-03. Möjligheten har
utretts och Sektor Stöd och Omsorg kom fram till att det inte var möjligt
att dela upp hemtjänsten, vilket kommunstyrelsen också beslutade
2017-12-04.
·

Motion – Inrättande av ett Medborgarkontor, KS-SA 2017/53

Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2017-04-03. Uppdrag gavs till
kommunstyrelsen att utreda möjligheten. Kommunstyrelsen beslutade
2018-01-08 att etablera ett Medborgarkontor. Ett arbete pågår nu med
detta.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2018-03-22.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 § 35.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 65.
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §48

KS-SA.2018.20

Tjänstgöringsgrad- överförmyndare samt ersättare
Jäv
Lars Beckman (S) och Gunilla Strid Beckman (S) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning eller beslut. Ingen ersättare för dem finns närvarande.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Överförmyndarens tjänstgöringsgrad fastställs till 70 % samt
dess ersättare till 30 % från och med 2018-07-01.

2.

Finansiering för 2018 sker genom att 110 tkr med medel från
kontot för kommunstyrelsens reserv. Från och med 2019 ska
resurser tillföras överförmyndarens verksamhet med 1 710
tkr.

Ärendebeskrivning
I dagsläget tjänstgör överförmyndaren 50 % och dess ersättare 20 %.
De kvalitetsmässiga kraven på verksamheten har också förstärkts.
Uppdraget är säkerställa rekrytering av gode män och regelbunden
utbildning av dessa. Det sker en viss omsättning och arbete med att
rekrytera nya gode män är ofta aktuellt. Den höga belastningen bedöms
vara långsiktig och ytterligare resurser behöver tillföras för att
säkerställa verksamhetens fortsatta goda kvalitet.
I det föreliggande förslaget föreslås överförmyndarens och ersättarens
tjänstgöringsgrad utökas med 20 % respektive 10 %. Detta ska gälla
från och med 2018-07-01 och gälla tillsvidare.
Finansieringen i förslaget avser den ökade kostnaden på 110 tkr för
överförmyndaren och dess ersättare inklusive po-påslag (32 %) för
2018.
Den totala kostnaden för arvode till överförmyndaren samt dess
ersättare beräknas vara 730 tkr för 2019. Eftersom ersättningsnivån
baseras på riksdagsledamöternas arvode finns ett påslag om 3 procent
samt po-påslag med i beräkningen i förhållande till årets
ersättningsnivå.

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §48

KS-SA.2018.20

Även om posten för gode män och förvaltare visar på överskott på cirka
200 tkr för 2017 föreslås den posten vara oförändrad 2019. Detta med
hänvisning till en kommande översyn av ersättningsnivåer samt ett
fortsätt ökat behov av gode män och förvaltare. Idag finns 980 tkr
budgeterat för detta och förslaget är att samma medel finns att tillgå
2019.
Arvodering för 2018 är totalt 376 tkr för överförmyndaren och dess
ersättare. Summan tar dock inte hänsyn till po-påslag om 32 %.
Påslaget utgör 120 tkr med utgångspunkt i aktuell nivå för arvodering.
Sammanfattat föreslås överförmyndarens nettokostnader uppgå till 1
710 tkr för överförmyndaren, dess ersättare samt kostnader för gode
män och förvaltare 2019. Med gällande budget i beaktning, 1300 tkr,
avser förslaget en ökning med 410 tkr att jämföra med budget för 2018.
Det bör dock tas i beaktning att de icke-budgeterade 120 tkr (för popåslag) skulle belasta överförmyndarens nettokostnader, därav blir den
verkliga ökningen för nettokostnader 290 tkr för 2019. De ökade
kostnaderna blir således en följd utav den utökade arvoderingen för
överförmyndaren och dess ersättare. De tar även höjd för ett po-påslag
som inte finns budgeterat i dagsläget samt en ökning av arvoden med
tre procent för 2019.
För att finansiera den ökade tjänstgöringsgraden för 2018 föreslås en
finansiering från kommunstyrelsens reserv med 110 tkr.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchefen 2018-03-14.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 § 32.
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-09 § 58.
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten
Ekonomichefen

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §49

KS-SA.2018.11

Revidering av arvodesbestämmelser
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Revidering av arvodesbestämmelserna antas.

2.

De reviderade bestämmelserna ska gälla från och med 201807-01

Ärendebeskrivning
I gällande bilaga för arvodesbestämmelser anges den aktuella summan
för det specifika uppdrag som avser förtroendevald. Eftersom nivån på
ersättningen regleras utifrån riksdagsledamöternas ersättning anser
förvaltningen att specifik summa för uppdrag inte behöver finnas
angiven i bilagan. Aktuell ersättningsnivå räknas ut av kommunens
personalenhet för varje år.
Tjänstgöringsgraden för överförmyndarens och dess ersättares
tjänstgöringsgrad är reviderade till 70 respektive 30 procent.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchefen 2018-03-09.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 § 33.
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-09 § 59.
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09
KS § 57

KS-SA.2017.39

Motion - om att nå flera företagsentreprenörer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen förklaras besvarad. För att förbättra
kommunikationen och informationen mellan kommunen och
entreprenörer/företag har en samverkan med Företagarna
Valdemarsvik etablerats.
Ärendebeskrivning
Motionen från Stefan Kemle (M) påtalar upplevda brister i
kommunikation mellan kommunen och entreprenörer och förslag på
hur de skulle kunna förbättras.
Valdemarsviks kommuns ambition är och har varit att lokala
entreprenörer ska ges möjlighet att delta i de upphandlingar som görs
och gärna tilldelas uppdragen.
Större projekt/arbeten inom Sektor Samhällsbyggnad och Kultur
upphandlas efter att förfrågningsunderlag tagits fram enligt LOU (lagen
om offentlig upphandling). Upphandlingen annonseras i
upphandlingsdatabasen, OPIC och på kommunens hemsida.
För drift- och underhållsarbeten avseende byggnationer, ventilation,
värme och sanitet, el, målning, golv, maskintjänster med mera sker
upphandling av ramavtal regelbundet. Dessa upphandlingar
annonseras som ovan. För större drift- och underhållsprojekt/arbeten,
som skulle kunna genomföras med de mellanvarande ramavtalen,
genomförs det ibland särskilda upphandlingar. Dessa upphandlingar
annonseras då också enligt ovan.
Vid brådskande och akuta arbeten/projekt, när ramavtalsbundna
entreprenörer inte tidsmässigt klarar att utföra beställda uppdrag sker
direktupphandlingar. En förfrågan lämnas då till entreprenörer som
kommunen har kännedom om har kompetens, erfarenhet och kapacitet
att klara uppdragen. Dessa upphandlingar annonseras inte.

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §50

KS-SA.2017.39

Behovet att förbättra kommunikationen mellan kommunen och
entreprenörer/företag i kommun har beaktats. Kommunen
samverkar med Företagarna i Valdemarsvik.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Staben 2018-02-23 med förslag till svar på motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-21 § 30.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 57.
_______

Beslutet skickas till
Staben, akten
Kommunsekreteraren för avslut

Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §51

KS-SA.2018.39 007

Revisionsberättelse för 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Revisionsberättelse avseende 2017 års verksamhet läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisorer har lämnat en
revisionsberättelse för år 2017. Granskningen är utförd enligt
kommunallagen, god redovisningssed och fastställt revisionsreglemente.
Revisorerna tillstyrker att styrelse, nämnder och beredningar samt
ledamöter i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Revisor Bror-Tommy Sturk (MP) redogör muntligt för revisionsberättelsen.
Följande områden har revisorerna granskat under 2017:
·
·
·
·
·

Kompetensförsörjning och bemanning inom vård, omsorg och skola.
Kommunens beredskap inför klimatförändringar.
Delårsrapport.
Årsredovisning.
Bolagens verksamhet.

Revisorernas synpunkter efter granskningen framgår av
revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2018-04-20 med
revisionsberättelse.
_______
Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten
Revisorerna

Justerare
..........
..........
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Revisionsberättelse för 2017 - Beviljande av ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1.

I enlighet med revisorernas förslag beviljas kommunstyrelsen
och dess ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 2017.

Jäv
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut. Dessa är: Erland Olauson (S), Anna Nilsson
(M), Jenny Elander Ek (C), Jan Sturfält (SD), Per Hollertz (M), Ted Starkås
(S), Kurt Olsson (SD), Bertil Eklund (NB), Ingemar Gustafsson (S), Malin
Andersson (S), Yvonne Janhäger (M), Inga Ericsson (S), Marie Lindh
Eriksson (C), Leif Jonsson (KD), Magnus Loftén (NB), Jonas Andersson
(V), Helena von Schantz (L), Göran Segergren (S) och Torvald Karlsson
(C).
Under ärendets handläggning och beslut ersätter Marianne Svensson (KD)
Leif Jonsson (KD), och Olle Wester (V) ersätter Jonas Andersson (V).
Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2017 att kommunstyrelsen
samt de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2018-04-20 med
revisionsberättelse.
________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Avdelning Service och Administration, akten

Justerare
..........
..........

19(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-02
KF §53

KS-SA.2018.39 007

Revisionsberättelse för 2017 - Beviljande av ansvarsfrihet
för miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1.

I enlighet med revisorernas förslag beviljas miljö- och
byggnämnden och dess ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
för 2017.

Jäv
Miljö- och byggnämndens ledamöter och ersättare anmäler jäv och deltar
inte i handläggning och beslut. Dessa är: Örjan Carlsson (S), Lars Ekblad
(M), Lena Gustafsson (S), Göran Karlsson (C), Carina Thuresson (M) och
Olle Wester (V)
Under ärendets handläggning och beslut ersätter Torvald Karlsson (C)
Göran Karlsson (C).
Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2017 att miljö- och
byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i miljö-och byggnämnden
beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2017-04-20 med
revisionsberättelse.
________

Beslutet skickas till:
Miljö- och byggnämnden
Avdelning Service och Administration, akten

Justerare
..........
..........
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Revisionsberättelse för 2017 - Beviljande av ansvarsfrihet
för överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
1. I enlighet med revisorernas förslag beviljas överförmyndaren
ansvarsfrihet för 2017.
Jäv
Lars Beckman (S), överförmyndare anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut.
Gunilla Strid Beckman (S) anmäler släktskapsjäv.
Inga ersättare finns att tillgå.
Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2017 att överförmyndaren
beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2018-04-20 med
revisionsberättelse.
________
Beslutet skickas till:
Överförmyndaren, akten

Justerare
..........
..........
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KS-SA.2018.23

Debatt - Årsredovisning 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ledamöter för en debatt om årsredovisningen för
2017.

_______

Justerare
..........
..........
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Årsredovisning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Årsredovisningen för 2017 godkänns och fastställs.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige
över det gångna året.
Valdemarsviks kommuns årsredovisning innehåller en uppföljning av
mål och åtaganden, en ekonomisk redovisning och en
personalredovisning samt verksamhetsberättelser från respektive
sektor. Det ingår även en sammanställd redovisning där kommunens
bolag är medräknade samt en särredovisning för VA-verksamheten.
Det ekonomiska resultatet för året är gott och beror dels på ett positivt
utfall på finansieringen och dels på att närmare två miljoner kronor av
det extra statsbidraget för flyktingmottagande inte ianspråktagits.
Budgetavvikelserna är däremot relativt tidigare år stora både åt det
positiva och negativa hållet. Kommunen klarar balanskravet och även
sina mål för god ekonomisk hushållning.
Måluppfyllelsen i övrigt är god. En stor andel av målen och åtaganden
är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2018-03-15 med
förslag till Årsredovisning 2017.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 55.
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration, akten

Justerare
..........
..........
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KF-KF.2018.4

Motioner, interpellationer och frågor
Motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde överlämnas följande motioner:
· Från Anna Nilsson (M) och Per Hollertz (M),: "Bättre gemensam
dokumentation mellan hemtjänsten och hemsjukvården". Dnr
KS-SA 2018/45.
· Från Anna Nilsson (M) och Yvonne Janhäger (M):
"Utbildningsplan för studiehandledare". Dnr KS-SA 2018/46.
· Från Jenny Elander Ek, Göran Karlsson, Marie Eriksson och
Anders Carlsson, samtliga Centerpartiet: "Angående stöd- och
omsorgsboende i Valdemarsvik". Dnr 2018/47.
_______
Frågor

Dnr KF-KF 2018/8 100

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:
· Från Anders Carlsson (C) till Ted Starkås (S): På ett möte i Gryt
lär du ha sagt att äldreboendet i Gryt ska läggas ner och att
ombyggnationer ska ske på Vammarhöjden. Ted Starkås (S)
svarar att han inte sagt så.
· Från Anna Nilsson (M) till Ted Starkås (S): Folkhälsosatsningen
verkar ha stannat upp. Vad har hänt?
Ted Starkås (S) svarar på nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.
· Jenny Elander Ek (C) till Ted Starkås (S):
1 januari 2017 började en ny lag om upphandling att gälla. I den
nya lagen gavs möjligheten att dela upp en upphandling i mindre
delkontrakt för att ge mindre företagare möjlighet att delta i en
upphandling. I vilken omfattning har denna möjlighet använts i
upphandlingarna inom Valdemarsviks kommun?
Justerare
..........
..........
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·

Ted Starkås (S) svara på nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.
Från Sigbritt Segergren (C) till Ted Starkås (S): Varför deltar inte
Valdemarsviks kommun i hälsovandringen på Östgötaleden som
bland annat Söderköpings kommun gör?
Ted Starkås svarar att han lämnar svar på nästa sammanträde
med kommunfullmäktige.

____

Beslutet skickas till
Akterna
Respektive handläggare
Ted Starkås

Justerare
..........
..........
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KF-KF.2018.6

Avslutning
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

_______

Justerare
..........
..........

