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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §96 KF-KF.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

1. Sammanträdet är behörigt kungjort.

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på anslagstavlan på
kommunens hemsida under tiden 2020-08-16 till 2020-08-26.

Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §97 KF-KF.2020.3

Justerare

..........

..........

..........

Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
A) Föreläsning om hot och våld mot förtroendevalda
Agneta Blom, universitetslektor på Örebros universitet, föreläser om hot
och våld mot förtroendevalda.

B) Ekonomisk uppföljning
Mattias Geving (S) sammanfattar den ekonomiska uppföljningen.
Kommunen har i sin helhet idag ett prognostiserat positivt resultat på cirka
11,5 mnkr. Ett plusresultat på cirka 3,2 mnkr jämfört med budget.

C) Övrig information
Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23
kommer börja en timme tidigare än vanligt, kl. 18.

Ordföranden informerar om ny placeringsordning för kommunfullmäktige.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §98 KS-SA.2020.76 040

Justerare

..........

..........

..........

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening

Kommunfullmäktiges beslut

1. Valdemarsviks kommun inbetalar ett insatsbelopp till
Kommuninvest Ekonomiska förening motsvarande det
nuvarande förlagslånet 1 288 000 kronor.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att betala in kapitalinsatsen i
Kommuninvest ekonomiska förening under åren 2021, 2022,
2023 och 2024 upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300
kronor per invånare.

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.

Valdemarsviks kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-
09-04 till 1 288 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §98 KS-SA.2020.76 040

Justerare

..........

..........

..........

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren,
har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en
kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats kr/inv Inbetalning VVik kr
2020 900 1 288 000
2021 1000 0
2022 1100 243 400
2023 1200 765 700
2024 1300 765 700

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor
per invånare för regioner].

Kommunens insats per dagens datum uppgår till 6 891 300 kronor och
kommer 2024 uppgå till 9 954 100 kronor. Detta innebär att insatskapitalet
kommer att öka med 3 062 800 kronor under perioden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 128
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-04
Skrivelse från Kommuninvest daterad 2020-09-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §99 KS-SA.2019.76

Justerare

..........

..........

..........

Motion - uppföljning av arbetsmiljöansvar

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkanden
Carina Thuresson (M) yrkar bifall till motionen med tillägget att det
systematiska arbetsmiljöarbetet tydligt ska redovisas som en egen punkt.

Jonas Anderson (V) och Göran Hargestam (SD) instämmer i Carina
Thuressons (M) yrkande om bifall till motionen.

Mattias Geving (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Först ställs
Carina Thuressons (M) med fleras yrkande och Mattias Gevings (S)
yrkande under proposition. Därefter, under förutsättningen att
kommunfullmäktige beslutar enligt Carina Thuressons (M) med fleras
yrkande, ställs tilläggsyrkandet under proposition.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige
beslutar enligt Mattias Gevings (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Moderaterna, genom Carina Thuresson, Yvonne Janhäger, Anders
Sjölander, Anna Nilsson, Hans Andersson och Per Hollertz, har lämnat in
en motion om uppföljning av arbetsmiljöansvar.

Enligt gällande OSA-föreskrift, AFS 2015:4, Organisatorisk och social
arbetsmiljö så omfattas arbetsgivarens ansvar över:
- kraven i arbetet
- kränkande särbehandling
- ohälsosam arbetsbelastning
- organisatorisk arbetsmiljö; ledning och styrning, kommunikation,
delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt
krav, resurser och ansvar
- resurser för arbetet
- social arbetsmiljö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §99 KS-SA.2019.76

Justerare

..........

..........

..........

Förvaltningen ser det som oerhört viktigt med en god arbetsmiljö för
medarbetarna och har intentionen att följa aktuella förordningar och
regelverk kring arbetsmiljön. Genom samverkan arbetar vi idag med att ta
fram mindre enkäter som kan användas för att fortlöpande mäta
arbetsbelastning och medarbetarnas mående på arbetsplatserna. Syftet
med en nulägesanalys är att undersöka och följa upp arbetsmiljön mer
riktat, utifrån de behov som finns. Att ställa frågor i nära anslutning till
förändringar och efter fattade beslut och därmed blir det lättare att fånga
tidiga signaler på eventuell ohälsa utifrån konsekvenserna. Vi kan då
arbeta med situationsanpassade arbetsmiljöåtgärder i ett tidigt stadie.
Dessa mindre undersökningar kan genomföras oftare och kommer inte att
ta bort de mer omfattande undersökningarna men är ett effektivt
komplement. Efter genomförda undersökningar samlar ledningen
medarbetarna ex. på APT (arbetsplatsträff) och går igenom resultatet och
därefter genom delaktighet tas åtgärder fram. Genom att använda oss av
flera och mer behovsstyrda undersökningar så kan vi också skapa en
dialog och delaktighet med medarbetarna i enlighet med OSA-föreskriftens
allmänna råd.

I vårt arbetsmiljöarbete utgår vi från de metoder och det stöd som finns via
Sunt arbetsliv som är parternas organisation för arbetsmiljöarbete inom
kommuner och regioner samt kommunala bolag. Förvaltningen
undersöker, planerar, genomför och följer upp arbetsmiljön enligt den
systematik som beskrivs i författningen om systematiskt arbetsmiljöarbete
och redovisar resultaten i årsredovisningen till fullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-05 § 198
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 127
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-27
Motion inkommen 2019-10-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Personalchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §100 KF-ÖF.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

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

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen företog den 24 april 2020 inspektion av överförmyndaren i
Valdemarsviks kommun. Underlag för inspektionen var den
verksamhetsredogörelse som sänts in till Länsstyrelsen, protokoll från föregående
inspektion, samt den stickprovsgranskning som genomförts i anslutning till
inspektionsmötet.

I sitt inspektionsprotokoll daterat 2020-05-19 påpekar länsstyrelsen de fel
och brister som uppmärksammats vid inspektionen, vilket bör i
förekommande fall korrigeras.

Länsstyrelsen framhåller vikten av att akterna är ordnade på ett lämpligt sätt och att
handlingar i akten tydligt går att identifiera. När överförmyndaren får uppgifter på
något annat sätt än genom en handling ska de snarast dokumenteras, om de kan
ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den
har gjorts och av vem. Vidare ska överförmyndaren göra anteckning om verkställd
granskning på bland annat årsräkningar och sluträkningar. Det ska framgå när
granskningen ägt rum samt att det bör anges om granskningen inte föranlett
anmärkning. Vidare ska det framgå om en årsräkning är granskad med korrigering
samt ange vad som korrigerats.

Med anledning av att överförmyndaren agerat utanför sin behörighet i akt 234 riktar
Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren. Vidare riktar Länsstyrelsen kritik mot
överförmyndaren med anledning av att det inte framgår av akterna 322 och 356 att
ställföreträdarna fått tillfälle att yttra sig inför anmärkning.

Överförmyndaren har skrivelser 2020-06-16 och 2020-06-25 besvarat
länsstyrelsens kritik.

Idag finns ett pågående utredningsuppdrag att se över Överförmyndarens
framtida verksamhet, bland annat för att minska sårbarheten i organisationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §100 KF-ÖF.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-05 § 200
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 135
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-20
Länsstyrelsens inspektionsprotokoll 2020-05-19 enligt 20 §
förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i Valdemarsviks
kommun
Skrivelse från Överförmyndaren till Länsstyrelsen 2020-06-16
Skrivelse från Överförmyndaren till Länsstyrelsen 2020-06-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §101 KS-SA.2020.33

Justerare

..........

..........

..........

Utvärdering av distansdeltagande i kommunens nämnder

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige lägger utvärderingen till handlingarna.

Utvärdering
Sammanfattning
Helhetsbedömning från förvaltningens sida är att det har fungerat, men att
det inte har varit optimalt. Till mindre sammanträden är befintlig utrustning
tillräcklig. Men till större, sådana som kommunstyrelsen, skulle en annan
teknisk utrustning behövas för att distansdeltagande ska kunna utföras
mer ordentligt.

Utrustning
I samband med införandet av distansdeltagande var utgångspunkten, med
tanke på kommunens ekonomiska läge, att befintlig utrustning skulle
användas.

För att genomföra distansdeltagandet har en tv-apparat med tillhörande
webbkamera använts. Till detta finns en konferenstelefon för att fånga upp
ljudet i sammanträdesrummet. Programmet som har använts har varit
Skype. Tv-apparaten finns i Funkishuset och kan förflyttas till olika lokaler i
byggnaden. Det begränsar dock möjligheten till vart sammanträdena med
distansdeltagande kan vara och särskilt för sociala myndighetsnämnden
har det bedömts extra känsligt.

Förtroendevalda i kommunens nämnder har tillgång till varsin surfplatta
vilket har använts för de som deltar på distans. Vissa förtroendevalda har
också använt sig av personliga datorer.

Behov av utbildning
Sekreterarna har erbjudit att vid behov stötta enskilda förtroendevalda i hur
tekniken ska användas. En allmän utbildning/kurs har inte bedömts
behövas.

Användningsfrekvens
Sedan möjligheten infördes har distansdeltagande använts under
majoriteten av de politiska sammanträdena. Antalet förtroendevalda som
använt det har varit få utan de flesta deltar på plats. I sociala
myndighetsnämnden samt kommunstyrelsens utskott har det i antalet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §101 KS-SA.2020.33

Justerare

..........

..........

..........

bestått av cirka 1-2 stycken som deltar på distans per gång. I
kommunstyrelsen har antalet varit cirka 3-4 stycken. Huvudsakligen har
det varit samma förtroendevalda som återkommande deltar på distans.
Handläggare som ska föredra ärenden har också använt möjligheten att
delta på distans.

I miljö- och byggnämnden har ännu ingen deltagit på distans.

Erfarenheter av distansdeltagande
Skärmen som har använts är relativt liten och det kan ibland vara svårt att
visa vissa detaljer i underlag som deltagarna gemensamt tittar på. Det har
också förekommit problem att de som sitter på distans har haft svårt att
höra vad som sägs. Konferenstelefonen som används fångar upp ljudet
relativt bra, men om personer pratar lågt har det förekommit att allt inte
hörs.

Från ett tekniskt perspektiv har det inte förekommit några större problem.
Tillfälliga tekniska avbrott har förekommit men dessa har i regel blivit lösta
relativt fort. I huvudsak har de tekniska problemen berott på nätverket, vars
kvalité kan variera beroende på vart de distansdeltagande befinner sig.

För att de distansdeltagande ska kunna delta på lika villkor krävs en annan
typ av ledning av mötena. Bland annat att de som deltar på länk tillfrågas
extra gånger så det försäkras att de följer med i mötets gång.

Fortsatt användning
Den befintliga utrustningen som finns idag fungerar bra till mindre
sammanträden, men är mindre lämplig vid större möten. En annan typ av
utrustning skulle behövas. Utrustningen skulle även behövas i fler
mötesrum så de politiska sammanträdena inte blir begränsade till vart de
kan utföras.

Införandet av distansdeltagande aktualiserades med anledning av att
minska smittspridningen av Covid-19. Men distansdeltagande utökar också
möjligheten för förtroendevalda att kunna utföra sina politiska uppdrag
även fastän de kan vara på plats. Det finns alltså fördelar med att behålla
möjligheten till distansdeltagande även framöver. Med en mer lämplig
utrustning skulle distansdeltagande kunna utvecklas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §101 KS-SA.2020.33

Justerare

..........

..........

..........

Ärendebeskrivning
Med anledning av att minska risken för smittspridning av Covid-19
beslutade kommunfullmäktige 2020-03-30 § 28 att införa möjligheten till
distansdeltagande i kommunens nämnder. Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige att en utvärdering om frågan skulle redovisas under
hösten.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-05 § 201
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 134
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-31

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KF §102 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

..........

Godkännande av köpekontrakt ishallen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning och dialog med
köparen.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning
och dialog med köparen.

Ärendebeskrivning
Ishallens framtid har varit föremål för diskussion sedan hösten 2019, vilket
närmare beskrivs under Bakgrund i den avsiktsförklaring som undertecknats
2020-07-24 och som tidigare godkänts av komunstyrelsen i ärendet.

Avsiktsförklaringen är resultatet av det uppdrag som givits till förvaltningen
att inleda ett försäljningsförfarande samt därpå följande förhandlingar med
dels den intressent som stod ensam kvar efter budgivning genom mäklare,
dels idrottsföreningen Wif. Syftet med avsiktsförklaringen var att uppnås en
god långsiktig lösning och en rimlig avvägning mellan alla berörda parters
behov; säljarens (kommunens), köparens samt Wif:s.

Under hösten 2019 har det mellan kommunen och köparen, i enlighet med
avsiktsförklaringen, tagits fram och förhandlats dels ett köpekontrakt, dels ett
hyreskontrakt som reglerar kommunens fortsatta användning av hallen.

Dessa båda dokument föreligger nu som färdigförhandlade förslag att
politiskt ta ställning till. Hyresavtalet ankommer det på kommunstyrelsen att
besluta om, medan köpekontraktet kräver kommunfullmäktiges beslut för att
godkännas.

Förvaltningen föreslår att kontrakten godkänns enligt ovan.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-10-21
Förslag till hyresavtal
Förslag till köpekontrakt

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Akten
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Omdisponering av investeringsmedel för Lovisebergs
förskola

Kommunfullmäktiges beslut

1. Totalanslaget för projektet ”Förskolor Sörby och Loviseberg” i
investeringsbudgeten utökas från 48,5 mkr till 53,3 mkr.

2. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag till projektet på
investeringsbudgeten med 12,2 mkr innevarande år, varav 3,9
mkr avser utökat anslag och 8,3 mkr tidigareläggning.

3. Finansiering av tilläggsanslaget sker till 8,3 mkr genom
minskning av kommunens rörelsekapital och till 3,9 mkr genom
omfördelning av innevarande års investeringsbudget enligt
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Under 2017 genomfördes en utställning av alternativa lösningar för
förskole- och skollokaler i Valdemarsvik, sedan det konstaterats att
befintliga förskolelokaler på Lovisebergsområdet var undermåliga och
måste rivas. På Lovisebergsområdet nyttjades den ursprungliga
Lovisebergs förskola, den s k ”Längan” samt en kompletterande paviljong
för att täcka behovet motsvarande 9-10 avdelningar.

Utställningen av alternativen var tillgänglig i Folkets Hus under flera veckor
och drygt 100 synpunkter inkom till kommunen. En tydlig vilja från
medborgarna var att kommunen inte skulle bygga en förskola i två plan
och inte heller en alltför stor förskola på samma plats (8-10 avdelningar).

Kommunstyrelsen föreslog härefter kommunfullmäktige att i
investeringsbudget 2019-2020 avsätta medel om 40 mkr för två nya
förskolor i Valdemarsvik, en på Sörbyområdet och en på
Lovisebergsområdet, med möjlighet till fem avdelningar på vardera
platsen.

I ett ärende om byggstart och tilläggsbudgetering för nya förskolor, KS-
KcS.2019.73, beslutade kommunstyrelsen 2019-10-28, § 214, att
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byggnation av förskola på Sörbyområdet skulle påbörjas under 2020, att
byggstart för Lovisebergs förskola skulle återremitteras till förvaltningen
samt att totalkostnad för projekten skulle utökas till 48 mkr i
kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag 2020-2024, det sistnämnda
som ett resultat av genomförda upphandlingar för byggnationerna.
Återremissen blev dessvärre inte hanterad av förvaltningen under hösten
2019.

I 2020 års budgetbeslut 2019-12-16, §121, avsattes till
investeringsprojektet ”Förskolor Sörby och Loviseberg” 48 mkr totalt, varav
24 mkr 2020 och 24 mkr 2021.

Igångsättning och tidigareläggning, Loviseberg

Av ovanstående framgår att Lovisebergsdelen av projektet saknar politiskt
beslutad byggstart, medan detta givits för Sörbydelen som också är
färdigställd med fem avdelningar och inflyttning i början av hösten 2020.
Förskolan på Sörbyområdet är nu fylld med de barn som tidigare använt
”Längan” och Expandias paviljong på Lovisebergsområdet. Nu återstår
behovet av nya lokaler för de barn, motsvarande fem avdelningar, som går
kvar i den ursprungliga Lovisebergs förskola.

Förvaltningen föreslår därför att Lovisebergsdelen om fem avdelningar
medges byggstart av kommunstyrelsen.

Då hela förskoleprojektet med totalt 10 avdelningar ligger inom samma
entreprenad och upphandling, har även Lovisebergsdelen förberetts
avseende moduler och markarbeten på plats. Lovisebergsdelen ligger nu
före i tidplan då modulerna redan är stomresta i fabrik, vilket ger
leverantören rätt till en betalning om 7 mkr. Detta belopp var enligt
urspungsplanen beräknat att förfalla till betalning strax efter årsskiftet
2020/2021.

Vid projektering har också framkommit att ledningsdragningar på
Lovisebergsområdet måste flyttas då de annars skulle legat under den
relativt begränsade yta som är byggbar för den nya förskolan. Detta har
medfört ett förberedande markarbete för att flytta VA-ledningar, 0,9 mkr.

Slutligen krävs att den s k Längan rivs 2020, för att fortsatt etablering av
den nya förskolan ska kunna ske 2021. Kontrakterad rivningskostnad med
viss marginal för ändrings- och tilläggsarbeten är 400 tkr. För rivningen
ligger idag en särskild investeringspost 2021 om 500 tkr.

Med utgångspunkt i ovanstående föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsen medger tidigareläggning i projektet så att kostnaderna
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för stomresta moduler, förberedande markarbeten samt rivning av
”Längan”, sammantaget 8,3 mkr, belastar 2020.

Utökning av totalanslaget för projektet ”Förskolor Sörby och Loviseberg” i
investeringsbudgeten samt tilläggsanslag innevarande år

Förvaltningen föreslår att totalanslaget för projektet utökas till 53,3 mkr
samt att det fördelas mellan 2020 och 2021 enligt följande.

2020 2021
Beslutad budget
inkl
rivningskostnad
”Längan”, mkr

24,0 24,5

Tilläggsanslag,
mkr

3,9
(fördyrade
markarbeten
Sörby)

0,9
(förberedande
markarbeten
Loviseberg)

Tidigareläggning
av kostnader till
2020 från 2021,
mkr

8,3 (moduler
och
förberedande
markarbeten
Loviseberg,
rivning
”Längan”)

-8,3 (moduler
och
förberedande
markarbeten
Loviseberg,
rivning
”Längan”)

Ny budget 36,2 17,1

Finansiering av anslaget

Förvaltningen föreslår att den del av anslaget som enligt ursprunglig
tidplan skulle belastat 2021 men flyttas till 2020, bekostas genom
minskning av kommunens rörelsekapital; moduler Loviseberg, 7 mkr,
förberedande markarbeten Lovisberg, 0,9 mkr, samt rivning ”Längan”, 0,4
mkr, eller totalt 8,3 mkr.

Förvaltningen föreslår vidare att den fördyring av projektet 2020 som
härrör till Sörbydelen och upphandling av yttre miljö, 3,9 mkr, bekostas
genom omfördelning av innevarande års investeringsbudget så att
nedanstående projekt fråntas ej förbrukade medel enligt följande.

Fastighetsunderhåll enligt plan
(PLU), mkr

0,9

Utrustning gatu- och
fastighetskontoret

0,5
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Utveckling torget ICA -
Systembolaget

1,0

Simhallen Gusum 1,5
Totalt 3,9

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-26 § 207
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-10-21

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
Akten
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Revidering av sammanträdestider 2021

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade
sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2021.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 § 53 upphävs.

Yrkanden
Per Hollertz (M) med instämmande från Jonas Andersson (V), Göran
Hargestam (SD) och Anders Bockgård (LPo) yrkar avlag till förslaget.

Mattias Geving (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner att Per Hollertz (M) med fleras yrkande och
Mattias Gevings (S) yrkande ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
Mattias Gevings (S) yrkande.

Omröstning begärs.

Voteringsgång
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för Mattias Gevings (S) yrkande.
Nej-röst för Per Hollertz (M) med fleras yrkande.

Omröstningsresultat
18 ja-röster: Jessica Ek (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Göran
Segergren (S), Anders Carlsson (C), Örjan Carlsson (S), Bertil Eklund (NB),
Jan Karlsson (S), Gunilla Strid Beckman (S), Göran Karlsson (C), Lars
Beckman (S), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C), Mattias Geving (S),
Magnus Loftén (NB), Maud Carlsson (S), Torvald Karlsson (C), Marie Lindh
Eriksson (C).

14 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders Sjölander
(M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Anders Bockgård (LPo), Jonas
Andersson (V), Leif Jonsson (KD), Carina Thuresson (M), Kurt Olsson (SD),
Yvonne Janhäger (M), Bernt Janhäger (M), Hans A Andersson (LPo), Anders
Jonsson (M).
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Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Mattias Gevings (S) yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag.

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.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-05 § 203
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-23
Reviderade sammanträdestider 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Sektorchefer
Ekonomichefen
Personalchefen
Kansliavdelningen
Akten
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Motioner interpellationer och frågor

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde överlämnas följande motion:

· Från Carina Thuresson (M), Anders Sjölander (M), Yvonne Janhäger
(M) och Per Hollertz (M). Anpassa öppettiderna efter medborgarnas
önskemål på återvinningsstationen. Dnr KS-TEK.2020.77

· Från Carina Thuresson (M), Anders Sjölander (M), Yvonne Janhäger
(M) och Bernt Janhäger (M). Inrätta insektshotell i rosariet. Dnr KS-
TEK.2020.80

· Från Anna Nilsson (M). En landsbygdkommun måste ha en
fungerade sophämtning i hela kommunen. Dnr KS-TEK.2020.78

· Från Anders Bockgård (LPo) och Hans A Andersson (LPo).
Sophämtning utmed enskilda vägar. Dnr KS-TEK.2020.79

· Från Göran Hargestam (SD), Eva Larsson (SD) och Kurt Olsson
(SD). Säkerställa språkkunskap i anslutning till anställning inom
äldreomsorgen. Dnr KS-SO.2020.59

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

2. Punkten lämnas

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde överlämnas inga nya interpellationer. Debatten
för interpellationen inlämnad 2020-08-31 av Jonas Andersson (V) och Olle
Wester (V) förs vid ett senare sammanträde då punkten finns med i
kungörelsen.
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Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

3. Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:

Anna Nilsson (M) till Jenny Elander Ek (C):
Ställer fråga om Gryts samt Lovisebergs förskolor och dess framtida
organisering.
Jenny Elander Ek (C) svarar under mötet.

Anders Bockgård (LPo) till Hans A Andersson (LPo):
Ber om ursäkt åt kommunens vägnar för hanteringen av enskilda
personalärenden.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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