
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Beslutande Jessica Ek (S) i st för Ted
Starkås (S)
Anna Nilsson (M)
Jenny Elander Ek (C)
Göran Hargestam (SD)
Nhela Ali (S)
Anders Sjölander (M)
Per Hollertz (M)

Bertil Eklund (NB)
Anders Bockgård (LpO)
Jonas Andersson (V)
Leif Jonsson (KD) i st för
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Marie Lindh Eriksson (C)
ej § 111
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Yvonne Janhäger (M)
Malin Andersson (S)
Mattias Geving (S)
Maud Carlsson (S)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Ingen närvarande

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör Monica Magnusson, sekreterare
Fredrik Sivula, sekreterare

Utses att justera Nhela Ali (S) Per Hollertz (M)

Justeringens
pats och tid Avdelning Service och Administration, 2020-12-01 kl. 15:00

Underskrift Sekreterare ......................................... 107 - 119
Fredrik Sivula

Ordförande ......................................... .........................................
Marie Lindh Eriksson (C) Yvonne Janhäger (M) § 111
ej § 111

Justerande ......................................... .........................................
Nhela Ali (S) Per Hollertz (M)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-11-23

Datum för
anslagsuppsättande

2020-12-02 Datum för
anslagsnedtagande
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Underskrift .........................................................

Fredrik Sivula
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §107 KF-KF.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

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 2020-11-13 till 2020-11-23.

Kungörelsen har annonserats enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.

Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §108 KF-KF.2020.2

Justerare

..........

..........

..........

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges beslut

1. Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänheten beredas tillfälle
att ställa frågor vid följande sammanträden:

- När årsredovisningen behandlas.
- När budgeten behandlas.

Till dagens sammanträde har inga frågor lämnats in.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §109 KF-KF.2020.3

Justerare

..........

..........

..........

Information

Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
A) Ekonomisk uppföljning
Mattias Geving (S) sammanfattar den ekonomiska uppföljningen.
Månadsuppföljningen för oktober månad visar enbart små skillnader mot
september. Skillnaden är dock negativ och beror på en något sämre
prognos för sektorn Samhällsbyggnad och kultur. Prognosen pekar mot ett
resultat på + 10,5 mnkr. Detta är 2,2 mnkr bättre än budget.

B) Övrig information
Mattias Geving (S) sammanfattar nuläget kring Covid-19. I dagsläget finns
ingen konstaterad smitta bland brukarna i kommunens verksamheter men
det är extra hög sjukfrånvaro bland personalen.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §110 KS-TEK.2020.75

Justerare

..........

..........

..........

Medlemskap i Östra Sveriges luftvårdsförbund

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner medlemskapet för Valdemarsviks
kommun i Östra Sveriges luftvårdsförbund från och med år 2021.

2. Samhällsbyggnadschefen uppdras att underteckna avtalet gällande
medlemskap.

Ärendebeskrivning
Ansvaret för att kontrollera luftkvaliteten åvilar kommunen. Att luftkontrollen
genomförs i ett samverkansområde gör att resurser kan samordnas och att
antalet mätstationer hålls nere. Valdemarsviks kommun är sedan tidigare
medlem i Östergötlands luftvårdsförbund, med gemensamma krav på
luftkontrollen. Regelverket (Luftkvalitetsförordningen samt Naturvårdsverkets
föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft) uppfylls inte
inom länet idag. I september 2019 hade Östergötlands luftvårdsförbund möte
med kommunrepresentanter för att diskutera möjliga lösningar.
Mötesdeltagarna fastnade för alternativet att gå med i Östra Sveriges
Luftvårdförbund (ÖSLVF).

Hela Östergötland är ett samverkansområde och behöver leva upp till
lagstiftningens krav gemensamt. Norrköping och Linköping har tagit beslut
om att bli medlemmar i ÖSLVF men för att samverkan ska fungera behöver
alla länets kommuner gå med.

Ett avtal med ÖSLVF innebär att all rapportering, statistik, beräkningar av
luftkvalitet och mätning i urban miljö ingår i ett medlemskap och hanteras av
ÖSLVF:s konsult.

Medlemsavgiften för Valdemarsviks kommun blir år 1 (2021) 11 318 kr och år
2 (2022) 22 637 kr (då det ingår särskilda haltkartor år 2).

Nuvarande kostnad för kommunens medlemskap i Östergötlands
luftvårdsförbund är 8500 kr/år och licensavtal med SMHI avseende SIMAIR
7513 kr/år. Dessa avtal kan samtidigt avslutas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §110 KS-TEK.2020.75

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-26 § 217
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-10-21

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Kommundirektören
Samhällsbyggnadschefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §111 KS-SA.2020.80

Justerare

..........

..........

..........

Årsredovisning 2019 för Gusums Bruksmuseum - Frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums Bruksmuseum
samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Jäv
Marie Lindh Eriksson (C) anmäler jäv. Yvonne Janhäger (M) tjänstgör som
ordförande under denna paragraf.

Ärendebeskrivning
Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av verksamhetsåret
2019, innehållande:
Årsredovisning 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk redovisning 2019
Protokoll från årsstämma 2020
Revisionsberättelse 2019

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att styrelsens medlemmar
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
Protkoll från KS 2020-10-26 § 218
Protkoll från KSAU 2020-10-14 § 146
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-21
Årsredovisning 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk redovisning 2019
Protokoll från årsstämma 2020
Revisionsberättelse 2019

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §112 KS-SA.2020.89

Justerare

..........

..........

..........

Revidering av arvodesbestämmelser

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av
arvodesbestämmelserna.

Ärendebeskrivning
Under året har en social myndighetsnämnd inrättats. Med anledning av detta
uppdateras arvodesbestämmelserna för att spegla den aktuella
nämndorganisationen.

Beslutsunderlag
Protkoll från KS 2020-10-26 § 219
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 147
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-06
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Lönekontoret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §113 KS-SA.2020.21

Justerare

..........

..........

..........

Partistöd 2021 - utbetalning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till samtliga
partier representerade i kommunfullmäktige som har lämnat in
redovisningar hur det kommunala partistödet har använts under
2019.

2. Partistöd utbetalas till Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet,
Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Nybyggarpartiet.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra en
översyn av reglerna för kommunalt partistöd i Valdemarsviks
kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 och 2015-10-05 om nya regler
för partistöd. Enligt dessa ska kommunfullmäktige fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Partierna ska sedan senast 30 juni
nästkommande år lämna in en redovisning av partistödet.

Redovisningar har inom den angivna tiden lämnats in av Centerpartiet,
Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet
Oberoende. Gällande Socialdemokraterna, Nybyggarpartiet och
Sverigedemokraterna har redovisningarna, trots påminnelse, lämnats in i
efterhand.

Enligt reglerna ska partistödet utbetalas med 5 000 kronor per parti och år
samt med 2 400 kr per mandat och år.

10(23)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §113 KS-SA.2020.21

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-26 § 220
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 148
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-07
Regler för kommunalt partistöd

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Gruppledarna för partierna representerade i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §114 M-MBN.2020.19

Justerare

..........

..........

..........

Miljötaxan 2021, indexuppräkning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Miljökontorets timavgifter höjs med 1,75 % för år 2021, vilket efter
avrundning innebär följande timtaxa:

875 kr för miljöbalken.

1160 kr för livsmedelslagstiftningen, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer samt
lag om tobak och liknande produkter.

2. De fast angivna avgifterna för lag om tobak och liknande
produkter höjs med 1,75% för 2021 vilket innebär en fast avgift
på 4580 kr.

3. Lägga till en rubrik och en paragraf i Taxa för Valdemarsviks
kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen. Ny rubrik är ”avgift för övrig offentlig
kontroll” och under den införs en ny paragraf med följande
lydelse:

- 21 § För sådan offentlig kontroll i övrigt som följer av den
lagstiftning som anges i 1 §, tas avgift ut för den faktiska
kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 §,
och nämndens övriga faktiska kostnader i ärendet.

Ny rubrik och paragraf enligt ovan läggs in mellan 2 befintliga
paragrafer vilken medför att nuvarande §§ 21-22 får nya nummer
(§§ 22-23).

4. Ersätta §§ 3,5 och 6 i taxa enligt lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel med följande:

- 3 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1160 kr per timme
kontrolltid.

- 4 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nerlagd kontrolltid
och tas ut för varje halvtimme nerlagt kontrolltid. Med kontrolltid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §114 M-MBN.2020.19

Justerare

..........

..........

..........

avses sammanlagd tid som varje tjänsteman vid nämnden använt
för inläsning, kontakt med parter, samråd med experter och
myndigheter, tillsyn, efterarbete och rapportering.

- 5 § Timavgift debiteras i efterhand efter utförd kontroll.

5. Ändra § 18 i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område och strålskyddslagen genom följande tillägg i befintlig
paragraf:

- I de fall taxebilaga 3 vad gäller erfarenhetsbedömning inte är
tillämpningsbar kan timavgift tas ut vid uppföljning av ordinarie
tillsyn.

6. Ersätta taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter med bilaga 1.

7. Ersätta Miljö- och hälsoskydd taxebilaga 1, med bilaga 2.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden får för varje år, kalenderår (avgiftsår) besluta om
justering av timavgiften i taxan. Miljö- och byggnämnden får för varje år,
kalenderår (avgiftsår) besluta om justering av de fast angivna avgifterna för
lag om tobak och liknande produkter. Enligt kommunens taxa ska fördelning
ske med hänsyn till index vad gäller lönekostnader (till del av 75 %) och
konsumentpris (till del av 25 %) och räknas fram till oktober året före
avgiftsåret.

Enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) kommer
personalkostnaderna öka med 2,0 % under 2021. Under perioden augusti
2019 - juli 2020 är konsumentprisindex på 1,0 %. Fördelat på en
kombination av konsumentprisindex (till del av 25 %) och prisindex
kommunal verksamhet (till del av 75 %) har prisutveckling ökat 1,75 %.

Taxa enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
ändras avseende §§ 3 och 5. Ändringen innebär att verksamheterna får
timavgift i stället för årsavgift oavsett kontrolltyp.

Taxa för Valdemarsviks kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen kompletteras genom att lägga till en paragraf som
möjliggör timavgift för handläggning som inte omfattas av ordinarie
kontrolltid.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §114 M-MBN.2020.19

Justerare

..........

..........

..........

Taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter revideras
enligt bilaga 1. Detta görs för att anpassa taxan till gällande lagstiftning.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och
strålskyddslagen ändras genom ett tillägg i § 18. Tillägget innebär att de
verksamheter som har årlig avgift kan debiteras timavgift för uppföljande
tillsyn.

Miljö- och hälsoskydd taxebilaga 1 revideras enligt bilaga 2. Revideringen
innebär främst en justering till fler timavgifter och att ordinarie avgift gäller
vid inrättande av flera avloppsanordningar på samma fastighet. Även för
inrättande av gemensamma anläggningar (25-200 pe) där avgiften justeras
till att motsvara den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamhet enligt
taxebilaga 2 enligt riskkolumn 0. Samtliga avgiftsjusteringar inom avlopp
genomförs för att avgiften på ett bättre sätt ska motsvara nerlagd
handläggningstid. För cisterner justeras taxan för att stämma överens med
Naturvårdsverkets gällande föreskrift och avgift för kontrollrapporter läggs
in. För flourerade växthusgaser anpassas taxan till gällande lagstiftning.
Utöver detta görs en del språkliga justeringar i taxebilaga 2 av mindre
karaktär.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-26 § 222
Protokoll från MBN 2020-09-24 § 173
Reviderad taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Reviderad taxa för miljö- och hälsoskydd taxebilaga 1. Ändrade områden
markerat i gult.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Miljökontoret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §115 KS-SA.2020.85 042

Justerare

..........

..........

..........

Delårsrapport 2020

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapporten per den 31/8
2020.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten 2020 innehåller en uppföljning av inriktningsmål och
resultatmål enligt den plan som fastställdes i kommunstyrelsens
verksamhetsplan. Den innehåller även en kort verksamhetsberättelse, ett
delårsbokslut samt en prognos för helåret. Därtill finns en sammanställd
redovisning.

Resultatet per den 31/8 uppgår till +11,7 mnkr att jämföra med förra årets
delårsresultat som uppgick till -4,8 mnkr. Årets nyupplåning uppgår till 35
mnkr och detta avser finansiering av investeringar enlig plan.
Uppföljningen av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning visar
att kommunen väl uppfyller målen ur ett finansiellt perspektiv.
Verksamhetsperspektivet år på grund av Coronaeffekterna svårare att
analysera.

Helårsprognosen pekar mot ett positivt resultat på +8,3 mnkr. Detta
motsvarar det budgeterade resultatet.

Under året pågår ett omfattande besparingsarbete i kommunen med målet
att ha ekonomin i balans vid ingången till 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-10-26 § 210
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 139
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-29
Delårsrapport 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten

15(23)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §116 KS-SA.2020.25

Justerare

..........

..........

..........

Debatt om Mål och Budget 2021-2023

Kommunfullmäktiges ledamöter för en debatt om Mål och budget 2021-
2023.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §117 KS-SA.2020.25

Justerare

..........

..........

..........

Mål och Budget 2021 - 2023

Kommunfullmäktiges beslut

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per
skattekrona.

2. Mål och uppdrag fastställs.

3. Det budgeterade resultatet på +15,0 mnkr utgör det finansiella
målet för 2021.

4. Anslag respektive nämnd fastställs till 2021 enligt följande, mnkr:

Kommunstyrelsen 481,5
Miljö- och byggnämnd 0,3
Social myndighetsnämnd 0,3
Överförmyndare 1,7
Revision 0,7
Räddningstjänst Östra Götaland 7,3

5. Till investeringar upptas ett anslag på 82,1 mnkr för 2021 med
anslagsnivå enligt bilagt dokument.

6. Nyutlåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen
budgeteras till 2,0 mnkr 2021.

7. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 50,0
mnkr 2021.

Reservation
Jonas Andersson (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut i förmån
för eget förslag.

Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M), Yvonne Janhäger
(M), Leif Jonsson (KD) och Anders Bockgård (LpO) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut i förmån för eget förslag.

Göran Hargestam (SD) och Kurt Olsson (SD) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut i förmån för eget förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

KF §117 KS-SA.2020.25

Justerare

..........

..........

..........

Yrkanden
Mattias Geving (S) med instämmande från Jenny Elander Ek (C) och Nhela
Ali (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Göran Hargestam (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Mål-
och budget.

Per Hollertz (M) med instämmande från Anders Bockgård (LpO) och Leif
Jonsson (KD) yrkar bifall till Moderaternas, Kristdemokraternas och
Landsbygdspartiet oberoendes förslag till Mål och budget enligt följande:
1. "Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per

skattekrona.
2. Mål och uppdrag fastställs.
3. Det budgeterade resultatet på +14,5 mnkr utgör det finansiella målet för

2021.
4. Anslag respektive nämnd fastställs till 2021 enligt följande, mnkr:

Kommunstyrelsen 482,0
Miljö- och byggnämnd 0,3
Social myndighetsnämnd 0,3
Överförmyndare 1,7
Revision 0,7
Räddningstjänst Östra Götaland 7,3

5. Till investeringar upptas ett anslag på 82,4 mnkr för 2021 med
anslagsnivå enligt bilagt dokument.

6. Nyutlåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen
budgeteras till 2,0 mnkr 2021.

7. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 50,0 mnkr
2021."

Jonas Andersson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Mål och budget
enligt följande:
1. "Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per

skattekrona.
2. Mål och uppdrag fastställs enligt Vänsterpartiets budget.
3. Det budgeterade resultatet på +14,2 mnkr utgör det finansiella målet för

2021.
4. Anslag respektive nämnd fastställs till 2021 enligt följande,

Vänsterpartiets budgetsförslag s.16, mnkr:
Kommunstyrelsen 481,5
Miljö- och byggnämnd 0,3
Social myndighetsnämnd 0,3
Överförmyndare 1,7
Revision 0,7
Räddningstjänst Östra Götaland 7,3
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5. Till investeringar upptas ett anslag på 84,9 mnkr för 2021 med
anslagsnivå enligt bilagt dokument.

6. Nyutlåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen
budgeteras till 2,0 mnkr 2021.

7. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 53,7 mnkr
2021."

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att följande förslag och yrkanden finns:

· Mattias Gevings (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.

· Göran Hargestams (SD) yrkande om bifall till Sverigedemokraternas
förslag.

· Per Hollertz (M) med fleras yrkande om bifall till Moderaternas,
Kristdemokraternas och Landsbygdpartiet Oberoendes förslag.

· Jonas Anderssons (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag.

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner därefter att
kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias Gevings (S) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslutade 2020-10-26 § 211 överlämna förslag till Mål &
Budget för åren 2021 – 2023 och investeringsplan för åren 2021 – 2025 till
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen noterade att Sverigedemokraterna,
Vänsterpartiet samt Moderaterna/Kristdemokraterna/Landsbygdspartiet
Oberoendes har lämnat in respektive förslag och dessa överlämnas
samtidigt.
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Beslutsunderlag
Protkoll från KS 2020-10-26 § 211
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 140
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-08
Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025 - kommunstyrelsens
förslag
Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025 - Vänsterpartiets
förslag
Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025 - Moderaternas,
Kristdemokraternas och Landsbygdspartiet Oberoendes förslag
Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025 -
Sverigedemokraternas förslag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Sektorchefer
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 Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M) och
Yvonne Janhäger (M). Tidigareläggande av delårsbokslut. Dnr KS-
SA.2020.106

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 ordförande Marie Lindh Eriksson (C):
När ska möjlighet till distansdeltagande införas i kommunfullmäktige?
Svar: Först måste kommunfullmäktige besluta om införandet av
distansdeltagande. Frågan ses över.

Anna Nilsson (M) till Mattias Geving (S):
Har kommunens Covid-avdelning öppnat?
Svar: Än har den inte öppnat men finns beredskap för att den ska starta
vid behov.

Anna Nilsson (M) till Nhela Ali (S):
SKR har en mätning gällande följsamhet av basala hygienrutiner och
klädregler. Cirka 162 kommuner är med i mätningen. Är Valdemarsvik
med?
Svar: Återkommer med svar.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar god jul.

_ _ _ _ _ _ _
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