
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

Plats och tid Folkets hus, Valdemarsvik, 2021-05-03, 19:00-21:28

Beslutande Ted Starkås (S) ej §§ 34-35
Anna Nilsson (M) ej §§ 34-35
Jenny Elander Ek (C) ej §§
34-35
Göran Hargestam (SD) ej §§
34-36
Nhela Ali (S) ej §§ 34-35
Anders Sjölander (M) ej §§ 34-
35
Jessica Ek (S) ej §§ 34-35, 37
Anders Carlsson (C) ej §§ 34-
36, 40
Eva Larsson (SD) ej §§ 39-41
Ulla Wallering Fall (S) ej §§
34-35, 37
Per Hollertz (M) ej §§ 34-35,
41
Bertil Eklund (NB) ej §§ 40-41

Anders Bockgård (LpO) ej §§
34-35
Jonas Andersson (V) ej §§
34-35, 41
Marianne Svensson (KD) ej
§§ 34-35, 41
Marie Lindh Eriksson (C) ej §
40
Jan Karlsson (S) ej § 40
Carina Thuresson (M) ej §§
34-35, 37, 41
Örjan Carlsson (S) ej §§ 34-
36
Kurt Olsson (SD) ej §§ 34-35,
41
Göran Karlsson (C) ej §§ 36,
39, 41

Lars Beckman (S) ej §§ 34-
35, 38-39
Yvonne Janhäger (M) ej §§
37, 39-40
Malin Andersson (S) ej §§
34-35
Rosa Jonsson (C) ej §§ 34-
35, 37
Madeleine Koistinen (SD)
Hans F Andersson (M) ej
§§ 34-35
Gunilla Strid Beckman (S)
ej §§ 34-35, 38-39
Hans A Andersson (LpO) ej
36, 39, 40-41, 45-50
Bernt Janhäger (M) ej §§
37, 39-40

Carola Andersson (C)
Olle Wester (V) ej §§
36, 40-41
Liubov Parfiienko (SD)
ej §§ 34-36
Ingela Jansson (C) §§
34-37, 39, 41
Daniel Johnsson (C) §§
36, 41
Leif Jonsson (KD) §§
34-35, 39
Annelie Noort Leliveld
(KD) § 41
Ola Karlsson (SD) §§
34-36, 39, 41

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Ingela Jansson (C) §§ 29-
33, 38, 40, 42-50
Daniel Johnsson (C) §§
29-35, 37-40, 42-50

Leif Jonsson (KD) §§ 29-33, 36-
38, 40-50
Annelie Noort Leliveld (KD) §§
29-40, 42-50

Ola Karlsson (SD)
29-33, 37-38, 40,
42-50

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör Frida Andersson, sekreterare
Fredrik Sivula, sekreterare Ulf Larsson, revisionens ordförande

Utses att justera Bertil Eklund (NB) ej §§ 40-41 Bernt Janhäger (M) ej §§ 37, 39-40
Ted Starkås (S) §§ 40-41 Per Hollertz (M) §§ 37, 39-40

Justeringens Avdelning Service och Administration, 2021-05-11 kl. 16
pats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................... 29 - 50
Fredrik Sivula

Ordförande ......................................... .........................................
Marie Lindh Eriksson (C) ej § 40 Göran Karlsson (C) § 40

Justerande ......................................... .........................................
Bertil Eklund (NB) ej §§ 40-41 Bernt Janhäger (M) ej §§ 37, 39-40

......................................... .........................................
Ted Starkås (S) §§ 40-41 Per Hollertz (M) §§ 37, 39-40

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-03

Datum för
anslagsuppsättande

2021-05-12 Datum för
anslagsnedtagande

2021-06-03

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

Underskrift .........................................................

Fredrik Sivula
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

Justerare

..........

..........

..........
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KF §34 Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 9

KF §35 Frågan om ansvarsfrihet för krisledningsnämnden 10

KF §36 Frågan om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 11

KF §37 Frågan om ansvarsfrihet för sociala myndighetsnämnden 12

KF §38 Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndaren 13

KF §39 Frågan om ansvarsfrihet för valnämnden 14

KF §40 Frågan om ansvarsfrihet för demokratiberedningen 15

KF §41 Frågan om ansvarsfrihet för valberedningen 16

KF §42 Biblioteksplan 2021-2024 17 - 18
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25 - 27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §29 KF-KF.2021.1

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanträdet är behörigt kungjort.

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på anslagstavlan på
kommunens hemsida under tiden 2021-04-23 till 2021-05-03.

Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §30 KF-KF.2021.2

Justerare

..........

..........

..........

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges beslut

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

2021-05-03

KF §31 KF-KF.2021.3

Justerare

..........

..........

..........

Information

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Ekonomisk uppföljning
Jenny Elander Ek (C) sammanfattar den ekonomiska uppföljningen.
Prognosen per den sista mars visar på ett resultat på +12,8 mnkr. Detta är
en negativ budgetavvikelse med -2,2 mnkr fördelat på ett överskott på
finansieringen med +12,3 mnkr och underskott i verksamheterna på -14,5
mnkr.

B) Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens styrning av
sektor stöd och omsorg
Nhela Ali (S) sammanfattar den handlingsplan som kommunstyrelsen har
2021-04-12 § 35 antagit gällande revisionens granskning av
kommunstyrelsens styrning av sektor stöd och omsorg.

C) Övrig information
Jenny Elander Ek (C) informerar om pågåede läge avseende Covid-19. Det
är en hög smittspridning i Östergötland. Läget är ansträngt i kommunens
verksamheter.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §32 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Revisionsberättelse 2020 för Valdemarsviks kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Revisionsberättelsen för 2020 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisorer har lämnat en
revisionsberättelse för år 2020. Revisorerna tillstyrker att styrelsen, nämnder
och beredningar samt ledamöter i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret. Revisorernas synpunkter efter granskningen framgår av
revisionsberättelsen.

Revisionens ordförande redogör revisionsberättelsen under dagens
sammanträde.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §33 KS-SA.2021.27

Justerare

..........

..........

..........

Godkännande av årsredovisningen 2020 för Valdemarsviks
kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisning för 2020 avseende Valdemarsviks kommun och koncernen
godkänns och fastställs.

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Carina Thuresson
(M), Yvonne Janhäger (M), Hans F Andersson (M), Bernt Janhäger (M),
Hans A Andersson (LpO), Anders Bockgård (LpO), Göran Hargestam (SD),
Eva Larsson (SD), Kurt Olsson (SD), Madeleine Koistinen (SD), Liubov
Parfiienko (SD) och Marianne Svensson (KD) lämnar följande
protokollsanteckning:
"År 2020 blev ett väldigt speciellt år under pandemin.

Det stora överskottet kan härledas till de mycket stora generella statsbidrag som
utbetalats på grund av Corona pandemin. Att tro att Valdemarsviks kommuns
ekonomiska problem nu är lösta vore ett stort misstag. Det har gjorts stora
kostnadsreduceringar under 2020, men det kommer att krävas ett fortsatt arbete.

Vad gäller olika mål och uppfyllelsen av dessa så krävs det ett omtag till kommande
år. För många mål finns det inte ett mätbart målvärde och då tenderar det att bli ett
tyckande om målen är uppfyllda eller inte. Du får olika svar beroende på vem du
frågar."

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige
över det gångna året.

Valdemarsviks kommuns årsredovisning innehåller en uppföljning av
inriktningsmål och resultatmål, 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §33 KS-SA.2021.27

Justerare

..........

..........

..........

Det ekonomiska resultatet för året är positivt (+16,7 mnkr) och så är även
balanskravsresultatet (+14,0 mnkr). Därmed är det negativa
balanskravsresultatet från 2019 (-8,3 mnkr) täckt.

Kommunen klarar sina mål för god ekonomisk hushållning. Trots det höga
resultatet är soliditeten oförändrad, detta på grund av ökad tillgångsmassa,

Måluppfyllelsen är i övrigt god. En stor del av målen och åtagandena är
uppfyllda. Pandemin som kom i början på året förändrade
förutsättningarna för flertalet verksamheter i kommunen. Det är den enskilt
största och helt dominerande förklaringen till att flera resultatmål inte
uppnåtts.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-04-12 § 43
Protokoll från KS-AU 2021-03-17 § 15
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-12
Årsredovisning 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §34 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen samt dess enskilda
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Följande ledamöter och ersättare anmäler jäv: Ted Starkås (S), Nhela Ali
(S), Ulla Wallering Fall (S), Jenny Elander Ek (C), Anders Carlsson (C),
Rosa Jonsson (C), Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander
(M), Marianne Svensson (KD), Göran Hargestam (SD), Liubov Parfiienko
(SD), Malin Andersson (S), Lars Beckman (S), Gunilla Strid Beckman (S),
Jessica Ek (S), Jonas Andersson (V), Daniel Johnsson (C), Hans F
Andersson (M), Carina Thuresson (M), Kurt Olsson (SD), Anders Bockgård
(LpO), Örjan Carlsson (S).

Ingela Jansson (C) ersätter Jenny Elander Ek (C) under denna paragraf.

Leif Jonsson (KD) ersätter Marianne Svensson (KD) under denna
paragraf.

Ola Karlsson (SD) ersätter Göran Hargestam (SD) under denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att kommunstyrelsen
samt de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §35 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för krisledningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja krisledningsnämnden samt dess
enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Följande ledamöter och ersättare anmäler jäv: Ted Starkås (S), Nhela Ali
(S), Ulla Wallering Fall (S), Jenny Elander Ek (C), Anders Carlsson (C),
Rosa Jonsson (C), Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander
(M), Marianne Svensson (KD), Göran Hargestam (SD), Liubov Parfiienko
(SD), Malin Andersson (S), Lars Beckman (S), Gunilla Strid Beckman (S),
Jessica Ek (S), Jonas Andersson (V), Daniel Johnsson (C), Hans F
Andersson (M), Carina Thuresson (M), Kurt Olsson (SD), Anders Bockgård
(LpO), Örjan Carlsson (S).

Ingela Jansson (C) ersätter Jenny Elander Ek (C) under denna paragraf.

Leif Jonsson (KD) ersätter Marianne Svensson (KD) under denna
paragraf.

Ola Karlsson (SD) ersätter Göran Hargestam (SD) under denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att
krisledningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §36 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja miljö- och byggnämnden samt dess
enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Följande ledamöter och ersättare anmäler jäv: Göran Karlsson (C), Örjan
Carlsson (S), Liubov Parfiienko (SD), Göran Hargestam (SD), Carola
Andersson (C), Olle Wester (V), Hans A Andersson (LpO), Ola Karlsson
(SD), Anders Carlsson (C).

Ingela Jansson (C) ersätter Anders Carlsson (C) under denna paragraf.

Daniel Johnsson (C) ersätter Göran Karlsson (C) under denna paragraf.

Ola Karlsson (SD) ersätter Göran Hargestam (SDunder denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att miljö- och
byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

11(36)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §37 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för sociala myndighetsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja sociala myndighetsnämnden samt
dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.

Jäv

Följande ledamöter och ersättare anmäler jäv: Ulla Wallering Fall (S), Carina
Thuresson (M), Yvonne Janhäger (M), Bernt Janhäger (M), Rosa Jonsson
(C), Jessica Ek (S).

Ingela Jansson (C) ersätter Rosa Jonsson (C) under denna paragraf.

Per Hollertz (M) utses att justera denna paragraf istället för Bernt Janhäger
(M).

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att sociala
myndighetsnämnden samt de enskilda förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §38 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndaren

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överförmyndaren samt dess enskilda
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Följande ledamöter och ersättare anmäler jäv: Lars Beckman (S), Gunilla
Strid Beckman (S).

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att överförmyndaren
samt de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §39 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden samt dess enskilda
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Följande ledamöter och ersättare anmäler jäv: Gunilla Strid Beckman (S),
Lars Beckman (S), Bernt Janhäger (M), Yvonne Janhäger (M), Hans A
Andersson (LpO), Eva Larsson (SD), Göran Karlsson (C), Marianne
Svensson (KD).

Ola Karlsson (SD) ersätter Eva Larsson (SD) under denna paragraf.

Ingela Jansson (C) ersätter Göran Karlsson (C) under denna paragraf.

Leif Jonsson (KD) ersätter Marianne Svensson (KD under denna paragraf.

Per Hollertz (M) utses att justera denna paragraf istället för Bernt Janhäger
(M).

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att valnämnden samt
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §40 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för demokratiberedningen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja demokratiberedningen samt dess
enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Följande ledamöter och ersättare anmäler jäv: Yvonne Janhäger (M), Bernt
Janhäger (M), Leif Jonsson (KD), Hans A Andersson (LpO), Eva Larsson
(SD), Olle Wester (V), Jan Karlsson (S), Marie Lindh Eriksson (C), Bertil
Eklund (NB).

Göran Karlsson (C) utses till ordförande under denna paragraf.

Per Hollertz (M) utses att justera denna paragraf istället för Bernt Janhäger
(M).

Ted Starkås (S) utses att justera denna paragraf istället för Bertil Eklund
(NB).

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att
demokratiberedningen samt de enskilda förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §41 KS-SA.2021.51

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för valberedningen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valberedningen samt dess enskilda
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Följande ledamöter och ersättare anmäler jäv: Per Hollertz (M), Göran
Karlsson (C), Bertil Eklund (NB), Olle Wester (V), Kurt Olsson (SD),
Marianne Svensson (KD), Nhela Ali (S), Carina Thuresson (M), Anders
Carlsson (C), Jonas Andersson (V), Hans A Andersson (LpO), Eva Larsson
(SD), Leif Jonsson (KD).

Ingela Jansson (C) ersätter Göran Karlsson (C) under denna paragraf.

Daniel Johnsson (C) ersätter Anders Carlsson (C) under denna paragraf.

Ola Karlsson (SD) ersätter Kurt Olsson (SD) under denna paragraf.

Annelie Noort Leliveld (KD) ersätter Marianne Svensson (KD under denna
paragraf.

Ted Starkås (S) utses att justera denna paragraf istället för Bertil Eklund
(NB).

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att valberedningen
samt de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunens revisorer daterad 2021-04-14 med
revisionsberättelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §42 KS-SA.2020.58

Justerare

..........

..........

..........

Biblioteksplan 2021-2024

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till biblioteksplan 2021-2024.

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagens 17 § ska kommuner och regioner anta planer för
biblioteksverksamheterna. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i
samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för
framtidens krav och för att stimulera till utveckling.

Biblioteksplanen riktar sig till alla med ansvar för eller som arbetar med
biblioteksverksamhet i Valdemarsviks kommun, och ska därför antas på
kommunövergripande nivå.

Den befintliga biblioteksplanen gällde för 2016-2019 vilket innebär att det
är hög tid att anta en ny plan. Föreliggande förslag till biblioteksplan 2020-
2023 tar utgångspunkt i befintlig lagstiftning och i en analys av behovet av
utveckling av biblioteksverksamheten i Valdemarsviks kommun.

Det är av stor vikt att biblioteksplanen är ett levande dokument och
revideras kontinuerligt, ny plan kommer arbetas fram med tre års
mellanrum.

Framtagandet av en ny biblioteksplan initierades under 2020 men har
senarelagts. Sedan ärendet var hos arbetsutskottet för ställningstagande
2020-09-16 § 131 har den föreslagna biblioteksplanen reviderats av
förvaltningen.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-04-12 § 40
Protokoll från KS-AU 2020-09-16 § 131
Tjänstekrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-07
Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2021-2024

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningschefen
Akten
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Garvarhuset - återköp av fastigheten

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) med instämmande från Nhela Ali (S) yrkar att ärendet
bordläggs.

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD), Hans A
Andersson (LpO) och Marianne Svensson (KD) yrkar att ärendet ska
avgöras idag samt att kommunfullmäktige beslutar om följande:
1. att inte medge Centrumhuset i Valdemarsviks AB att återköpa fastigheten

Bergudden 10.
2. att Centrumhuset i Valdemarsviks AB slutför försäljningen enligt gällande

kontrakt.

Jonas Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras med följande
motivering:
"Återköp av Garvarhuset

Vi inom Vänsterpartiet ser Garvarhuset som en betydelsefull kulturhistorisk
byggnad. Att kommunen och Valdemarsvik som ort skulle förlora en sådan byggnad
genom en framtida rivning vore mycket sorgligt. Garvarhuset fyllt med verksamhet
är vår vision, i privat ägo eller i kommunal.

Men vi är fullt medvetna om kommunens begränsade möjligheter ur ett ekonomiskt
perspektiv, till att kunna bära och förvalta Garvarhuset väl. För kommunen har i
dagsläget flera kulturhistoriska byggnader som just nu befinner sig i ett
förvaltningsläge som liknar mer förfall än bevarande eller förverkligande. Så att i
detta läge ta ställning för ett återköp eller ej är ur vårt perspektiv omöjligt, innan
fullmäktige har tagit ställning till nuvarande innehav av kulturhistoriska byggnader.

Därmed yrkar vi på återremiss av ärendet.

Kommunstyrelsen bör innan återköp av Garvarhuset inventera kommunens innehav
av kulturhistoriska byggnader, samt upprätta åtgärdsplan som fullmäktige kan
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ställning till. Där genom kan fullmäktige avgöra om kommunens verksamhet kan
införliva Garvarhuset i dess ägo på kort sikt och längre sikt.

För berörd fastighet ser vi att den tid som krävs att ta fram underlag är rimligt för
nuvarande ägare samt tillhörande avtal med kommunen."

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag eller
senare ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras senare.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Omröstningsresultat

16 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Jessica Ek
(S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Bertil Eklund (NB), Jan
Karlsson (S), Örjan Carlsson (S), Göran Karlsson (C), Lars Beckman (S),
Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C), Gunilla Strid Beckman (S), Carola
Andersson (C), Marie Lindh Eriksson (C).

15 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders Sjölander
(M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Anders Bockgård (LpO), Marianne
Svensson (KD), Carina Thuresson (M), Kurt Olsson (SD), Yvonne Janhäger
(M), Madelein Koistinen (SD), Hans F Andersson (M), Hans A Andersson
(LpO), Bernt Janhäger (M), Liubov Parfienko (SD).

2 avstår: Jonas Andersson (V), Olle Wester (V).

Kommunfullmäktige beslutar alltså att ärendet ska avgöras senare.

Beslutsgång

Med anledning av att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
senare ska fullmäktige besluta om ärendet ska bordläggas enligt Jenny
Elander Eks (C) med fleras yrkande eller om det ska återremitteras enligt
Jonas Anderssons (V) yrkande. Yrkandena ställs under proposition.
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Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska bordläggas enligt Jenny Elander Eks (C) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB) beslutade 2020-12-
09, § 8 inhämta kommunfullmäktiges godkännande för att få genomföra ett
återköp av fastigheten Valdemarsvik Bergudden10, ”Garvarhuset

Förvaltningen tillstyrkte återköp av fastigheten i skrivelse 2021-01-07.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 5 att återremittera ärendet för
framtagande av ytterligare underlag.

Förvaltningen har tittat på tre olika scenarier: återköp och framtida
försäljning, återköp och rivning samt inget återköp. Först redovisas nedlagda
kostnader fram till dags dato.

Av kommunen nedlagda kostnader
Kostnad per rapport:

 Anticimex, utredningsprotokoll (dat 2015-10-09). Kostnad 52 491 kr.

 Structor, Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Bergudden 10
(rapportdatum: 2018-04-20). 134 697 kr.

 Structor, kompletterande miljöteknisk undersökning, Bergudden 10
(rapportdatum: 2019-02-28). Kostnad: 51 774 kr.

 Structor, Riskbedömning och åtgärdsförslag, fastigheten Bergudden
10 (rapportdatum 2019-04-23). Inkl möte på plats för att presentera
resultaten. Kostnad: 30 926 kr.

 Structor, PM åtgärdsplan för fastigheten Bergudden 10 (datum PM
2020-04-20) Kostnad: 6 863 kr.

 Renall, Provtagning o omhändertagande av avfall (fakturadatum ngn
gång i slutet av juni/juli 2020). Kostnad 18 598 kr.

Kostnader enligt köpeavtal 1)
Enligt köpeavtalet undertecknat 2016-08-05 ska CVAB erlägga totalt
4.000.000 kronor till fastighetsägaren efter genomförda åtgärder:

 Rivning av lågdel och övergång: 700.000 kronor.

 Renovering av tak och putsade fasader samt fönstermålning:
1.200.000 kronor.
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 Efter utförda och godkända renoveringsarbeten av fasader och
fönster ytterligare 2.100.000 kronor.

Åtgärderna har genomförts och CVAB har ersatt köparen 20170421 med
1 900 000 kronor och 20180117 med 2 100 000 kronor.

Alternativ återköp för framtida försäljning
Återköpskostnaden uppgår till 300.000 kronor.

Tillkommande kostnader rörande föroreningar:

 Åtgärder enligt åtgärdsplan för att kunna genomföra provtagning av
inomhusluft, bottenplatta mm. kostnad: 250 000 kronor enligt offert
daterad 2020-04-20,

 Kompletterande provtagning inomhus/under byggnad inkl uppdaterad
riskbedömning och åtgärdsförslag: bedömd kostnad 150 000 kr.

 Troligen krav på uppföljande provtagning också utifrån Anticimex
tidigare utredning och miljökontorets synpunkter: Bedömd kostnad ca
75 000 kr.

Detaljplan
Kostnaden enligt av Kommunfullmäktige antagande plan- och byggtaxa för
framtagandet av en detaljplan enligt denna kategori är 2021 166 600 kr (exkl.
Moms)

Övriga kostnader

 Metria, kartframställning m.m. ca 35.000 kronor

 Eventuellt kulturhistoriskt utlåtande ca 50.000 kronor

Försäljningskostnader
Någon aktuell bedömning av försäljningskostnaderna har inte tagits fram
men de torde i sammanhanget inte vara avgörande.

Ekonomiska effekter för CVAB och kommunen
CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här
storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen. I det fall de
nedlagda kostnaderna inte kan täckas via försäljning uppstår ett
nedskrivningsbehov som kan behöva täckas av ett kommunalt bidrag.
Fastigheten kan bedömas som svårsåld.

Bidrag till efterbehandling av förorenade områden
Naturvårdsverket förmedlar medel avseende bidrag till efterbehandling av
förorenade områden. Ansökan görs av huvudmannen till länsstyrelsen som
sedan avgör om projektet är prioriterat (riskklass 1 eller 2) och i övrigt
lämpligt. I det fall går länsstyrelsen vidare med ansökan till Naturvårdsverket.
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Bidraget får endast användas till nybyggnation av bostäder och således inte
till renovering, omvandling av befintliga byggnader för bostadsändamål eller
liknande.

I det fall kommunen ändå vill gå vidare med en ansökan för
saneringsåtgärder inför bostadsbyggande vid Garvarhuset kan kommunen
göra detta men det är osäkert om medel beviljas. Därtill är Garvarhusets
fastighet inte riskklass 1 eller 2 vilket innebär att kommunen inte kan söka
medel från det vanliga saneringsanslaget.

Alternativ återköp och rivning
Vid detta alternativ bör fastighetens framtida användning beaktas. Marken
torde vara svårsåld för framtida byggnation. Därtill kommer eventuella
kostnader för sanering och återställning av marken.

Någon aktuell bedömning av kostnaderna för en rivning finns inte.

CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här
storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen.

Alternativ inget återköp
Vid detta alternativ kvarstår fastigheten hos nuvarande fastighetsägare eller
en annan framtida ägare. CVAB har förbundit sig att tillse att kommunen
beställer och bekostar planändring för bostäder, kontor, hotell och handel. I
gengäld förband sig köparen att senast tre år efter planändring påbörja
ombyggnad i enlighet med då gällande detaljplan och därvid åtgärda av
Anticimex då synade brister.1)

Ekonomiska risker
Den minsta ekonomiska risken för kommunen och CVAB är alternativet
”inget återköp”. Däremot finns en risk att den fortsatta renoveringen och
ombyggnaden av fastigheten dröjer.

Något större risk finns vid återköp och rivning. Dels handlar det om
saneringskostnader men även den framtida markanvändningen och huruvida
CVAB ska kvarstå som ägare till fastigheten.

Störst risk finns vid återköp med ambitionen att sälja fastigheten i framtiden.
Dels handlar det om fastighetens framtida användning och dels handlar det
om att nå ett försäljningspris som täcker kommunens och CVAB:s nedlagda
kostnader samt att hitta en intresserad och lämplig köpare. Men det är också
detta alternativ som kan leda till att det kommer verksamhet eller bostäder i
byggnaden och att den står kvar.
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24(36)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §44 KS-SA.2020.115

Justerare

..........

..........

..........

Uppförande av räddningsövningsfält för Räddningstjänsten
Östra Götaland

Kommunfullmäktiges beslut

Räddningstjänsten Östra Götaland medges ta de lån som krävs för att
finansiera uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält.

Valdemarsviks kommun tillstyrker ett ökat medlemsbidrag för att täcka de
nettokostnader som ett nytt räddningsövningsfält innebär.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) beslutade 2020-
12-10 § 91 att:

 Godkänna utredningen avseende nytt räddningsövningsfält.

 Förorda att ett nytt räddningsövningsfält ägs och förvaltas av RTÖG.

 Hemställa till medlemskommunerna om medgivande att få ta de
långfristiga lån som krävs för att finansiera uppförandet av ett nytt
räddningsövningsfält.

 Hemställa om ökat medlemsbidrag för att täcka de
nettokostnadsökningar som ett nytt räddningsövningsfält innebär.

RTÖG har sedan flera år tillbaka arbetat tillsammans med Miljö- och
samhällsbyggnadskontoret i Linköpings kommun för att hitta en ny placering
för kommunens räddningsövningsfält, som idag finns inom stadsdelen
Djurgården. Övningsfältet i Norrköping är också över tid i behov av
betydande investeringar för att uppfylla nuvarande och framtida krav. Med
anledningen av detta har RTÖG presenterat möjligheten att ersätta de två
övningsfälten med ett gemensamt. Under 2020 har ett förslag och en
kostnadskalkyl avseende ett nytt gemensamt räddningsövningsfält tagits
fram. Detta visar att ett gemensamt räddningsövningsfält ger
verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar. Bedömningen är att det
också är fördelaktigt att RTÖG äger och förvaltar ett gemensamt övningsfält.
Enligt förbundsordning finns inget som hindrar att RTÖG äger andra
byggnader eller anläggningar än brandstationer. Dock kräver en sådan
investering medlemskommunernas medgivande om att ta nödvändiga lån
och, som en konsekvens av detta, ett ökat medlemsbidrag. Investeringen
beräknas till 125 mnkr exklusive tomtmark och den årliga kostnaden ökar
med 7,5 mnkr varav Valdemarsviks andel uppgår till ca 250 tkr.
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Förvaltningens yttrande
Förvaltningen tillstyrker att RTÖG får ta de långfristiga lån som krävs för att
finansiera uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält. Enligt preliminära
beräkningar uppgår utgiften till 125 mnkr exklusive tomtmark. Enligt
förbundsordningen § 13 får inte förbundet ta upp lån till långfristiga
investeringar utan medlemskommunernas godkännande.

Enligt förbundsordningen § 11 ska kostnaderna för förbundets verksamhet
täckas av avgifter från medlemskommunerna. Norrköping och Linköping
erlägger avgift med lika krontal per invånare. Övriga kommuners avgift utgår
från Norrköpings och Linköpings avgift uppräknat med en faktor vilken för
Valdemarsviks del uppgår till 1,44. Detta är beräknat utefter självkostnaden
för den överförda verksamheten. Valdemarsviks kommun ingick i förbundet
2015-01-01 (KF §62, 214-10-27). Faktorn har inte justerats sedan
Valdemarsviks kommun inträdde i förbundet. (Förbundsordning daterad
2014-05-07). Eftersom faktorn inte prövats sedan kommunen inträdde i
förbundet och att den bland annat byggde på beräknade investeringar t.o.m.
2019 finns det skäl att diskutera denna. Faktorn får också en märkvärdig
effekt på den förslagna finansiering av övningsfältet där en invånare i
Valdemarsvik förutsätts betala närmare tio kronor mer per år än en invånare i
Norrköping/Linköping för ett gemensamt övningsfält. Den årliga kostnaden
för övningsfältet beräknas till ca 21,60 kr/inv i Norrköping/Linköping och
31,80 kr/inv i Valdemarsvik.

Enligt RTÖG:s beräkningar uppgår ökningen av medlemsavgiften till ca 250
tkr för Valdemarsvik och totalt 7 500 tkr för hela förbundet.

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen ett behov av att aktualisera
förbundsordningens §10-11. En första revidering kan möjligen innebära en
komplettering av §11 för kostnadsfördelning av förbundets större
investeringar. En större uppdatering av vagnparken i Norrköping/Linköping
skulle kunna få samma effekt på avgiften som övningsfältet i detta ärende.

Förbundet bör på sikt sträva efter lika avgift per invånare i samtliga ingående
kommuner och kortare sikt fördela ökade gemensamma kostnader med
samma avgift per invånare. För övningsfältets del skulle den ökade
kostanden utslaget per invånare i hela förbundet bli ca 22,05 kr.
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Beslutsunderlag
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Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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Redovisning 2021 - Motioner inlämnande till
kommunfullmäktige senast december 2020 och som inte är
avslutade

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningen konstaterar att det idag finns ett stort antal obesvarade
motioner. Vissa av motionerna är även gamla. Ett omtag på
handläggningen av motioner, för att få till en snabbare beredning, kommer
ske under året.

Detta gäller följande motioner:

 Inventering och åtgärdsplan för kulturella byggnader. Dnr KS-SA
2017/57. Inlämnad av (V) 2017-05-29. – Ärendet är återremitterat.
Motionen kräver återstående utredningsarbete. Avyttring pågår av
hembygdsgårdar. (Särskilt ärende).

 Planarbete, höjning av havsnivån. Dnr KS-SA 2017/58. Inlämnad av
(LpO) 2017-05-29. – Ett nytt planarbete ligger ”i pipen” då
intressenter för byggnation/exploatering finns. Vissa kompletterande
miljöundersökningar utförs för närvarande som en nödvändig
förutsättning för planarbetet. Havsvattennivå, kajernas förankringar
och markens hållfasthet kommer likaså påverka planarbetet.
Livsmedelsbutik är inte längre aktuell då Ica nu planerar för
utbyggnad på befintlig plats – förutsättningarna har förändrats.
Planarbetet kommer därför följa önskemålen i motionen.

 Hållbart byggande. Dnr KS-SA 2017/73. Inlämnad av (MP) 2017-09-
05. - Motionen är under beredning.

 Ta fram tomt för 55 + boende. Dnr KS-SA 2018/75. Inlämnad av (SD)
2018-06-11. - Motionen är under beredning.
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 Marknadsföring inför förbifart Söderköping. Dnr KS-SA 2019/93.
Inlämnad av (M), (KD) och (LpO) 2019-11-19. - Motionen är under
beredning.

 Införa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Dnr KS-SA 2019/74.
Inlämnad av (M) 2019-10-29. – Ärendet återremitterades av KS i juni
2020 till förvaltningen samt demokratiberedningen för ytterligare
utredning. Då demokratiberedningens verksamhet har varit inaktiv
med anledning av det inte har utsett en ny ordförande har även
motionens beredning avstannats.

 Inför digital närvaro, debatt och voteringssystem. Dnr KS-SA
2019/104. Inlämnad av (M) 2019-12-17. - Motionen är under
beredning.

 Vård och omsorgsboende. Dnr KS-KcS 2019/62. Inlämnad av (LpO)
2019-09-03. - Motionen är under beredning.

 Kartläggning av LSS-verksamhet. Dnr KS-SO.2020.8. Inlämnad av
(V) 2020-01-28. - Motionen är under beredning.

 Inbromsning försäljning av ishallen. Dnr KS-KcS. Inlämnad av (LpO)
2020-01-28. - Motionen är under beredning.

 Anläggande av hundpark/rastgård. Dnr KS-TEK.2020.33. Inlämnad
av (V) 2020-03-31. - Motionen är under beredning.

 Laddstationer för elbil. Dnr KS-TEK.2020.32. Inlämnad av (V) 2020-
03-31. - Motionen är under beredning.

 Skapa hundrastgård. Dnr KS-TEK.2020.31. Inlämnad av (M) 2020-
03-31. - Motionen är under beredning.

 Spara inlagda motioner på hemsidan. Dnr KS-KcS.2020.26.
Inlämnad av (M) 2020-03-31. - Motionen är under beredning.

 Översyn av förvaltningens struktur. Dnr KS-SA.2020.57. Inlämnad av
(LpO) 2020-05-25. - Motionen är under beredning.

 Mål- och strategidokument. Dnr KS-SA.2020.56. Inlämnad av (V)
2020-05-25. - Motionen är under beredning.
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..........

 Avloppsanläggningar och slogan ”Östersjöns ledande miljökommun”.
Dnr KS-KcS.2020.39. Inlämnad av (LpO) 2020-05-25. - Motionen är
under beredning.

 Översyn av uppkoppling i kommunens fastigheter. Dnr KS-
KcS.2020.58. Inlämnad av (M), (KD), (LpO) 2020-08-31. - Motionen
är under beredning.

 Inrätta insektshotell i rosariet. Dnr KS-TEK.2020.80. Inlämnad av (M)
2020-10-26. - Motionen är under beredning.

 Sophämtning utmed enskilda vägar. Dnr KS-TEK.2020.79. Inlämnad
av (LpO) 2020-10-26. - Motionen är under beredning.

 En landsbygdskommun måste ha en fungerande sophämtning i hela
kommunen. Dnr KS-TEK.2020.78. Inlämnad av (M) 2020-10-26. -
Motionen är under beredning.

 Anpassa öppettiderna efter medborgarnas önskemål på
återvinningsstationen. Dnr KS-TEK.2020.77. Inlämnad av (M) 2020-
10-26. - Motionen är under beredning.

 Säkerställa språkkunskap i anslutning till anställning inom
äldreomsorgen. Dnr KS-SO.2020.59. Inlämnad av (SD) 2020-10-26. -
Motionen är under beredning.

 Tidigareläggande av delårsbokslut. Dnr KS-TEK.2020.78. Inlämnad
av (M) 2020-11-23. - Motionen är under beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-04-12 § 47
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-11

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

30(36)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KF §46 KS-SA.2021.20

Justerare

..........

..........

..........

Redovisning 2021 - Motioner som bifölls av
kommunfullmäktige föregående år

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska det redovisas vad som
har hänt med de motioner som har bifallits under året.

Här nedan följer en redovisning av de motioner som bifölls 2020:

 Policy inför stora investeringar. Dnr KS-SA.2019.33. Bifölls av
kommunfullmäktige 2020-05-25 § 55. – Ett förslag till
investeringspolicy för kommunen har upprättats och ärendet är på
väg till kommunfullmäktige för ställningstagande.

 Rullande månadsrapportering avseende ekonomin. Dnr KS-
SA.2019.34. Bifölls av kommunfullmäktige 2020-05-25 § 54. –
Månadsrapporteringar sker kontinuerligt på central nivå och har
pågått under stora delar av 2020.

 Fastställande av sammanträdestider. Dnr KS-SA.2019.92. Bifölls av
kommunfullmäktige 2020-03-30 § 27. – Under 2020 tidigarelades
fastställandet av nästkommande års sammanträdestider för
kommunfullmäktige. Senare under året beslutade kommunfullmäktige
om en revidering av tiderna.
Den nya tidsplanen för fastställande av kommunfullmäktiges möten är
planerad att fortsätta.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-04-12 § 48
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-11

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Sammanträdesdatum

2021-05-03

KF §47 KF-KF.2021.7

Justerare

..........

..........

..........

Interpellationer 2021 - svar på interpellation från Jonas
Andersson (V) "Medicinsk kompetens"

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationsdebatten avslutas och punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-08 lämnade Jonas
Andersson (V) in rubricerad interpellation till kommunstyrelsens stöd- och
omsorgsutskotts ordförande Nhela Ali (S).

Skriftligt svar har lämnats och interpellationsdebatt sker.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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2021-05-03

KF §48 KF-KF.2021.7

Justerare

..........

..........

..........

Interpellationer 2021 - svar på interpellation från Per Hollertz
(M) "Vilken tid krävs att leda kommunen?"

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-08 lämnade Jonas Per
Hollertz (M) in rubricerad interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Mattias Geving (S).

Skriftligt svar har lämnats, men ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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2021-05-03

KF §49 KF-KF.2021.4

Justerare

..........

..........

..........

Motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde överlämnas följande motion:

· Från Anna Nilsson (M). Valdemarsvik rankas lågt i sitt miljöarbete.
Dnr KS-SA.2021.59

· Från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V). Utredning av
skolskjutsar & färdtjänst. Dnr KS-TEK.2021.65

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga nya interpellationer lämnas in under dagens sammanträde.

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:

Anders Sjölander (M) till Göran Karlsson (C)
Ställer frågan om lämpligheten att ordföranden i Miljö- och byggnämnden
uttalar sig på sociala medier gällande tomtmarker i Ringarum.
Svar: Göran Karlsson (C) lämnar svar utifrån de enskilda förutsättningarna.
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KF §49 KF-KF.2021.4

Justerare

..........

..........

..........

Jonas Andersson (V) till Nhela Ali (S)
Frågar om verksamheten har kunnat anställa tillräckligt med sommarvikarier
samt personal till bemanningen.
Svar: Nhela Ali (S) svarar att sommarvikarier har anställts. Återkommer i
frågan om bemanningen.

Carina Thuresson (M) till kommunfullmäktiges presidium
Framför synpunkten att det, med åtanke på pågående pandemiläge, är svårt
att hålla avstånd för presidiet då de sitter nära varandra på podiet under
dagens sammanträde.
Svar: Presidiet tar med sig synpunkten.

Hans F Andersson (M), öppen fråga till kommunfullmäktige
Ställer en öppen fråga om ett av partierna med platser i kommunfullmäktige
har samlats i fikarummet på Strömsvik med mer än 8 personer deltagande.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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2021-05-03

KF §50 KF-KF.2021.5

Justerare

..........

..........

..........

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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