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66-77
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Måns Holmqvist (LpO) §§
51-65

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör Lars Nordquist, NTF § 52
Fredrik Sivula, sekreterare Matilda Carlström, sekreterare

Utses att justera Nhela Ali (S) ej § 63 Marianne Svensson (KD)
Jessica Ek (S) § 63
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pats och tid Avdelning Service och Administration, 2021-07-05 kl. 15:00
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Fredrik Sivula
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Marie Lindh Eriksson (C)
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Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-06-28

Datum för
anslagsuppsättande

2021-07-06 Datum för
anslagsnedtagande

2021-07-28

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

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

Fredrik Sivula

1(56)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

Justerare

..........

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KF §51 Sammanträdets behöriga kungörande 4

KF §52 Information 5

KF §53 Valärende – Avsägelse från samtliga politiska uppdrag
samt som ledamot i kommunfullmäktige från Mattias
Geving (S)

6

KF §54 Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som kommunalråd efter
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KF §55 Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ordförande och
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ledamot i krisledningsnämnden efter Mattias Geving (S)

9
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §51 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 2021-06-17 till 2021-06-28.

Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §52 KF-KF.2021.3

Justerare

..........

..........

..........

Information

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Föredragning av NTF Östergötland - trafikolyckor och nollvision
Representant från NTF Östergötland föredrar om trafikolyckor och nollvision.

B) Ekonomisk uppföljning
Mattias Geving (S) sammanfattar den ekonomiska uppföljningen. Prognosen
per den sista maj visar på ett resultat på +16,8 mnkr. Detta är en positiv
budgetavvikelse med +1,8 mnkr fördelat på ett överskott på finansieringen
med +13,5 mnkr och underskott i verksamheterna på -11,7 mnkr.

C) Beslut från länsstyrelsen - Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken
Kommunfullmäktige beslutade att framställa 2020-08-31 § 79 hos
länsstyrelsen att överlåta åt miljö- och byggnämnden att utöva operativ tillsyn
enligt miljöbalken på vissa särskilda fastigheter. Länsstyrelsens beslut har
inkommit och delges kommunfullmäktige.

D) Övrig information
Mattias Geving (S) informerar om pågående läge avseende Covid-19.
Smittspridningen har minskat och det finns idag få konstaterade fall i
kommunen.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §53 VAL.2021.13

Justerare

..........

..........

..........

Valärende – Avsägelse från samtliga politiska uppdrag samt
som ledamot i kommunfullmäktige från Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Mattias Gevings (S) avsägelse från samtliga politiska uppdrag från 2021-08-
15 godkänns.

En ny sammanräkning begärs från länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Mattias Geving (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag inklusive sin plats i kommunfullmäktige per 2021-08-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §54 VAL.2021.13

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som kommunalråd efter
Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Till kommunalråd för resterande delen av mandatperioden 2021-08-15—
2022-12-31 utses Lars Beckman (S).

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Carina Thuresson
(M), Yvonne Janhäger (M), Hans F. Andersson (M), Bernt Janhäger (M),
Göran Hargestam (SD), Eva Larsson (SD), Kurt Olsson (SD), Liubov
Parfiienko (SD), Lena Sturegård (SD), Anders Bockgård (LpO), Hans A.
Andersson (LpO) och Marianne Svensson (KD) meddelar att de inte deltar i
avgörandet av ärendet och lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi har tidigare påpekat bristerna med uppdelningen av
kommunalrådstjänsterna så att ordförande för kommunstyrelsen inte har mer
än 40 % tjänstgöringsgrad. Vi deltar inte i beslutet om val till kommunalråd
och kommunstyrelsens ordförande."

Ärendebeskrivning

Mattias Geving (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag inklusive sin plats i kommunfullmäktige per 2021-08-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §55 VAL.2021.13

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ordförande och
ledamot i kommunstyrelsen efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Till kommunstyrelsens ordförande för resterande delen av
mandatperioden 2021-08-15—2022-12-31 utses Lars Beckman (S).

Till ny ledamot i kommunstyrelsen för resterande delen av
mandatperioden 2021-08-15—2022-12-31 utses Ted Starkås (S).

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Carina Thuresson
(M), Yvonne Janhäger (M), Hans F. Andersson (M), Bernt Janhäger (M),
Göran Hargestam (SD), Eva Larsson (SD), Kurt Olsson (SD), Liubov
Parfiienko (SD), Lena Sturegård (SD), Anders Bockgård (LpO), Hans A.
Andersson (LpO) och Marianne Svensson (KD) meddelar att de inte deltar i
avgörandet av ärendet och lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi har tidigare påpekat bristerna med uppdelningen av
kommunalrådstjänsterna så att ordförande för kommunstyrelsen inte har mer
än 40 % tjänstgöringsgrad. Vi deltar inte i beslutet om val till kommunalråd
och kommunstyrelsens ordförande."

Ärendebeskrivning

Mattias Geving (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag inklusive sin plats i kommunfullmäktige per 2021-08-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §56 VAL.2021.13

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ordförande och
ledamot i krisledningsnämnden efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Till krisledningsnämndens ordförande för resterande delen av
mandatperioden 2021-08-15—2022-12-31 utses Lars Beckman (S).

Till ny ledamot i krisledningsnämnden för resterande delen av
mandatperioden 2021-08-15—2022-12-31 utses Ted Starkås (S).

Ärendebeskrivning

Mattias Geving (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag inklusive sin plats i kommunfullmäktige per 2021-08-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §57 VAL.2021.13

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som styrelseordförande
och styrelseledamot i CVAB efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Till styrelseordförande i CVAB för resterande delen av mandatperioden
2021-08-15—2022-12-31 utses Lars Beckman (S).

Till ny styrelseledamot i CVAB för resterande delen av mandatperioden
2021-08-15—2022-12-31 utses Ted Starkås (S).

Ärendebeskrivning

Mattias Geving (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag inklusive sin plats i kommunfullmäktige per 2021-08-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
CVAB
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §58 VAL.2021.13

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som styrelseordförande
och styrelseledamot i VETAB efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Till styrelseordförande i VETAB för resterande delen av mandatperioden
2021-08-15—2022-12-31 utses Lars Beckman (S).

Till ny styrelseledamot i VETAB för resterande delen av mandatperioden
2021-08-15—2022-12-31 utses Ted Starkås (S).

Ärendebeskrivning

Mattias Geving (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag inklusive sin plats i kommunfullmäktige per 2021-08-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
VETAB
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §59 VAL.2021.13

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ombud i
Kommuninvest efter Mattias Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Till ombud i Kommuninvest för resterande delen av mandatperioden 2021-
08-15—2022-12-31 utses Lars Beckman (S).

Ärendebeskrivning

Mattias Geving (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag inklusive sin plats i kommunfullmäktige per 2021-08-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §60 VAL.2021.13

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ombud i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB efter Mattias Geving
(S)

Kommunfullmäktiges beslut

Till ombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för resterande delen
av mandatperioden 2021-08-15—2022-12-31 utses Lars Beckman (S).

Ärendebeskrivning

Mattias Geving (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag inklusive sin plats i kommunfullmäktige per 2021-08-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §61 VAL.2021.14

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i stiftelsen
Gusums Bruksmuseum efter Lars Lundqvist (LpO)

Kommunfullmäktiges beslut

Till ersättare i stiftelsen Gusums Bruksmuseum för resterande delen av
mandatperioden 2021-06-28—2022-12-31 utses Måns Holmqvist (LpO).

Ärendebeskrivning

Uppdraget som ersättare i stiftelsen Gusums Bruksmuseum efter Lars
Lundqvist (LpO) har varit vakant sedan kommunfullmäktiges beslut 2020-01-
27 § 3.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §62 KS-SA.2021.49

Justerare

..........

..........

..........

Godkännande av årsredovisning 2020 samt frågan om
ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Götaland

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen år 2020 för
Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks kommuns del bevilja
direktionen samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Jäv

Per Hollertz (M) och Anders Carlsson (C) anmäler jäv.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Östra Götaland har för år 2020 ett resultat på 749 tkr.
Resultat är lika med balanskravsresultatet då inga justeringar har gjorts.

Förbundsrevisionen bedömer att förbundsdirektionen i kommunalförbundet
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig
samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

Förbundsrevisionen tillstryker vidare att fullmäktige i medlemskommunerna
beviljar direktionen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §62 KS-SA.2021.49

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-31
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Östra Götaland
Akten

16(56)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §63 KS-SA.2021.57

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Östra Östergötland

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet
Östra Östergötland samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Nhela Ali (S) och Carina Thuresson (M) anmäler jäv.

Jessica Ek (S) ersätter Nhela Ali (S) under denna paragraf och utses att
justera densamma.

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2020 att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020
Revisionsredogörelse 2020
Årseredovisining 2020 inklusive bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Östra Östergötland
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §64 KS-SA.2021.4 040

Justerare

..........

..........

..........

Garvarhuset - återköp av fastigheten

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte medge till Centrumhuset i Valdemarsvik
AB att återköpa Bergudden 10, "Garvarhuset".

Yrkanden

Mattias Geving (S) med instämmande från Per Hollertz (M), Göran
Hargestam (SD), Jonas Andersson (V) och Marianne Svensson (KD) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att inte medge till Centrumhuset i
Valdemarsvik AB att återköpa Bergudden 10, "Garvarhuset".

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-28

KF §64 KS-SA.2021.4 040

Justerare

..........

..........

..........

 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.

 Efter utförda och godkända renoveringsarbeten av fasader och
fönster ytterligare 2.100.000 kronor.

Åtgärderna har genomförts och CVAB har ersatt köparen 2017-04-21 med
1 900 000 kronor och 2018-01-17 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
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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.

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)
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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.

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet 2021-05-03 § 43.

Beslutsunderlag
Protokoll från KF 2021-05-03 § 43
Protokoll från KS 2021-04-12 § 44
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-25
Protokoll från KS 2021-01-18 § 5
Protokoll från CVAB 2020-12-09

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
CVAB
Kommundirektören
Ekonomichefen
Ekonom DG
Akten
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Försäljning av ishallen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande
motivering:

"Kommunstyrelsen behöver utreda bristerna i underlaget samt även belysa andra
alternativ för ishallens framtid.
Det som behöver utredas i kommunstyrelsens förslag är bland annat:
- Riskerna för brott mot EU:s statsstödsregler och LOU. Detta gäller både

förhållanden i köpeavtalet och i hyresavtalen.
- Hur har kommunen förhållit sig till de regler som finns avseende försäljning av

kommunal egendom.
- Skolans behov av istid för skridskoåkning anges som en viktig anledning till

affären. Det behovet är varken utrett eller redovisat.
- Flera ekonomiska åtagande och konsekvenser av den föreslagna affären är inte

utredda. Någon momskonsekvensutredning som belyser momseffekter och
kommunens eventuella återbetalningsskyldighet för moms är inte gjord.
Kommunen åtar sig att innan tillträdesdagen utföra vissa åtgärder på fastigheten.
Någon kostnadsuppskattning för dessa finns inte.

- Hur har man kommit fram till att kommunen enligt hyresavtalet ska bekosta 60 %
av oförutsedda kostnader och fastighetsskatt på ishallen."

Yrkanden

Mattias Geving (S) med instämmande från Jenny Elander Ek (C) yrkar bifall till
förslaget med ändringen att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom
principerna i köpeavtal, hyresavtal samt interimshyresavtal och uppdrar till
kommunstyrelsen att godkänna dessa.

Per Hollertz (M) med instämmande från Jonas Andersson (V), Göran
Hargestam (SD), Anders Bockgård (LpO) och Marianne Svensson (KD) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande
motivering:

"Kommunstyrelsen behöver utreda bristerna i underlaget samt även belysa andra
alternativ för ishallens framtid.
Det som behöver utredas i kommunstyrelsens förslag är bland annat:
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- Riskerna för brott mot EU:s statsstödsregler och LOU. Detta gäller både
förhållanden i köpeavtalet och i hyresavtalen.

- Hur har kommunen förhållit sig till de regler som finns avseende försäljning av
kommunal egendom.

- Skolans behov av istid för skridskoåkning anges som en viktig anledning till
affären. Det behovet är varken utrett eller redovisat.

- Flera ekonomiska åtagande och konsekvenser av den föreslagna affären är inte
utredda. Någon momskonsekvensutredning som belyser momseffekter och
kommunens eventuella återbetalningsskyldighet för moms är inte gjord.
Kommunen åtar sig att innan tillträdesdagen utföra vissa åtgärder på fastigheten.
Någon kostnadsuppskattning för dessa finns inte.

- Hur har man kommit fram till att kommunen enligt hyresavtalet ska bekosta 60 %
av oförutsedda kostnader och fastighetsskatt på ishallen."

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 idag.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

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

Omröstningsresultat

18 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Erland
Olauson (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Magnus Loftén
(NB), Marie Lindh Eriksson (C), Jan Karlsson (S), Mikael Jonsson (S), Göran
Karlsson (C), Lars Beckman (S), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C),
Mattias Geving (S), Tord Andersson (NB), Maud Carlsson (S), Torvald
Karlsson (C).

16 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders Sjölander
(M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Anders Bockgård (LpO), Jonas
Andersson (V), Marianne Svensson (KD), Carina Thuresson (M), Kurt
Olsson (SD), Yvonne Janhäger (M), Liubov Parfiienko (SD), Hans F.
Andersson (M), Bernt Janhäger (M), Hans Lindahl (V), Lena Sturegård (SD).
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Med anledning av att minst en tredjedel av ledamöterna har begärt det så
beslutar alltså kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras senare i enlighet
med Per Hollertz (M) med fleras yrkande om återremiss.

Sammanfattning

Under flera år har frågan gällande kostnader för drift och underhåll av
Ishallen i Valdemarsvik diskuterats. Efter utredning och beslut i
kommunstyrelsen under 2019 och 2020 har förslag till köpeavtal och
hyresavtal utarbetats med en köpare.

Förslaget innebär en försäljning av ishallen för 5 mnkr. För att möta det
investeringsbehov som finns i ishallen innehåller avtalet en möjlighet till
avräkning av gjorda investeringar mot köpebeloppet ned till sammanlagt 1 kr.
Efter det att villkoren i köpeavtalet uppfyllts och att tillträde skett i enlighet
med avtalet börjar ett hyresavtal mellan köparen och kommunen att gälla.
Hyresavtalet omfattar 15 år. Hyresbeloppet är 750 tkr/år.

För att underlätta den kommande fastighetsbildningen och undvika en
detaljplaneprocess föreslår förvaltningen att det tecknas ett arrendeavtal
mellan kommunen och köparen. Köparen arrenderar då parkeringsplatsen
framför ishallen som i detaljplanen anges som allmän platsmark. I och med
att kommunen står kvar som fastighetsägare av denna behöver detaljplanen
inte förändras.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Under flera år har frågan gällande kostnader för drift och underhåll av
Ishallen i Valdemarsvik diskuterats. Efter beslut i kommunstyrelsen i oktober
2019 inleddes därför ett utredningsarbete gällande framtida drift och ägande.
Syftet var att optimera hallens användning och reducera kostnader genom
utomkommunal regi. Utredningen presenterades på kommunstyrelsens
sammanträde i december 2019 och beslut fattades då om att inleda ett
försäljningsförfarande och mäklare anlitades.

Mäklaruppdraget slutade med att en anbudsgivare, Richard Lundqvist,
genom bolag, stod kvar som intressent. Samtidigt hölls under våren 2020 ett
antal möten med Wif, för att i möjligaste mån tillgodose klubbens intresse av
att fortsätta nyttja hallen i den nye ägares regi.

En utredning av planmässiga förutsättningar gjordes parallellt. Detaljplan
över området där ishallen ligger anger industri och park, men bygglov för
hallen är givet. En försäljning kräver avstyckning och inför det även en
detaljplaneändring. Försäljningen bedömdes behöva därför göras i två steg: i
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första steget skrivs köpekontrakt, parallellt med detta handläggs
detaljplaneprocess och avstyckning. I andra steget, när dessa processer är
slutförda, sker formell äganderättsövergång.

Den 17 augusti 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna en
avsiktsförklaring där det angavs att parterna under hösten 2020 skulle ingå
ett avtal om överlåtelse av Ishallen. I avsiktsförklaringen framgick det också
att det i samband med köpeavtalet skulle tecknas ett långsiktigt
hyreskontrakt om 15 år med kommunen som hyresgäst och köparen som
hyresvärd.

Förslag till beslut om köpeavtal och hyresavtal förelåg för beslut i oktober
2020, men återremitterades för vidare utredning och dialog med köparen.

Vidare utredning och dialog
Ett inledande möte för vidare dialog skedde mellan köparen och
kommundirektören under december 2020. Mötet syftade till att stämma av
köparens vilja att fullfölja köpet och även för att stämma av olika vägar
framåt. Det överenskoms då att köparen skulle återkomma i januari 2021
med förslag på hur köpet kunde tas vidare.

Under januari klargjordes från kommunens sida att försäljning av ishallen var
den väg som stämmer överens med tidigare fattade beslut. Köparen begärde
då att få tid att utreda förutsättningarna för detta och därefter vidtog en
period av kommunicering av faktaunderlag rörande kostnader för drift och
underhåll och andra förutsättningar för att driva ishallen i extern regi.

Under början av april 2021 återkom köparen med förslag på nytt upplägg
rörande köpeavtal och hyresavtal. Detta upplägg är sedan det som legat till
grund för nuvarande förslag.

Kommunens kostnader för drift och ägande
Kostnaderna har varierat från år till år och gör att en sammanställning av
kostnader behöver ses över en längre tid.

För att göra en bedömning av kostnaderna för kommunen har därför en
uppskattning gjorts utifrån de kostnader kommunen haft 2017 – 2020. 2020
har en lägre kostnadsvolym som till stor del beror på särskilda förutsättningar
detta år och eftersläpning av kostnader och intäkter. För att nå en
snittkostnad för jämförelse bör därför 2020 räknas bort när årlig snittkostnad
beräknas.
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tkr 2017 2018 2019 2020
Kostnad 1 926,2 1 937,1 1 938,4 1 573,8
Intäkt - 337,1 - 336,2 - 233,7 - 260
Nettokostnad 1 589,1 1 600,9 1 704,7 1 313,8

Investeringsbehov
Det kylaggregat som finns vid sidan av ishallen är i behov av renovering eller
utbyte. Köparen har i samband med sin undersökning inför det senaste
förslaget inhämtat kostnadsuppskattningar för renovering eller nyinvestering.
Förvaltningen bedömer att dessa uppskattningar är relevanta.

Kostnad för renovering av aggregatet uppgår till mellan 2,5 – 3,5 mnkr.
Nyinvestering uppgår till mellan 6 – 7 mnkr. Ingen av dessa uppskattningar
innehåller andra nyinvesteringar. Utöver dessa finns behov av ny avfuktare
inne i ishallen. Kostnad för nyinstallation av avfuktare uppskattas till 800 tkr.

Förvaltningens förslag

Köpeavtal (Marköverlåtelseavtal)
Förslaget innebär en försäljning av ishallen för 5 mnkr. För att möta det
investeringsbehov som finns i ishallen innehåller avtalet en möjlighet till
avräkning av gjorda investeringar mot köpebeloppet ned till sammanlagt 1 kr.
Köpeskillingen ska betalas i sin helhet på tillträdesdagen genom att köparen
överlämnar skuldebrev, utställt på kommunen. Avtalet innehåller krav på byte
av kylaggregatet inom 12 – 24 månader.

Avtalet innehåller ett antal villkor:

 Kommunen åtar sig att ansöka om fastighetsbildning. Här förbinder

sig köparen och kommunen gemensamt att verka för att ansökan
vidmakthålls och att förrättningen fullbordas.

 Kostnader för ansökan om och fullföljande av ansökan om

fastighetsbildning ska betalas av kommunen.

 Om det så krävs är överlåtelsen av markområdet villkorad av att

detaljplanen för markområdet ändras så denna medger en
idrottsanläggning/ishall. Kommunen ansvarar för att sådan ändring av
detaljplanen genomförs snarast möjligt efter avtalsdagen. Köparen
ska svara för kostnaden för ändringen av detaljplanen upp till 100 tkr.

 Om villkoren inte uppfylls inom två år från avtalsdagen eller

fastighetsbildning inte genomförs ska avtalet upphöra med omedelbar
verkan. Kommunen ska då ersätta köparen för alla kostnader köparen
haft för genomförande av den tänkta affären.
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Avtalet innebär också att köparen tar över lös egendom i och kring ishallen i
enlighet med en lista i avtalet.

Under tiden från avtalsdagen till tillträdesdagen ska köparen hyra ishallen
och markområdet av kommunen. Särskilt hyresavtal ska tecknas om detta.

Dessutom innehåller avtalet delar om hur tillträdet ska gå till och i vilket skick
byggnaden och markområdet ska överlämnas. Kommunen åtar sig här att
utföra en del reparationer, åtgärder i utemiljön och bortforsling. Dessa
åtgärder ska vara färdiga vid tillträdet.

Hyresavtal
Efter det att villkoren i köpeavtalet uppfyllts och att tillträde skett i enlighet
med avtalet börjar ett hyresavtal mellan köparen och kommunen att gälla.
Hyresavtalet omfattar 15 år och om det inte sägs upp nio månader efter
hyresperiodens slut förlängs det automatiskt med fem år. Hyresbeloppet är
750 tkr/år. Uppräkning sker automatiskt med 2 %/år.

Utöver årshyran tillkommer kostnader för kommunen rörande:

 Kommunen ska betala ersättning för sin andel fastighetsskatt för den

fastighet där lokalen är belägen. Kommunens andel ska anses vara
60 procent.

Kostnader kan också tillkomma för kommunen om det behöver genomföras
åtgärder på fastigheten på grund av t ex lagkrav. Kommunen ska då betala
60 procent av den eventuella årliga kostnadsökningen.

WIF kommer hyra direkt av köparen. Kommunen har rätt att i andra hand
hyra ut tider i lokalen endast till förskolor, skolor samt nyttja den för
allmänhetens åkning.

Avtalet innehåller också skrivningar kring hur kommunen får nyttja ishallen.
Det anges att kommunen kan nyttja hallen under perioden den 1 september
till den 31 mars varje år. Nyttjandet av isen i lokalen får ske under de timmar
per vecka som beslutas av hyresvärden och som fördelar sig på ett sätt som
motsvarar en veckoplan. Ändringar i veckoplanen ska meddelas hyresgästen
senast under veckan före ändringen.

Interimshyresavtal
I avvaktan på att tillträde kan ske enligt köpeavtalet föreslås att köparen ska
hyra ishallen med intilliggande ytor enligt ett interimshyreskontrakt. Den dag
tillträde sker enligt köpeavtalet eller den dag detta upphör att gälla på grund
av att tillträde inte går att genomföra ska interimshyresavtalet upphöra att
gälla.
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Avtalet innebär att köparen hyr ishallen av kommunen för 1 kr/år fram till
tillträdet. Köparen som hyresgäst ska betala kommunens kostnader för el,
uppvärmning, VA etc.

Kommunen ska se till att ishallen är i full drift senast vid avtalets början
inkluderande att det per den dagen är en komplett spolad is i hallen som är i
skick för att bedriva träning och matchspel på.

Interimshyresavtal i andra hand
Under den tid köparen hyr ishallen från kommunen föreslås att det tecknas
ett andrahandskontrakt mellan köparen och kommunen där köparen är
hyresvärd. Avtalet bygger på att kommunen hyr ishallen med liknande villkor
som i det hyresavtal som kommer gälla efter tillträdet.

Arrendeavtal
För att underlätta den kommande fastighetsbildningen och undvika en
detaljplaneprocess föreslår förvaltningen att det tecknas ett arrendeavtal
mellan kommunen och köparen. Köparen arrenderar då parkeringsplatsen
framför ishallen som i detaljplanen anges som allmän platsmark. I och med
att kommunen står kvar som fastighetsägare av denna behöver detaljplanen
inte förändras.

I arrendeavtalet anges att marken ska användas som parkering. Avtalet
reglerar vidare att arrendatorn svarar för och bekostar drift inklusive skötsel
samt förebyggande och felavhjälpande underhåll rörande arrendestället.
Driften inkluderar även renhållning på och invid arrendestället samt
väghållning inklusive snöröjning av in- och utfart fram till allmän gata.

Kommunen som fastighetsägare måste också godkänna om arrendatorn vill
göra förändringar på fastigheten.

Ekonomiska konsekvenser

Överlåtelsen av ishallen föreslås ske i två steg. Först en period med ett
interimshyresavtal och därefter tillträde för köparen och ett hyresavtal mellan
köparen och kommunen. Samlad besparing för kommunen för hela
hyresperioden blir ca 15 mnkr.

tkr Interimsperioden Efter tillträde
Kommunens kostnad 750 750
Intäkter 50 50
Nettokostnad 700 700
Besparing nuläge* 900 900
*) Jämfört med avrundad snittnettokostnad 2017 – 2019
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Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-23 § 94
Tjänsteskrivelse från kommunledningen 2021-06-17
Marköverlåtelseavtal
Hyresavtal
Interimshyresavtal första hand
Interimshyresavtal andra hand
Arrendeavtal
Flygfoto
Brandskyddsbilaga
Beslut avsiktsförklaring
Exempel veckoschema

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Revidering av Ansökan, vistelse och avgifter – förskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av dokument
Ansökan, vistelse och avgifter – förskola.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2021-04-08 § 25 beslutat om dokument med
riktlinjer om vad som gäller vid ansökan, vistelse och avgifter. Då både för
förskola och fritidshem. Dokumenten uppdaterades med de nya nivåer för
maxtaxa som Skolverket har beslutat ska gälla för 2021.

I gällande dokument för förskolan anges att de lagstadgade 15 timmarna ska
förläggas kl. 08:00-11:00 fem dagar per vecka. Rektorn har möjlighet att
besluta om undantag i vistelsetiden utifrån bestämmelserna i skollagen 8 kap
5 & 7 §§.

För att verksamheten ska ha möjlighet att kunna effektivera användningen
av personalstyrkan inom förskoleverksamheterna föreslås ett tillägg att
rektorn även har möjlighet att ändra vistelsetiderna utifrån förutsättningarna i
enskilda verksamheter.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-23 § 95
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad 2021-06-17
Förslag till revidering av Ansökan, vistelse och avgifter – Förskola 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningschefen
Administratör BUA
Skolintendenten
Akten
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Färdtjänst - Nya egenavgifter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa avseende egenavgifter för
färdtjänstresor i Valdemarsviks kommun.

Reservation

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

Yrkanden

Jonas Andersson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt följande
tillägg:

"KS får i uppdrag att införa högkostnadsskydd inom den kommunala &
regionala färdtjänsten, som berör de färdtjänstberättigade medborgarna som
har resande behov över 20 resor/månad.

Högkostnadsskyddet ska vara finansierat av de intäkter kommunen erhåller
via kommande förslag på intäktsfördelning från region Östergötland"

Mattias Geving (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår Jonas Anderssons (V)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning.
Först ställs förslaget från kommunstyrelsen i sin helhet under proposition.
Därefter ställs Jonas Anderssons (V) tilläggsyrkande och Mattias Gevings
(S) yrkande om avslag på tilläggsyrkandet under proposition.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunstyrelsens förslag i sin helhet och därefter att besluta
enligt Mattias Gevings (S) yrkande om avslag på tilläggsyrkandet.
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Sammanfattning

Östgötatrafiken har i samråd med länets kommuner tagit fram nytt regelverk
kring färdtjänst. I samband med det beslutades att egenavgifter skulle lyftas
ut och tas i särskilt ärende, med möjlighet för kommunerna att sätta sin egen
taxa.

Ärendebeskrivning

Östgötatrafikens förslag till nya avgifter är nu beslutade och träder i kraft 1
juli 2021. I samband med det får kommunerna besluta om egenavgiften för
inomkommunala resor fördelat på två zoner: 0–25 km samt 25,01 km och
uppåt. Fördelen med att kommunerna ges rådighet över detta är att vi sedan
kan ändra taxan när vi så önskar.

Valdemarsviks kommun har valt att samråda med de andra kommunerna i
länet, då kommunen ser att det är viktigt för resenären att avgiften är så
enhetlig som möjligt.
Kinda, Finspång och Söderköping har egen taxa då de har den
inomkommunala färdtjänsten i egen regi. Omräknat motsvarar den ungefär
samma nivå som i förvaltningens förslag. Söderköping är i nuläget på väg in i
avtal med Östgötatrafiken. Ydre, Ödeshög, Mjölby och Åtvidaberg kommer i
likhet med förvaltningens förslag att föreslå den taxa som Östgötatrafiken
föreslår för kommunöverskridande resor i de två zonerna, 35,00 kr
respektive 50,00 kr. Norrköping föreslår 26 kr och 52 kr. Återkoppling från
Linköping saknas och Motala är inte klara med sitt förslag.

Förvaltningen har som motivering att det inte ska skilja på om du bor och
reser inom en kommun eller om du bor nära en kommungräns och har
exempelvis anhöriga på andra sidan gränsen som du reser till.

Förvaltningen föreslår därför att taxa för inomkommunal färdtjänst ska vara i
enlighet med Östgötatrafikens taxa för resor som i längd motsvarar zon 1
och zon 2.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-05-10 § 59
Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 28
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-09
Statistik reslängd
Statistik resefrekvens
Beslut egenavgifter Regionfullmäktige
Östgötatrafikens beskrivning av egenavgifter

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Trafiksamordnaren
Akten
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Revidering av arvodesbestämmelser

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av arvodesbestämmelserna.

Jäv

Lars Beckman (S) anmäler jäv och Jessica Ek (S) ersätter under denna
paragraf.

Ärendebeskrivning

Revideringen innebär i korthet att tjänstgöringsgraden för överförmyndaren
minskar från 70 % till 50 %. Förslaget innebär också en ändring i att ett
kommunalråd som erhåller månadsarvode även kan erhålla årsarvode för
uppdraget som överförmyndare.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-14 § 85
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-06-04
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Överförmyndaren
Lönekontoret
Akten
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Mål och Budget 2022-2024 - Planeringsramar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till planeringsramar avseende
driftbudgeten för perioden 2022-2024 och investeringsperioden 2022-
2026.

Kommunstyrelsen uppdras att inom angivna ramar inkomma med förslag
till Mål och Budget 2022-2024. Detta innebär verksamhetsförändringar i
storleksordningen 23 mnkr över budgetperioden.

Kommunstyrelsen uppdras även att aktualisera inrikningsmål och uppdrag.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

"De planeringsramar som ska ligga till grund för budgetberedning 2022, är ur
ett kommunekonomiskt perspektiv extrema i relationen måluppfyllnad -
 hållbar ekonomi.

Att efter tre år av konsekventa nedskärningar pga av ekonomisk bantning,
belasta kommunens förvaltningar med ytterligare nedskärningskrav på 23
mkr fram till 2024, är att bortse från uppsatta kommunala kvalitetsmål.
Detta är inte god ekonomisk hushållning. Även nu under räkenskapsår 2021
är det flertal verksamheter som har mycket stora problem att upprätthålla
ekonomin och att nå uppsatta mål. Framförallt inom sektor BUA.
Beslutsunderlaget visar även på preliminära kostnadsökningar på 2%/år,
detta är en svag underbyggd procentsats, då nationalekonomer pekar mot
generell ökad inflation över 2% internationellt sätt de närmsta åren. 
För att budgetberedningen, och i förlängningen Kommunfullmäktige, ska
kunna ta ett mer hållbart strategiskt perspektiv fram till 2024, bör ekonomiska
scenarier med olika skattesatser tas fram till budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen bör ta ett mer strategiskt ansvar för den långsiktiga
ekonomin, oavsett tillfälliga statsbidrag, för att kunna skapa en solid och
långsiktig kommunal förvaltning."
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Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Carina Thuresson
(M), Yvonne Janhäger (M), Hans F. Andersson (M), Bernt Janhäger (M),
Göran Hargestam (SD), Eva Larsson (SD), Kurt Olsson (SD), Liubov
Parfiienko (SD), Lena Sturegård (SD) och Marianne Svensson (KD) lämnar
följande protokollsanteckning:

"Vi ställer oss bakom de planeringsramar avseende driftsbudgeten som är
framräknade utifrån de generella förutsättningarna som anges i förslaget.

Dock kommer det förmodligen efter budgetberedningen finnas olika budgetförslag
avseende innehållet ramen.

Vi kommer också att strama upp och rensa i skrivningarna om inriktningsmål och
uppdrag."

Ärendebeskrivning

I dokumentet ”Planeringsramar 2022 - 2024” redogörs för de ekonomiska
förutsättningarna under planeringsperioden. Till dokumentet finns en mer
detaljerad beräkningsbilaga.

Under perioden finns ett besparingsbehov jämfört med nuvarande
kostnadsnivå på närmare 23 mnkr. Kommunstyrelsens förslag till budget bör
således innehålla nettokostnadsreduceringar fram till 2024 i denna
storleksordning.

Investeringsramarna utgår från gällande plan med ett tillägg sista året 2026
på 25,0 mnkr.

Tidplan för budgetarbetet

Juni 7
Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför arbetet med Mål och Budget
2022 – 2024

Juni – Augusti
Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

September
Budgetberedning och AU

Oktober 4
Kommunstyrelsen beslutar om Mål och Budget
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November 29
Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-14 § 73
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-15
Planeringsramar 2022 - 2024

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Akten
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Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser -
delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut om föreskrift
med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att med stöd
av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om
förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Kommunfullmäktige beslutar att föreskriften endast får gälla för ett
begränsat geografiskt område. Området ska anges på karta.

Kommunfullmäktige beslutar att beslut om föreskrift ska anmälas till
närmast följande kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att en av kommunstyrelsen utfärdad
föreskrift enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
endast får gälla upp till två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen
att besluta att föreskriften ska förlängas en gång för en period om upp
till två veckor.

Kommunfullmäktige beslutar att om en påtaglig risk för trängsel inte
längre föreligger, ska kommunstyrelsen besluta att en föreskrift som
beslutats med stöd av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska
upphävs i förtid.

Sammanfattning

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 får regeringen eller den kommun som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i
en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
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Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Kommunstyrelsen föreslås att under en begränsad tid få rätt att utfärda
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller
den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk
för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns
en påtaglig risk för trängsel.

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt.
Förutsättningarna att överlåta normgivningsmakt till nämnd eller
styrelsen bedöms med hänsyn både till regeringsformen och till
kommunallagen. Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett antal fri-
och rättigheter. I dessa ingår i 2 kap. 8 § 8 regeringsformen den fria
rörligheten. Sveriges kommuner och regioner anser att
förbudsförskrifter inom det aktuella området bör ses som en fråga av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.
Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5
kap 1 § kommunallagen.

Sveriges kommuner och regioner menar dock att fullmäktiges
ställningstagande till användning av bemyndigandet kan förenas med
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om
att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna
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och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta
beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.

Då det kan bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en
påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad till väder, enskildas
initiativ eller oförutsedda händelser bör det finnas en möjlighet för
kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter om förbud. En föreskrift får
därtill endast meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar
och efter yttrande från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid
under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor,
med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång
om maximalt ytterligare två veckor. Om kommunstyrelsen gör
bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det
fattas av kommunfullmäktige.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på
en särskild plats är att:

 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket,
och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas
frihet.

I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på
geografiska områden som en kommunal föreskrift om förbud mot
vistelse kan omfatta:

 Parker

 Badplatser

 Annan liknande särskilt angiven plats.

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det
endast är vissa typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser
som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av
propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas.
Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig
verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och
bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från en
plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra
färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana platser. Inte
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heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av bemyndigandet för
bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.)
Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella platsen
Utöver att föreskriften ska gälla en viss geografisk plats ska det även
finnas en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En
sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med
vissa högtider eller under vissa delar av året. I förarbetena till
förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som
brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra
allmänna platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall
när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av
om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig
risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

Föreskriften ska tidsbegränsas
Det är också viktigt att noga överväga föreskriftens tidsmässiga
giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa
dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens
förbud enbart gälla under dessa tider.

Samråd måste ske med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten
Enligt covid-19-lagen ska regionens smittskyddsläkare och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag
om att meddela en föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt
angivna platser. Då polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna
bör lämpligen även dialog föras med dem.

Överträdelse av förskriften ger penningböter
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av
begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till
penningböter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på
ett belopp om 2 000 kr.

Upphävande av förskriften
Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på
en specifik plats har upphört, ska kommunstyrelsen besluta att upphäva
föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser.
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Om kommunen meddelar förskrift om förbud kan vissa kostnader
uppstå för anslag och avspärrningar på den plats som omfattas av ett
sådant förbud, kostnader för personal på plats med mera.

Konsekvensbeskrivning
Då covid-19 lagen är tillfällig föreslås inte att denna delegation till
kommunstyrelsen skrivs in kommunfullmäktiges reglemente för
styrelsen, nämnder, beredningar och kommunens revisorer.

Förslag till beslut innebär att kommunstyrelsen får en tillfälligt utökad
normgivningsmakt. Denna normgivningsmakt har dock begränsats för
att inte strida mot 5 kap 1 § kommunallagen.

Beslutar kommunstyrelsen att meddela förskrifter om förbud mot att
vistas på särskilt angivna platser innebär det en kraftig inskränkning i
enskildas fri- och rättigheter. Beslutet bör därför inte delegeras till
tjänsteman eller enskild förtroendevald.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-05-10 § 64
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-04-29

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Säkerhetssamordnaren
Akten
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Motion - Skapa hundrastgård

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Carina Thuresson
(M), Yvonne Janhäger (M), Hans F. Andersson (M) och Bernt Janhäger (M)
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Jonas Andersson (V), Göran
Hargestam (SD) och Marianne Svensson (KD) yrkar att motionen ska
bifallas.

Jenny Elander Ek (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen
ska anses besvarad.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar att Per Hollertz (M) med fleras och Jenny
Elander Eks (C) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Jenny Elander Eks
(C) yrkande.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande voteringsgång

Ja-röst för Jenny Elander Eks (C) yrkande.
Nej-röst för Per Hollerz (M) med fleras yrkande.
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Omröstningsresultat

18 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Erland
Olauson (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Magnus Loftén
(NB), Marie Lindh Eriksson (C), Jan Karlsson (S), Mikael Jonsson (S), Göran
Karlsson (C), Lars Beckman (S), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C),
Mattias Geving (S), Tord Andersson (NB), Maud Carlsson (S), Torvald
Karlsson (C).

17 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders Sjölander
(M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Anders Bockgård (LpO), Jonas
Andersson (V), Marianne Svensson (KD), Carina Thuresson (M), Kurt
Olsson (SD), Yvonne Janhäger (M), Liubov Parfiienko (SD), Hans F.
Andersson (M), Måns Holmqvist (LpO), Bernt Janhäger (M), Hans Lindahl
(V), Lena Sturegård (SD).

Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Jenny Elander Eks (C) yrkande att
motionen ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) har i en motion inlämnad 2020-03-30 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar ”Att kommunstyrelsen får i uppdrag att
undersöka möjligheten att skapa en hundrastgård/hundpark i Valdemarsviks
kommun”.

Motionen är enligt motionären inspirerad av förslag som tidigare har lämnats
in från allmänheten genom Valdemarsviksförslaget.

Förvaltningen gör bedömningen att anordna och sköta en hundrastgård inte
är en prioriterad uppgift. Utöver själva kostnaden för anläggandet av en eller
flera hundrastgårdar finns också ett långsiktigt drift- och underhållsbehov.
Om kommunen skulle ansvara för frågan är det även viktigt med
regelbunden tillsyn och städning. Då kommunen står inför stora
investeringsprojekt samt för att driftbudgeten ska gå till befintligt behov
bedöms inte hundrastgårdar vara prioriterat. Förvaltningen föreslår därför att
motionen avslås.

Att anlägga och drifta en kommunal hundrastgård ses inte som en aktuell
fråga. Kommunen ställer sig dock positiv till att vara behjälplig med bland
annat markanvisning och material om en ideell organisation skulle visa
intresse för att anlägga en hundrastgård.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-14 § 86
Protokoll från KSAU 2021-05-12 § 39
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-23
Motion av Carina Thuresson (M) inlämnad 2020-03-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Anläggande av hundpark/rastgård

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Jonas Andersson (V) och Hans Lindahl (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) och Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Jenny Elander Ek (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen
ska anses besvarad.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar att Jonas Andersson (V) med fleras och Jenny
Elander Eks (C) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Jenny Elander Eks
(C) yrkande.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har i en motion inlämnad 2020-03-30 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar ”ger KS uppdraget att utreda vilka lämpliga
möjligheter som finns att anlägga en hundrastgård, eller flera”.

Motionen är enligt motionären inspirerad av förslag som tidigare har lämnats
in från allmänheten genom Valdemarsviksförslaget.

Förvaltningen gör bedömningen att anordna och sköta en hundrastgård inte
är en prioriterad uppgift. Utöver själva kostnaden för anläggandet av en eller
flera hundrastgårdar finns också ett långsiktigt drift- och underhållsbehov.
Om kommunen skulle ansvara för frågan är det även viktigt med
regelbunden tillsyn och städning. Då kommunen står inför stora
investeringsprojekt samt för att driftbudgeten ska gå till befintligt behov
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bedöms inte hundrastgårdar vara prioriterat. Förvaltningen föreslår därför att
motionen avslås.

Att anlägga och drifta en kommunal hundrastgård ses inte som en aktuell
fråga. Kommunen ställer sig dock positiv till att vara behjälplig med bland
annat markanvisning och material om en ideell organisation skulle visa
intresse för att anlägga en hundrastgård.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-14 § 87
Protokoll från KSAU 2021-05-12 § 40
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-23
Motion av Jonas Andersson (V) inlämnad 2020-03-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Tidigareläggande av delårsbokslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M) lämnar följande protokollsanteckning:

"Motionen föreslår ett delårsbokslut per den 30/6. Kommunen skall dock nu
börja jobba efter motionens intentioner med ett delårsbokslut per den 31/7.

Avsikten med motionen var att delårsbokslutet ska komma upp till politisk
behandling tidigare än i dagsläget.

Vi accepterar ett avslag av motionen med det specifika datumet 30/6, för att
först utvärdera effekten av det tidigarelagda delårsbokslutet per den 31/7."

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M) och Yvonne
Janhäger (M) föreslår i motion 2020-11-23 att kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram ett förslag om införande av delårsbokslut efter sex månader.
Bakgrunden är att det vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde
behandlas både budget för nästkommande år och delårsbokslut för
innevarande år. Detta gör att debatten kring delårsbokslutet inte får så stort
utrymme. Det andra argumentet för tidigareläggning av delårsbokslutet från
sista augusti till sista juni är att fullmäktige inte får tid att agera och reagera
på delårsbokslutet under innevarande år. En tidigareläggning skulle förändra
detta.

Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 6 i ärendet ”Plan för uppföljning
av verksamhet och ekonomi 2021 och planering inför 2022” att tidigarelägga
delårsbokslutet till 31/7. Det vill säga en tidigareläggning med en månad. En
tidigareläggning med ytterligare en månad är i och för sig görlig men leder till
att bokslutsarbetet ska ske under juli månad. Eftersom flertalet i
organisationen som är inblandade i bokslutsarbetet har semester under juli
blir arbetet mycket extensivt och det torde inte vara klart en månad tidigare
än om bokslutet görs per sista juli.
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Att flytta delårsbokslutet från en månad till en annan är tekniskt fullt görligt
men vi måste ha med i beaktande att det under många år upparbetade
jämförelsematerialet som bygger på ett delårsbokslut per 31/8 i mångt och
mycket går förlorat.

Att beakta är också att flertalet kommuner gör sitt delårsbokslut per sista
augusti. Detta betyder att externa uppgiftslämnare anpassat sina rutiner
utefter detta. Jämförelsen med andra kommuners delårsbokslut blir också
rikligare om delårsboksluten är jämförbara i tid. Samtliga kommuner i
Östergötland gör delårsbokslut per 31 augusti. Några gör dessutom flera
delårsbokslut.

Förvaltningen ser därför att den tidigareläggning som beslutats för 2021 med
delårsbokslut per sista juli först får utvärderas innan ytterligare beslut tas om
tidigareläggning eller för den delen återgång till sista augusti avseende
delårsbokslutet. Därav föreslår förvaltningen att motionen avslås,

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-14 § 88
Protokoll från KSAU 2021-05-12 § 41
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-02
Motion av Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M) och
Yvonne Janhäger (M) inlämnad 2020-11-23

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - översyn av förvaltningens struktur

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med redovisningen av
genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Sammanfattning

Anders Bockgård och Hans A. Andersson (LPO) har lämnat in en motion (KF
den 25 maj 2020) angående krav på översyn av förvaltningens struktur. Ett
antal förändringar är genomförda, några är under genomförande och ett
antal är planerade att påbörjas. Vissa åtgärder har skett i enlighet med
uppdrag som lämnats från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens
arbetsutskott. Några förändringar har initierats utifrån genomlysningar
genomförda inom förvaltningen. Översynen av kommunens politiska
organisation kan komma att leda till ytterligare strukturella förändringar av
förvaltningsorganisationen.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård (LpO) och Hans A. Andersson (LPO) har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige 2020-05-25 angående krav på översyn av
förvaltningens struktur.

Under 2020 och början av 2021 har ett antal åtgärder vidtagits för att
förändra struktur och organisation av kommunens förvaltning. Vissa åtgärder
har skett i enlighet med uppdrag som lämnats från kommunstyrelsen eller
kommunstyrelsens arbetsutskott. Några förändringar har initierats utifrån
genomlysningar genomförda inom förvaltningen. Ett antal förändringar är
genomförda, några är under genomförande och ett antal är planerade att
påbörjas.

Genomförda åtgärder
Under hösten 2020 förändrades strukturen för kommunens
medborgarservice. Förändringen skedde efter uppdrag från
kommunstyrelsen arbetsutskott att vidta åtgärder på grund av det aviserade
underskottet för verksamhetsåret. Medborgarservice omorganiserades,
flyttades och minskades.
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En sammanslagning av kommunens kost- och lokalvårdsverksamheter
genomfördes under slutet av 2020 och verkställdes från och med den 1
februari 2021. Sammanslagningen har som mål att skapa
samordningseffekter och ska även leda till att en översyn görs av
finansieringsmodellen av dessa verksamheter.

Pågående åtgärder
En strukturförändring är under genomförande när det gäller nuvarande
sektor samhällsbyggnad och service och administration. Förändringen
bygger till del på uppdrag som lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott
på grund av aviserat underskott.
Idag är service och administration organiserad direkt under
kommundirektören. Sektorn innehåller kommundirektörens stab,
ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och kost- och lokalvårdsenheten.
Sektorn leds direkt av kommundirektören. Förslaget innebär att även
avdelningarna från samhällsbyggnad inordnas under sektor service och
administration. En konsekvens av förslaget är att tjänsten som sektorschef
avskaffas.

En översyn sker av verksamheter inom sektor barn och utbildning.
Förändringar har skett kopplat till organisationen under 2020 och början av
2021. Strukturella förändringar planeras nu genomföras även inom
kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Förslag för dessa förändringar ska
presenteras under början av juni 2021.

Inom sektor stöd och omsorg sker en översyn av verksamheten inom individ
och familjeomsorgen. Förslag finns här på att dela verksamheten för att
skapa förutsättningar för en effektivare styrning.

Planerade åtgärder
Inför nästa mandatperiod kommer en översyn ske av den politiska
organisationen. Som en konsekvens av denna översyn kan även
förvaltningsstrukturen behöva ses över.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-14 § 89
Protokoll från KSAU 2021-05-12 § 42
Tjänsteskrivelse från Kommunledningen 2021-04-28
Motion från Anders Bockgård (LpO) och Hans A Andersson (LpO) inlämnad
2020-05-25

_ _ _ _ _ _ _

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

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationsdebatten avslutas och punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

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

Skriftligt svar har lämnats och interpellationsdebatt sker.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde överlämnas följande motion:

· Från Jonas Andersson (V). "Kostnadsfria arbetsskor för
vårdpersonalen". Dnr KS-SO.2021.39

· Från Per Hollertz (M). "Aktualisering av kommunens översiktsplan".
Dnr KS-TEK.2021.94

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga nya interpellationer lämnas in under dagens sammanträde.

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Marianne Svensson (KD) till Mattias Geving (S)
Hur långt har Ringgårdenprojektet kommit? Ligger ritningarna fastlagda eller
lyssnar man till synpunkter från dem som jobbar/jobbat med äldrevård och
tillagning av mat.
Svar: Just nu pågår arbetet med att omvandla upphandlingsunderlaget.
Målsättning är att processen ska forsätta under hösten.
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Har det gjorts någonting för att få till något trygghetsboende? I den
kommunala verksamhetsplanen för 2021 står det: ”Under 2021 kommer ett
fördjupat arbete att ske i kommunen för att kartlägga behov och möjliggöra
för etableringar av trygghetsboenden”. Finns det någon byggnad i
kommunens ägo som man kan marknadsföra för detta ändamål?
Svar: Det finns flera fastigheter som kan vara tänkbara för ändamålet dock
finns det inget konkret ärende som pågår.

Arbetas det förutsättningslöst på alternativ till äldreboende på
Vammarhöjden?
Svar: Kommunstyrelsens tillfälliga beredning arbetar med frågan och har
lämnat till förvaltningen uppdrag att utreda olika typer av alternativ till projekt
Vammarhöjden. Målsättningen är att processen ska fortsätta under hösten.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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