
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

Plats och tid Folkets hus, Valdemarsvik, 2021-08-30, 19:00-19:51

Beslutande Ted Starkås (S)
Anna Nilsson (M)
Jenny Elander Ek (C)
Göran Hargestam (SD)
Nhela Ali (S)
Anders Sjölander (M) ej §
80
Erland Olauson (S) §§
80-83
Jessica Ek (S) §§ 78-79
Anders Carlsson (C)
Eva Larsson (SD)
Ulla Wallering Fall (S)

Per Hollertz (M)
Bertil Eklund (NB)
Anders Bockgård (LpO)
Jonas Andersson (V)
Leif Jonsson (KD)
Marie Lindh Eriksson (C)
Jan Karlsson (S)
Carina Thuresson (M)
Charlotte Kettle (S)
Kurt Olsson (SD)
Göran Karlsson (C)
Lars Beckman (S)
Yvonne Janhäger (M)

Malin Andersson (S)
Rosa Jonsson (C)
Liubov Parfiienko (SD)
Hans F Andersson (M)
Mikael Jonsson (S)
Hans A Andersson (LpO)
Tord Andersson (NB)
Maud Carlsson (S)
Bernt Janhäger(M)
Torvald Karlsson (C)
Olle Wester (V)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Jessica Ek (S) §§ 80-83
Örjan Carlsson (S)
Erik Lundberg (S)
Carola Andersson (C)

Annelie Noort Leliveld
(KD)
Måns Holmqvist (LpO)

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör
Fredrik Sivula, sekreterare

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

Justeringens
pats och tid Avdelning Service och Administration, 2021-09-07 kl. 15:00

Underskrift Sekreterare ......................................... 78 - 83
Fredrik Sivula

Ordförande .........................................
Marie Lindh Eriksson (C)

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

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-08-30

Datum för
anslagsuppsättande

2021-09-08 Datum för
anslagsnedtagande

2021-09-30

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

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

Fredrik Sivula
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

Justerare

..........

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KF §78 Sammanträdets behöriga kungörande 3

KF §79 Information 4

KF §80 Fyllnadsval av uppdrag som vice ordförande och
ledamot i valnämnden

5

KF §81 Förvärv av Valdemarsvik Sörby 2:39 6 - 7

KF §82 Motioner, interpellationer och frågor 8 - 9

KF §83 Avslutning 10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

KF §78 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 2021-08-20 till 2021-08-30.

Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

KF §79 KF-KF.2021.3

Justerare

..........

..........

..........

Information

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Nulägesinformation Covid-19
Lars Beckman (S) informerar om pågående läge avseende Covid-19. Läget
beskrivs som lugnt med få konstaterade fall i kommunen.

B) Övrig information
En ny sammanräkning begärdes av kommunfullmäktige från länsstyrelsen
2021-06-28 § 53. Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett Mikael
Jonsson (S) som ny ledamot i fullmäktige efter Mattias Geving (S) och Erik
Lundberg (S) som ny ersättare efter Mikael Jonsson (S).

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

KF §80 VAL.2021.15

Justerare

..........

..........

..........

Fyllnadsval av uppdrag som vice ordförande och ledamot i
valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Till vice ordförande och ledamot i valnämnden utses Anette Edström
Karlsson (C).

Till ersättare i valnämnden efter Anette Edström Karlsson utses Ingergerd
Fyhrman (C).

Ärendebeskrivning

Med anledning av bortgång är det aktuellt att välja ny vice ordförande och
ledamot i valnämnden efter Stig-Åke Svensson (C).

Jenny Elander Ek (C) säger några ord om den bortgångne.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

KF §81 KS-TEK.2021.83

Justerare

..........

..........

..........

Förvärv av Valdemarsvik Sörby 2:39

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt på del av
fastigheten Sörby 2:39.

Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten
om 2,6 mnkr. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet
innevarande år.

Jäv

Anders Sjölander (M) anmäler jäv.

Yrkanden

Lars Beckman (S) med instämmande från Jenny Elander Ek (C), Per Hollertz
(M), Anders Carlsson (C) och Ted Starkås (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Hans A Andersson (LpO) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt
följande tillägg:
"Kommunen skall efter köpet snarast undersöka föruttsättningarna för att i
sin tur bjuda ut fastigheten för samma pris till någon seriös, gärna lokal,
exploatör som snabbt kan komma igång med tomtförsäljng."

Lars Beckman (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår Hans A Anderssons
(LpO) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning.
Först ställs förslaget från kommunstyrelsen i sin helhet under proposition.
Därefter ställs Hans A Anderssons (LpO) tilläggsyrkande och Lars Beckmans
(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 Lars Beckmans (S) yrkande om avslag på tilläggsyrkandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

KF §81 KS-TEK.2021.83

Justerare

..........

..........

..........

Ärendebeskrivning

Sörby 2:39 är en fastighet som ligger i anslutning till Ringarum och är i
översiktsplanen utpekad som ”Område för kompletterade bebyggelse inom
tätort”. Det finns idag utbyggd infrastruktur i områdets direkta närhet, genom
att kommunen har VA ledningar som går igenom området och en allmän väg
i anslutning till området.

Områdets storlek uppgår till ca 7 ha, varav uppskattningsvis 4-5 ha går att
exploatera. Det borde kunna möjliggöra detaljplaneläggning av 20-30
småhustomter om ca 1 000 kvm vardera.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-08-16 § 100
Tjänsteskrivelse från avdelningen Service och administration 2021-08-03
Köpekontrakt Sörby 2:39

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Plan- och byggchef
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

KF §82 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) "Följer kommunens LSS-verksamhet lagen?".
Dnr KS-SO.2021.53

· Från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) "Högkostnadsbiljett -
Kommunal färdtjänst" Dnr KS-TEK.2021.111

· Från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) "Kommunal plattform
för hästverksamhet i Gusum" Dnr KS-BU.2021.62

· Från Hans A Andersson (LpO) "Motion angående Gusums stall" Dnr
KS-BU.2021.63

· Från Hans A Andersson (LpO) "Motion angående att undersöka
försäljning av Valdemarsvik Sörby 2:39 " Dnr KS-TEK.2021.112

· Från Hans A Andersson (LpO) "Hyresboende i Ringarum" Dnr KS-
TEK.2021.113

· Från Hans A Andersson (LpO) "Motion angående staket vid lekpark"
Dnr KS-TEK.2021.114

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande interpellation:

Från Jonas Andersson (V), "Hur ska kommunen arbeta med
infrastrukturen?" Dnr KF-KF.2021.7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

KF §82 KF-KF.2021.4

Justerare

..........

..........

..........

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
och frågan lyder:

· Hur ser du på att vår kommun ska kunna planera och utveckla sin
infrastruktur – IT som vägar, för att kunna ta större del av de statliga
investeringsmedel som ges inom t ex LTP:n?

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande fråga:

Jonas Andersson (V) till Nhela Ali (S)
Hur ser det ut med köplatser till demensboende på SÄBO? Hur lång är kön
just nu och beror en eventuell kö på att Ringgården är stängd?
Svar: Just nu är det fem personer som väntar på demensplatser. De fem
personerna bor under tiden på korttids. De som står i kö ska inte behöva
vänta mer än 3 månader och den gränsen har inte överskridits. Det är möjligt
att stängningen av Ringgården påverkar kösituationen.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30

KF §83 KF-KF.2021.5

Justerare

..........

..........

..........

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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