
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

Plats och tid Folkets hus, Valdemarsvik, 2021-10-25, 19:00-20:51

Beslutande Örjan Carlsson (S) i st f
Ted Starkås (S)
Anna Nilsson (M)
Jenny Elander Ek (C)
Göran Hargestam (SD)
Nhela Ali (S)
Bernt Janhäger (M) i st
f Anders Sjölander (M)
Erland Olauson (S)
Anders Carlsson (C)
Eva Larsson (SD)

Ulla Wallering Fall (S) §§
84-90
Per Hollertz (M)
Bertil Eklund (NB)
Anders Bockgård (LpO)
Jonas Andersson (V)
Marianne Svensson (KD)
Marie Lindh Eriksson (C)
Jan Karlsson (S)
Carina Thuresson (M)
Charlotte Kettle (S)

Liubov Parfiienko (SD) i
st f Kurt Olsson (SD)
Göran Karlsson (C)
Lars Beckman (S)
Yvonne Janhäger (M)
Gunilla Strid Beckman (S)
i st f Malin Andersson (S)
Rosa Jonsson (C)
Anders Jonsson (M) i st
f Hans F Andersson (M)

Erik Lundberg (S) i st
f Mikael Jonsson (S)
Hans A Andersson (LpO)
§§ 84-91
Tord Andersson (NB)
Maud Carlsson (S)
Torvald Karlsson (C)
Olle Wester (V)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Leif Jonsson (KD)

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör Matilda Carlström, sekreterare
Fredrik Sivula, sekreterare

Utses att justera Göran Hargestam (SD) Erik Lundberg (S)

Justeringens Avdelning Service och Administration, 2021-11-02 kl. 15:00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................... 84 - 101
Fredrik Sivula

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

Justerande ......................................... .........................................
Göran Hargestam (SD) Erik Lundberg (S)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-10-25

Datum för
anslagsuppsättande

2021-11-03 Datum för
anslagsnedtagande

2021-11-25

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

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

Fredrik Sivula
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

Justerare

..........

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KF §84 Sammanträdets behöriga kungörande 3

KF §85 Information kommunfullmäktige 4

KF §86 Valärende - Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
och krisledningsnämnden från Martin Jämsö (M) samt fyllnadsval

5

KF §87 Delårsrapport 2021 6

KF §88 Sammanträdestider 2022 7 - 8

KF §89 Revidering av reglemente för valnämnden 9

KF §90 Revidering av regler för kommunalt partistöd 10 - 11

KF §91 Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier samt repressalier

12 - 13

KF §92 Motion - Spara inlagda motioner på hemsidan 14 - 15

KF §93 Motion - avloppsanläggningar och slogan "Östersjöns ledande
miljökommun"

16 - 17

KF §94 Motion - Laddstationer för elbil 18

KF §95 Motion - Ta fram tomt för 55+ boende 19 - 20

KF §96 Motion - Planarbete, höjning av havsnivån 21 - 22

KF §97 Motion - Naturvårdsprogram 23 - 24

KF §98 Motion - Införa digitalt närvaro, debatt och voteringssystem 25 - 26

KF §99 Interpellationer 2021 - Svar på interpellation från Jonas Andersson (V)
"Hur ska kommunen arbeta med infrastrukturen?"

27

KF §100 Motioner, interpellationer och frågor 28 - 29

KF §101 Avslutning 30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §84 KF-KF.2021.1

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanträdet är behörigt kungjort.

Frågan om avsägelse samt fyllnadsval till krisledningsnämnden tillkommer
under ärende 3.

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på anslagstavlan på
kommunens hemsida under tiden 2021-10-15 till 2021-10-25.

Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §85 KF-KF.2021.3

Justerare

..........

..........

..........

Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Information läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nulägesinformation Covid-19
Lars Beckman (S) informerar om nuläget avseende Covid-19. Det är låg
smittspridning i länet. Regionens vaccineringsprocess pågår.

Lekmannarevisionens granskning av CVAB gällande Garvarhuset
Lekmannarevisorn Ulf Larsson redogör för granskning av ett ärende gällande
försäljning och eventuellt återköp av Garvarhuset.

Övrig information
Ingen övrig information

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §86 VAL.2021.17

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden från Martin
Jämsö (M) samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Martin Jämsös (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden godkänns.

Till ny ersättare i kommunstyrelsen för resterande delen av mandatperioden
2021-10-25--2022-12-31 efter Martin Jämsö (M) utses Per-Ola Birgersson
(M).

Till ny ersättare i krisledningsnämnden för resterande delen av
mandatperioden 2021-10-25--2022-12-31 efter Martin Jämsö (M) utses Per-
Ola Birgersson (M).

Ärendebeskrivning

Martin Jämsö (M) har inkommit med avsägelser från sina uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §87 KS-SA.2021.83

Justerare

..........

..........

..........

Delårsrapport 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31/7 2021.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten 2021 innehåller en uppföljning av inriktningsmål och
resultatmål enligt den plan som fastställdes i kommunstyrelsens
verksamhetsplan. Den innehåller även en kort verksamhetsberättelse, ett
delårsbokslut samt en prognos för helåret. Därtill finns en sammanställd
redovisning.

Resultatet per den 31/7 uppgår till +40,6 mnkr. Årets nyupplåning uppgår till
15,0 mnkr och detta avser finansiering av investeringar enligt plan samt
finansiering av förlikningen med DEC.

Uppföljningen av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning visar
att kommunen uppfyller målen ur ett finansiellt perspektiv både i bokslut
och prognos. Verksamhetsperspektivet är på grund av pandemins effekter
svårare att analyser i sin helhet. Helårsprognosen pekar mot ett resultat om
+22,9 mnkr. Detta är 7,9 mnkr bättre än budgeterat.

I början av september löstes tvisten med DEC genom förlikning. Någon
justering för detta har inte gjorts i delårsbokslutet. Dels innebär det att
balansräkningen ska minskas med ca 70,4 mnkr på tillgångs och
skuldsidan samt att kommunens egna insats ska i resultatföras. Utredning
av det senare pågår under hösten.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-10-04 § 121
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-09-17
Delårsrapport 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §88 KS-SA.2021.45

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdestider 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan med
följande sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2022:

· 2022-02-07

· 2022-04-04

· 2022-05-02

· 2022-06-07

· 2022-08-29

· 2022-10-17

· 2022-11-14

· 2022-12-12

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider
för kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan
sommaruppehållet.

Kansliet hur tagit fram förslag till sammanträdestider 2022 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-14
§ 84. Detta för framtagande av nytt förslag till plan. Till dagens
sammanträde har två olika sammanträdesplaner tagits fram. Ett där
kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden är inplanerade på
samma veckor samt ett där de är inplanerade på separata veckor.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott antar
sina egna sammanträdestider. Frågan om sammanträdestider för utskotten
är planerade att tas upp efter att tiderna har antagits för
kommunfullmäktige.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §88 KS-SA.2021.45

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-09-06 § 112
Protokoll KS 2021-06-14 § 84
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-25
Skrivelse med sammanträdestider 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §89 KS-SA.2021.77

Justerare

..........

..........

..........

Revidering av reglemente för valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för valnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 2004-10-25 § 61.

Ärendebeskrivning

Valnämndens reglemente antogs senast år 2004. Med anledning av detta
är det aktuellt med en uppdatering av reglementet för att bland annat
stämma överens med regelverket i den relativt nya kommunallagen
(2017:725).

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-10-04 § 123
Protokoll KSAU 2021-09-08 § 54
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-02
Förslag till reglemente för valnämnden

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare F.S
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §90 KS-SA.2021.78

Justerare

..........

..........

..........

Revidering av regler för kommunalt partistöd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av § 5
i reglerna för kommunalt partistöd.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras för förtydliganden av §
5 i reglerna för kommunalt partistöd.

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.

Voteringsresultat

8 ja-röster: Örjan Carlsson (S), Nhela Ali (S), Ulla Wallering Fall (S), Göran
Karlsson (C), Lars Beckmans (S), Gunilla Beckman Strid (S), Erik Lundberg
(S), Maud Carlsson (S).

23-nej röster: Anna Nilsson (M), Jenny Elander Ek (C), Göran Hargestam
(SD), Bernt Janhäger (M), Erland Olauson (S), Eva Larsson (SD), Per
Hollertz (M), Bertil Eklund (NB), Anders Bockgård (LpO), Jonas Andersson
(V), Marianne Svensson (KD), Marie Lindh Eriksson (C), Jan Karlsson (S),
Carina Thuresson (M), Charlotte Kettle (S), Liubov Parfiienko (SD), Yvonne
Janhäger (M), Rosa Jonsson (C), Anders Jonsson (M), Hans A Andersson
LpO), Tord Andersson (NB), Torvald Karlsson (C), Olle Wester (V).

1 avstår: Anders Carlsson (C).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §90 KS-SA.2021.78

Justerare

..........

..........

..........

Kommunfullmäktige beslutar alltså att ärendet ska avgöras senare i enlighet
med Jonas Anderssons (V) yrkande om återremiss.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-11-23 § 113 kommunstyrelsen att göra
en översyn av reglerna för kommunalt partistöd i Valdemarsvik.

Kommunfullmäktige beslutade senast 2015-10-05 om nya regler för
partistöd. Sedan dess har kommunallagen och reglerna gällande partistöd
uppdaterats vilket gör det aktuellt med en revidering.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-10-04 § 124
Protokoll KSAU 2021-09-08 § 55
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-05
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §91 KS-SA.2021.74

Justerare

..........

..........

..........

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier samt repressalier

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till policy mot kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier

Yrkanden

Hans A Andersson (LpO) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen
att policyn förstärks med en sanning- och etiksnämnd.

Erland Olauson (S) yrkar avslag på Hans A Anderssons (S)
återremissyrkande.

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.

Kommunfullmäktige beslutar därefter att besluta enligt kommunstyrelsens
förslag.

Ärendebeskrivning

Arbetet mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier
och repressalier är ett ständigt pågående arbete. Resultaten från
medarbetarenkäten visade att det finns ytterligare ett behov av att
informera medarbetarna om vad kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier innebär och hur man ska agera när
någon upplever sig vara utsatt. I syfte att tydliggöra så har förvaltningen i
samverkan med fackliga representanter arbetat fram ett nytt utvecklat
förslag som ersätter tidigare antagen policy och handlingsplan. Policyn
tydliggör arbetsgivarens ställningstagande samt ansvar och roller.
Handlingsplanen är bilagd ärendet som information om hur policyn ska
hanteras genom rutiner och innehåller även en beskrivning av en
utredningsprocess. Den tillhörande handlingsplanen utgör ett internt
förvaltningsdokument.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §91 KS-SA.2021.74

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-10-04 §127
Protokoll KSAU 2021-09-08 § 56
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-07-22
Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier
samt repressalier
Bilaga - Handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier samt repressalier.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Personalchefen
Akten

13(30)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §92 KS-KcS.2020.26

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Spara inlagda motioner på hemsidan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Carina Thuresson (M), Bernt Janhäger
(M), Yvonne Janhäger (M), Anders Jonsson (M) och Marianne Svensson
(KD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Jonas Andersson (V) yrkar att motionen ska avslås.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Per Hollertz (M) och Jonas Anderssons
(V) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Jonas Andersson (V)
yrkande att motionen ska avslås.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen är enligt kommunallagen (2017:725) inte ålagd att publicera
motioner på hemsidan. I Valdemarsviks kommun strävar dock den
kommunala förvaltningen efter att likväl publicera inkomna motioner. Dock
är denna arbetsuppgift inte prioriterad, men utförs av kommunsekreterarna i
mån av tid. Motioner publiceras på sidan Motioner som ligger under
rubrikerna Kommun&Politik/Politik.

Att vidareutveckla hur motioner presenteras med utförlig information om
årtal, partibeteckning och beslut, medför extra arbetsinsatser för kansliet,
arbetsinsatser som inte kan prioriteras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §92 KS-KcS.2020.26

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-09-06 § 116
Protokoll från KSAU 2021-06-16 § 50
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-26
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2020-03-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §93 KS-KcS.2020.39

Justerare

..........

..........

..........

Motion - avloppsanläggningar och slogan "Östersjöns
ledande miljökommun"

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Anders Bockgård (LpO) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut med
följande skriftliga motivering:
"Jag reserverar mig mot kommunfullmäktiges beslut, avslag av min motion om att
kommunens ensamstående fattigpensionärer skall behandlas med respekt och få
visst anstånd med att bygga nya reningsanläggningar vid deras enskilt belägna
stugor. Ärendebeskrivningen och beslutet är svagt motiverat och vittnar om
bristande empati för en utsatt grupp vars livsutrymme snävas in från olika håll.

Anders Bockgård"

Yrkanden

Anders Bockgård (LpO) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsens förslag och Anders
Bockgårds (LpO) yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Hans A Andersson och Anders Bockgård (LpO) inkom 2020-05-25 med en
motion där man föreslår kommunfullmäktige att miljökontoret ska ändra
turordningen för inventeringen av enskilda avlopp. Förslaget är att gruppen
ensamstående fattigpensionärer ska komma sist i kön och få anstånd tills
hela listan av enskilda avlopp i kommunen är avbetad.
Vidare föreslås också att sloganen om ”Östersjöns ledande miljökommun”
ska tonas ned då den kostar mer än den smakar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §93 KS-KcS.2020.39

Justerare

..........

..........

..........

Miljökontoret i kommunerna har tagit fram en inventeringsplan som löper
över flera år och som man följer. Tyvärr kan ingen hänsyn tas till enskilda
boendes situationer eftersom alla måste behandlas lika enligt lagen och
börjar man ta hänsyn till vissa omständigheter inom ett tillsynsområde så
uppstår direkt frågan vilka andra omständigheter som ska tas inom andra
tillsynsområden. Det finns ofta försvårande omständigheter som blivit
väldigt tydliga i samband med pågående pandemi. Tyvärr är det inte något
som miljökontoret kan ta hänsyn till i sin roll som tillsynsmyndighet såvida
det inte kommer som ändrade lagar och regler från lagstiftarna. Att ta reda
på enskilda kommuninvånares ekonomiska situation är en omfattande
uppgift och skulle inte kunna omsättas i ett praktiskt utförande eftersom
inventeringen behöver genomföras i avgränsade geografiska områden för
att vara så effektiv som möjligt. Utgångspunkten för inventeringen är
miljölagstiftningen och risken för påverkan på människors hälsa och miljö.

Många avloppsanläggningar är gamla och lever inte upp till reningskraven
enligt miljöbalken och Eus vattendirektiv. Dålig rening av enskilda avlopp
leder till risk för utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning i våra
sjöar och skärgård och framför allt bakterier och andra patogener som i
värsta fall påverkar grundvatten och därmed dricksvatten.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-10-04 § 128
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 59
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Hans A Andersson och Anders Bockgård (LpO) inlämnad 2020-
05-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §94 KS-TEK.2020.32

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Laddstationer för elbil

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen uppdras att verka
för utbyggnad av laddstationer inom kommunen enligt motionens
intentioner.

Yrkanden

Anders Carlsson (C) med instämmande från Jenny Elander Ek (C) och
Marianne Svensson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) inkom med en motion 2020-03-30, rörande
laddstationer för elbilar i Valdemarsviks kommun.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att verka för utbyggnad av laddstationer inom kommunen, med egna
investeringar och/eller tillsammans med en eller flera kommersiella aktörer.

Frågan rörande laddstationer i kommunen är redan något sektor
samhällsbyggnad arbetar med, exempelvis har kommunen fått
förfrågningar från privata aktörer som uttryckt intresse att etablera
laddstationer i kommunen, och för en dialog med dessa.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-10-04 § 129
Protokoll KSAU 2021-09-08 § 60
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2020-03-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Tekniska chefen
Plan- och byggchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §95 KS-SA.2018.75

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Ta fram tomt för 55+ boende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning

Göran Hargestam (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Först och främst är det beklagligt att det skall behöva ta över 3 år att bereda en
motion. Motionens förutsättningar har förändrats över den tid som löpt sedan den
lades.

Vi kan acceptera att motionen i nuvarande form avslås med motiveringen att
kommunen inte längre har rådighet över den föreslagna tomt som motionen
bygger på. Dock kvarstår att motionens intention, att skapa förutsättningar för ett
anpassat boende för äldre, är mycket angeläget.”

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar bifall till kommunstyrelens förslag.

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna lämnade 2018-05-18 in en motion med förslaget att
en yta på ca 6000-7000 kvm mellan fd stationshuset och odalkajen ska
upplåtas till Brf Bovieran, för uppförande av ett 55 +-boende med 54
lägenheter.

Sedan motionen lämnades in har det påbörjats en planering kring
markanvändningen inom hela det tänkta området. Stationshuset lagts ut till
försäljning, och en pågående detaljplan är ute på granskning för området,
för att kunna möjliggöra en avstyckning av en ny fastighet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §95 KS-SA.2018.75

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-10-04 § 130
Protokoll KSAU 2021-09-08 § 61
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Kurt Olsson, Jim Andersson och Jan Sturfält (SD) inlämnad
2018-06-11

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §96 KS-SA.2017.58

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Planarbete, höjning av havsnivån

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Protokollsanteckning

Anders Bockgård (LpO) lämnar följande protokollsanteckning:
"Min motion från 2017-05-29 om ändrad inriktning av detaljplanarbetet för Kolplan-
Ångbåtskajen har nu visat sig var helt riktig och i högsta grad bifogad.
Verkligheten gav oss rätt och endast förvaltningens senfärdiga arbete med
motionen har givit anledning till att omforma kommunfullmäktiges tillstyrkande till
ett intetsägande ”Motionen anses besvarad”. Detta tillvägagångssätt är tyvärr
ingen engångsföreteelse, men är inte desto mindre oacceptabel.

Anders Bockgård"

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård (LpO) har i en motion inlämnad 2017-05-29 föreslagit att
planarbetet för Norra kajen ska anpassas till de rådande markförhållandena
samt de framtida havsnivåhöjningarna, och att området framledes används
för verksamheter som inte ger stora belastningar och kräver stora ingrepp.
Sedan motionen lämnades in har förutsättningarna förändras, och det är i
nuläget inte aktuellt med en placering av en livsmedelsbutik i området. På
platsen där det var tänkt står idag busstationen.

Det har genomförts både stabilitetsutredningar och provtagningar, och
dessa påvisar att området måste anpassas varsamt till kajkonstuktionerna.
Den framtida utvecklingen av området måste därför ske med en
anpassning till havsnivåhöjning, konstruktionen av kajernas förankringar
och markens hållfasthet och innehåll, och kommer därför att följa
önskemålen i motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §96 KS-SA.2017.58

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-10-04 § 131
Protokoll KSAU 2021-09-08 § 62
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Anders Bockgård (LpO) inlämnad 2017-05-29

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §97 KS-TEK.2021.14

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Naturvårdsprogram

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkanden

Anders Carlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet Valdemarsvik har lämnat in en motion om att komplettera
den kommunala ÖP:n med ett Naturvårdsprogram.

Behovet av att komplettera översiktsplanen har uppstått i samband med
en tidigare lagd interpellation om utveckling och förändring av
kommunens perspektiv på den egna skogsmarken och dess brukande.
Naturvårdsprogrammet föreslås inbegripa bland annat biologisk mångfald
och ett rikt friluftsliv för fysiska markområden och ska fungera som ett
underlag vid skogs- och naturvård och en klimatanpassad
samhällsbyggnad.

I samband med framtagande av kommunens översiktsplan (2018)
upprättades ett naturvårdsprogram som ett tematiskt tillägg.
Naturvårdsprogrammet planerades för att antas våren 2017 men har
ännu inte antagits. Kommunen tar i översiktsplanen ställning till att
naturvårdsprogrammet ska fungera som ett underlag vid
tillståndsprövning och fysisk planering.

Kommunen planerar för att framöver pröva översiktsplanens aktualitet
och ta fram en planeringsstrategi för det fortsatta arbetet med att bevara
översiktsplanen aktuell. I prövningen av översiktsplanen kommer därmed
frågan om ett naturvårdsprogram att belysas och då även det fortsatta
arbetet med naturvårdsprogrammet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §97 KS-TEK.2021.14

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-10-04 § 132
Protokoll KSAU 2021-09-08 § 63
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Jonas Andersson och Olle Wester (V) inlämnad 2021-02-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §98 KS-SA.2019.104

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Införa digitalt närvaro, debatt och voteringssystem

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

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

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar bifall till motionen.

Jenny Elander Ek (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Jenny Elander Eks (C) yrkande om bifall
till kommunstyrelsens förslag samt Per Hollertz (M) yrkande om bifall ställs
under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt Jenny Elander Eks (C) yrkande om bifall
till kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.

Ärendebeskrivning

Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M) och Yvonne Janhäger (M) har 2019-
12-16 lämnat in en motion om att införa digital närvaro, debatt och
voteringssystem. I motionen föreslår de att kommunfullmäktige beslutar
”att införa ett digitalt närvaro, debatt och voteringssystem i
Kommunfullmäktige med syfte att effektivisera kommunfullmäktiges
sammanträden samt underlätta för ordföranden och sekreterare.”.

Förvaltningens yttrande
Flera kommuner använder sig av system likt det som efterfrågas i
motionen. Bland annat har Söderköping kommun ett digitalt
voteringssystem i kommunfullmäktige kopplat till ledamöternas iPads.
Systemet upplevs lättanvänt men ställer krav på att tekniken fungerar för
alla användare för att systemet ska kunna användas. Voteringar har vid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §98 KS-SA.2019.104

Justerare

..........

..........

..........

flera tillfällen därför genomförts på traditionellt sätt trots att systemet funnits
på plats. Under pandemin när sammanträden har genomförts digitalt har
systemet inte alls kunnat användas då det inte går att använda på samma
utrustning som används för det digitala mötet. När det gäller erfarenheter
från andra kommuner och regioner så är den blandad i om ett digitalt
närvaro- och voteringssystem anses skapa en större smidighet av
sammanträdet eller inte.

Ett digitalt närvaro- och voteringssystem som erbjuder funktioner som att
begära ordet, begära replik, anmäla jäv med mera beräknas kosta mellan
50 000-75 000 kr per år.

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och är alltså litet till antal i
jämförelse med större kommuner samt regioner, vilket gör att det är relativt
enkelt att hålla ordning på vilka som deltar på sammanträdena utan ett
närvarosystem. På kommunfullmäktiges sammanträden genomförs också
relativt få omröstningar. Under år 2020 behandlades totalt 119 ärenden på
kommunfullmäktiges sammanträden, inklusive de stående punkterna samt
valärenden. Av dessa ärenden genomfördes det 5 omröstningar.

Förvaltningen ser positivt till motionens intention i utvecklingen av tekniska
lösningar för att underlätta arbetsmomenten på sammanträdena. Dock
bedöms idag nyttan av att införa ett digitalt närvaro- och voteringssystem
vara liten i förhållande till det merarbete och kostnader som det skulle
innebära.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-10-04 § 133
Protokoll KSAU 2021-09-08 § 64
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-04
Motion från Anna Nilsson, Per Hollertz och Yvonne Janhäger (M) inlämnad
2019-12-16

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §99 KF-KF.2021.7

Justerare

..........

..........

..........

Interpellationer 2021 - Svar på interpellation från Jonas
Andersson (V) "Hur ska kommunen arbeta med
infrastrukturen?"

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) lämnade in till kommunfullmäktiges sammanträde
2021-08-30 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
rubricerad "Hur ska kommunen arbeta med infrastrukturen?".

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §100 KF-KF.2021.4

Justerare

..........

..........

..........

Motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde överlämnas följande motion:

· Från Hans A Andersson (LpO) och Anders Bockgård (LpO) "Etik-
och Sanningsnämnd". Dnr KS-SA.2021.93

· Från Anders Bockgård (LpO) "Tillsättandet av ett granskande råd
och en ny bredare styrelse i CVAB". Dnr KS-SA.2021.94

· Från Anders Bockgård (LpO) "Kommunalrådens redovisning av
utfört arbete". Dnr KS-SA.2021.95

· Från Göran Hargestam (SD), Liubov Parfiienko (SD) och Eva
Larsson (SD) "Framtidens seniorboende - trygghet, gemenskap
och kvalité". Dnr KS-SO.2021.61

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande interpellation:

Från Marianne Svensson (KD), "Äldreomsorgen" Dnr KF-KF.2021.7
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman
(S) och frågan lyder:

· Hur många äldre är i behov av plats på ett särskilt boende den
närmaste tiden? Skulle det vara möjligt att, i väntan på
igångsättandet av renovering av Ringgården, nyttja en avdelning på
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §100 KF-KF.2021.4

Justerare

..........

..........

..........

Ringgården för korttidsboende? Går det att renovera en avdelning i
taget?

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:

Anna Nilsson (M) till Jenny Elander Ek (C)
Ställer frågan om när motionen inlämnad till kommunfullmäktige 2020-10-26
rubricerad "En landsbygdskommun måste ha en fungerande sophämtning i
hela kommunen" ska besvaras.
Svar: Återkommer med svar. Det finns en ambition att motioner ska beredas
mer skyndsamt än vad de tidigare har gjort.

Jonas Andersson (V) till Lars Beckman (S)
Ställer frågan om motionen inlämnad till kommunfullmäktige 2021-02-08
rubricerad "All barn ska klara grundskolan" ska besvaras.
Svar: Motionen ska beredas så snart som möjligt.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25

KF §101 KF-KF.2021.5

Justerare

..........

..........

..........

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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