
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

Plats och tid Folkets hus, Valdemarsvik, 2021-11-29, 19:00-22:35

Beslutande Jessica Ek (S) i st f Ted
Starkås (S) §§ 102-121
Anna Nilsson (M)
Jenny Elander Ek (C)
Göran Hargestam (SD)
Nhela Ali (S)
Anders Sjölander (M)
Örjan Carlsson (S) i st
f Erland Olauson (S)
Anders Carlsson (C)
Eva Larsson (SD)
Ulla Wallering Fall (S)

Per Hollertz (M)
Bertil Eklund (NB)
Anders Bockgård (LpO)
Jonas Andersson (V)
Marianne Svensson (KD)
Marie Lindh Eriksson (C)
ej § 115
Jan Karlsson (S)
Carina Thuresson (M)
Gunilla Strid Beckman (S)
i st f Charlotte Kettle (S)
Kurt Olsson (SD)

Göran Karlsson (C)
Lars Beckman (S) ej §
115
Yvonne Janhäger (M)
Malin Andersson (S)
Rosa Jonsson (C)
Liubov Parfiienko (SD) i
st f Madeleine Koistinen
(SD)
Hans F Andersson (M)
Mikael Jonsson (S)

Hans A Andersson (LpO)
§§ 102-108
Tord Andersson (NB)
Maud Carlsson (S)
Bernt Janhäger (M) i st f
Jeanette Nordgren (M)
Torvald Karlsson (C)
Hans Lindahl (V) i st f Olle
Wester (V)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Anders Jonsson (M)
Annelie Noort Leliveld
(KD)

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör Ulf Larsson, revisionens ordförande § 104
Fredrik Sivula, sekreterare
Matilda Carlström, sekreterare

Utses att justera Per Hollertz (M) Örjan Carlsson (S)

Justeringens Avdelning Service och Administration, 2021-12-08 kl. 15:00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................... 102 - 124
Fredrik Sivula

Ordförande ......................................... .........................................
Marie Lindh Eriksson (C) Jan Karlsson (S) § 115
ej § 115

Justerande ......................................... .........................................
Per Hollertz (M) Örjan Carlsson (S)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-11-29

Datum för
anslagsuppsättande

2021-12-09 Datum för
anslagsnedtagande

2021-12-31

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

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

Fredrik Sivula
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

Justerare

..........

..........

..........
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Paragrafer Ärendemening Sidnr

KF §102 Sammanträdets behöriga kungörande 4

KF §103 Allmänhetens frågestund 5

KF §104 Information kommunfullmäktige 6

KF §105 Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige från Göran Segergren (S) samt
begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen

7

KF §106 Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden
från Lise Geving (S) samt fyllnadsval

8

KF §107 Mål och Budget 2022-2024 - Revisorernas budget
2022

9

KF §108 Mål och Budget 2022-2024 10 - 14

KF §109 Aktieägartillskott för Centrumhuset i Valdemarsvik AB
2021-2022

15 - 16

KF §110 Miljötaxa 2022 17 - 19

KF §111 Renhållningstaxa 2022 20 - 21

KF §112 VA-taxa 2022 22

KF §113 Detaljplan för Gryts Prästgård 1:37, Eköns camping 23 - 26

KF §114 Detaljplan för Valdemarsvik 5:2, del av Stationshuset 27 - 29

KF §115 Årsredovisning 2020 för Gusums Bruksmuseum -
Frågan
om ansvarsfrihet för styrelsen

30 - 31

KF §116 Partistöd 2022 - utbetalning 32 - 34

KF §117 Motion - Vård -och omsorgsboende 35 - 36

KF §118 Motion - Säkerställa språkkunskap i anslutning till
anställning inom äldreomsorgen

37 - 38
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Sammanträdesdatum

2021-11-29

Justerare

..........

..........

..........

KF §119 Motion - införa medborgarförslag till
kommunfullmäktige

39 - 41

KF §120 Motion - Undersöka försäljning av Sörby 2:39 42

KF §121 Interpellationer 2021 - Svar på interpellation från
Jonas Andersson (V) "Hur ska kommunen arbeta med
infrastrukturen?"

43

KF §122 Interpellationer 2021 - Svar på interpellation från
Marianne Svensson (KD) "Äldreomsorgen"

44

KF §123 Motioner, interpellationer och frågor 45 - 46

KF §124 Avslutning 47

3(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §102 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 2021-11-19 till 2021-11-29.

Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §103 KF-KF.2021.2

Justerare

..........

..........

..........

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

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

- När årsredovisningen behandlas.
- När budgeten behandlas.

Till dagens sammanträde har följande fråga lämnats in:
Hur motiverar kommunen att det enbart är ägare av villa- och fritidsfastigheter som
ska betala en grundavgift och därmed stå för verksamhetens kostnader för
administration, kundtjänst, information, utveckling, avfallsplanering och
återvinningscentral etc, sådant som är till nytta för hela renhållningskollektivet?

Om grundavgiften är till för något annat än det jag antagit ovan vill jag att
ni förklarar vad den är till för.

Svaret på frågan som har inhämtats från förvaltningen och anges nedan:
En översyn och förtydligande av taxedokumentet kommer ske i nästa steg av
revideringen av renhållningstaxan. Där kommer ett förslag till grundavgiften för
verksamheter och flerfamiljshus tas fram.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §104 KF-KF.2021.3

Justerare

..........

..........

..........

Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Ekonomisk uppföljning
Lars Beckman informerar (S) sammanfattar den senaste ekonomiska
uppföljningen per september månad. Prognosen visar på ett preliminärt
resultat om +10,9 mnkr.

B) Nulägesinformation Covid-19
Lars Beckman (S) informerar om nuläget avseende Covid-19. I dagsläget
finns inga konstaterat smittade inom kommunens särskilda boenden.

C) Revisionsrapport - grundläggande granskning
Revisionens ordförande Ulf Larsson informerar om den grundläggande
granskningen.

D) Revisionsrapport - Granskning av huvudmannens styrning av det
systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan
Revisionens ordförande informerar om granskningen av huvudmannens
styrning av det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan.

E) Övrig information
Ingen övrig information.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §105 VAL.2021.18

Justerare

..........

..........

..........

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
från Göran Segergren (S) samt begäran om ny
sammanräkning från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Göran Segergrens (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
godkänns.

Begäran om ny sammanräkning skickas till länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Göran Segergren (S) har 2021-10-18 inkommit med avsägelse från sin plats
som ersättare i kommunfullmäktige.

_ _ _ _ _ _ _

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

2021-11-29

KF §106 VAL.2021.19

Justerare

..........

..........

..........

Avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden från
Lise Geving (S) samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Lise Gevings (S) avsägelse som ersättare i valnämnden godkänns.

Frågan om fyllnadsval till platsen som ersättare i valnämnden hänskjuts till
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

Lise Geving (S) har 2021-10-18 inkommit med avsägelse från sin plats som
ersättare i valnämnden.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §107 KS-SA.2021.53 041

Justerare

..........

..........

..........

Mål och Budget 2022-2024 - Revisorernas budget 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anslår 770 tkr till revisionen i 2022 år budget enlighet
med äskandet.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen (2017:725) 11 kap 8 § ska förslag till budget för
revisionen upprättas av fullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen har en
skyldighet att bereda budgeten i sin helhet, men för ett utökat oberoende
för revisionen har fullmäktiges presidium ansvar att lägga förslag för just
revisionens budget, vilket läggs till den övriga budgeten.

Revisionen har 2021-09-17 inkommit med ett budgetäskande om 770 tkr,
vilket är en tioprocentig ökning från föregående år. Enligt ekonomiavdelning
har Ernst & Young i dagsläget inte fakturerat för alla de hittills
tillhandahållna tjänsterna för i år. Under år 2020 var utfallet för revisionen
cirka 708 tkr.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2021-10-12
Revisionens budgetäskande daterad 2021-09-17

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Revisionen
Ekonomichefen
Akten

9(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §108 KS-SA.2021.53 041

Justerare

..........

..........

..........

Mål och Budget 2022-2024

Kommunfullmäktiges beslut

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per
skattekrona för 2022.

2. Mål och uppdrag fastställs.

3. Anslag till respektive nämnd fastställs 2022 till följande, mnkr:

Kommunstyrelsen 500,1
Miljö- och byggnämnden 0,3
Social myndighetsnämnd 0,3
Valnämnden 0,1
Överförmyndare 1,4
Revision 0,7
Räddningstjänsten Östra Götaland 7,4

4. Till investeringar upptas ett anslag på 82,0 mnkr för 2022 med
anslagsnivå enligt bilagt dokument.

5. Nyupplåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen
budgeteras till 2,0 mnkr 2022.

6. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 50,0
mnkr 2022.

7. I övrigt godkänna Mål & budget 2022 - 2024.

Reservation

Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Per Hollertz (M), Carina
Thuresson (M), Yvonne Janhäger (M), Hans F Andersson (M), Bernt
Janhäger (M), Göran Hargestan (SD), Eva Larsson (SD), Kurt Olsson (SD),
Liubov Parfiienko (SD), Anders Bockgård (LpO), Hans A Andersson (LpO)
och Marianne Svensson (KD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §108 KS-SA.2021.53 041

Justerare

..........

..........

..........

Jonas Anderson (V) och Hans Lindahl (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut med följande skriftliga motivering:
"Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget lagt budgetförslag 2022-2024"

Yrkanden

Lars Beckman (S) med instämmande från Nhela Ali (S) och Jenny Elander
Ek (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD), Marianne
Svensson (KD) och Anders Bockgård (LpO) yrkar bifall till Moderaterna,
Kristdemokraterna, Landsbygdpariet Oberoende och
Sverigesdemokraterna förslag till Mål- och budget 2022-2024 enligt
följande:
"1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per
skattekrona för 2022.
2. Mål och uppdrag fastställs
3. Anslag till respektive nämnd fastställs 2022 till följande, mnkr:

Kommunstyrelsen 497,8
Miljö- och byggnämnden 0,3
Social myndighetsnämnd 0,3
Valnämnden 0,1
Överförmyndare 1,4
Revision 0,7
Räddningstjänsten Östra Götaland 7,4

4. Till investeringar upptas ett anslag på 74,7 mnkr för 2022 med
anslagsnivå enligt bilagt dokument.
5. Nyupplåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen
budgeteras till 2,0 mnkr 2022.
6. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 45,0
mnkr 2022.
7. I övrigt godkänna Mål & budget 2022 - 2024"

Jonas Andersson (V) yrkar bifall till Mål- och budget 2022-2024 från
Vänsterpartiet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §108 KS-SA.2021.53 041

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att följande yrkanden finns.

· Lars Beckman (S) med fleras yrkanden om bifall till kommunstyrelsens
förslag till Mål- och budget 2022-2024.

· Per Hollertz (M) med fleras yrkanden om bifall till Moderaterna,
Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och
Sverigedemokraternas förslag till Mål- och budget 2022-2024.

· Jonas Anderssons (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till
Mål- och budget 2022-2024.

Kommunfullmäktige godkänner att Lars Beckman (S) med fleras, Per
Hollertz (M) med fleras samt Jonas Anderssons (V) yrkanden ställs under
proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt Lars Beckman (S) med fleras yrkanden.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Ordföranden meddelar att Lars Beckman (S) med fleras yrkande är
huvudförslag i omröstningen.

För att utse motförslag till huvudförslaget i omröstningen ställs Per Hollertz
(M) med fleras och Jonas Andersson (V) yrkanden under proposition. Efter
ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att
Per Hollertz (M) med fleras yrkande är motförslag i omröstningen.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

Ja-röst för Lars Beckman (S) med fleras yrkande.
Nej-röst för Per Hollertz (M) med fleras yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §108 KS-SA.2021.53 041

Justerare

..........

..........

..........

Voteringsresultat

18 ja-röster: Jessica Ek (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Örjan
Carlsson (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Bertil Eklund
(NB), Jan Karlsson (S), Gunilla Strid Beckman (S), Göran Karlsson (C),
Lars Beckman (S), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C), Mikael
Jonsson (S), Tord Andersson (NB), Maud Carlsson (S), Torvald Karlsson
(C), Marie Lindh Eriksson (C)

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

2 avstår: Jonas Andersson (V), Hans Lindahl (V)

Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Lars Beckman (S) med fleras
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål- och budget 2022-
2024.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens förslag till Mål & budget för åren 2022 – 2024 och
investeringsplan för åren 2022 – 2026 överlämnas till kommunfullmäktige.

Till kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-25 § 138 hade, utöver
arbetsutskottets förslag, lämnats in. Förslag, tillsammans med
kommunstyrelsens förslag, överlämnades till kommunfullmäktige.

· Förslag från Vänsterpartiet.

· Förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet
Oberoende och Sverigedemokraterna.

Särskilda budgetberedningen för revisionen föreslår i sitt beslut KS-
SA.2021.53 att anslaget till revisionen höjs till 770 tkr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §108 KS-SA.2021.53 041

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-10-25 § 138
Protokoll från KSAU 2021-10-06 § 67
Tjänsteskivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-05
Mål & Budget 2022-2024, Investeringsplan 2022-2026 - arbetsutskottets
förslag
Mål & Budget 2022-2024, Investeringsplan 2022-2026 - Vänsterpartiets
förslag
Mål & Budget 2022-2024, Investeringsplan 2022-2026 - Moderaternas,
Kristdemokraternas och Landsbygdspartiet Oberoendes och
Sverigedemokraternas förslag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Sektorcheferna
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §109 KS-SA.2021.88

Justerare

..........

..........

..........

Aktieägartillskott för Centrumhuset i Valdemarsvik AB 2021-
2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar ett villkorat aktieägartillskott på 1 500 000 kr
till Centrumhuset i Valdemarsvik AB för att täcka förluster för
verksamhetsåren 2021 samt 2022.

Aktieägartillskottet villkoras på så sätt att när bolaget uppvisar vinstmedel
ska bolaget återbetala erhållet aktieägartillskott om så kommunen kräver.

Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen för
aktieägartillskott fördelat 850 tkr år 2021, 650 tkr år 2022.

Aktieägartillskottet finansieras genom minskning av kommunens egna
kapital.

Ärendebeskrivning

Centrumhuset i Valdemarsvik AB prognostiserar att negativt resultat för år 2021 på
ca 550 tkr. Det negativa resultatet är hänförligt till den utebliva försäljningen av
fastigheten Sjöhuset. Även år 2022 förväntas ge ett negativt resultat på ca 650 tkr.
Bolaget förväntas i närtid låta genomföra en fördjupad miljöundersökning av
Sjöhuset. Beräknad kostnad för miljöundersökningen är 300 tkr.

Med anledning av ovanstående hemställer bolagsstyrelsen om att
kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott om 1 500 tkr för att täcka bolagets
förluster för verksamhetsåren 2021 och 2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KF §109 KS-SA.2021.88

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 144
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-29
Styreprotokoll CVAB 2021-10-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
CVAB:s styrelse
Kommundirektören tillika CVAB:s VD
Ekonomichefen
Ekonom D.G
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §110 KS-TEK.2021.128

Justerare

..........

..........

..........

Miljötaxa 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Miljökontorets timavgifter höjs med 2,16 % för år 2022, vilket efter
avrundning innebär följande timtaxa:
- 895 kr för miljöbalken.
- 1185 kr för livsmedelslagstiftningen, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer samt lag
om tobak och liknande produkter.

Ersätta delar av Miljö- och hälsoskydd taxebilaga 2 i enlighet med
Bilaga 1.

Ärendebeskrivning

För att kunna ha lagstadgad kostnadstäckning för handläggning av
tillsynsärenden så behöver tillsynsmyndighetens avgifter följa med de generella
kostnadshöjningarna i samhället i övrigt. Miljö- och byggnämnden får därför
varje kalenderår (avgiftsår) besluta om justering av timavgiften i taxan samt
besluta om justering av vissa fasta angivna avgifter. Enligt kommunens taxa ska
indexuppräkning av timavgift fördelning ske med hänsyn till index vad gäller
lönekostnader (till del av 75 %) och konsumentpris (till del av 25 %) och räknas
fram till oktober året före avgiftsåret.

Enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV), som tas fram av Sveriges
kommuner och regioner (SKR), så kommer personalkostnaderna öka med
2,2 % under 2022. Under perioden augusti 2020 - augusti 2021 så har
konsumentprisindex ökat med 2 %. Fördelat på en kombination av
konsumentprisindex (till del av 25 %) och prisindex kommunal verksamhet (till
del av 75 %) har så ger det ett en indexuppräkning på 2,16 %. Det ger en
timavgift på 895 kr för handläggning av ärenden enligt taxa för Miljöbalkens
område och strålskyddslagen. Och en timavgift på 1185 kr för handläggning av
ärenden enligt taxor för livsmedelslagstiftningen, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer samt lag om tobak
och liknande produkter.

Utöver indexjusteringen så föreslås en revidering av årlig tillsynsavgift för
tillståndspliktiga B-verksamheter med rubriken Täkt för annat än
markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg och har klassningskod 10.20,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §110 KS-TEK.2021.128

Justerare

..........

..........

..........

samt
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500
ton men högst 100 000 ton per kalenderår med klassningskod 90.420.
Nämnda verksamheter omfattar 4 tillsynsobjekt som kommunen tagit över
tillsynsansvaret på från Länsstyrelsen. För nämnda verksamheter sätts
avgiftsklassningen ned så att den årliga avgiften motsvarar Länsstyrelsens
motsvarande årliga tillsynsavgift. Nya avgiftsklasser presenteras i bilaga 1
markerade med gult. Revideringen innebär en kraftig minskning av avgifterna
jämfört med nuvarande taxa vars avgiftsklasser i nuläget inte bedöms motsvara
tillsynsbehovet för nämnda verksamheter.

Revidering taxebilaga 2 Miljö- och hälsoskydd

4 kap 3
§

10.20

10.20-1
10.20-2
10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

8
7
6
5
8
7

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 250 000 ton men högst 1 000 000 ton tillståndsgiven
mängd berg.
- Mer än 50 000 ton men högst 250 000 tillståndsgiven mängd
berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller
andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.

29 kap
69 §

90.420

90.420-
1

90.420-
2

90.420-
3

9

7

5

B

Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2
500 ton per kalenderår.

18(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-29

KF §110 KS-TEK.2021.128

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 146
Protokoll MBN 2021-09-30 § 167
Bilaga 1: Reviderad taxa miljö- och hälsoskydd taxebilaga 2

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Miljökontoret
Akten
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KF §111 KS-TEK.2021.31

Justerare

..........

..........
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Renhållningstaxa 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa som gäller från och med
2022-01-01. Taxan ska sedan en gång per år justeras efter KPI i 3 år fram
till slutet av 2025.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare antagen renhållningstaxa,
fastställd 2018-11-30 § 184, från 2021-12-31.

Sammanfattning

Renhållningen har haft flera stora förändringar senaste 2 åren och fått
ökade kostnader på cirka 2-2,5 miljoner per år. Intäkterna behöver följa
med kostnaderna. Höjning av avgifter för slam på 15 % överlag. Höjning av
sophämtningstaxan på 18 % överlag. En genomlysning är genomförd och
redovisad i juni 2021 på kommunstyrelsen av ekonomichef och VA-chef.

Ärendebeskrivning

Vid genomlysningen av Renhållningen framkom att taxehöjning är
nödvändig. Förslaget är att höja slamhanteringen med 15 % och
insamlingen av hushållssopor med 18 %.
Det ger en höjning för villa med året runt tömning på 408 kr/år eller 16 kr
per gång. (tömning 26 ggr/år)
Det ger en höjning för fritidshus med sommartömning på 257 kr/år eller 21
kr per gång. (tömning 12-13 ggr/år)

Senast höjdes taxa 2019-03-01 med 5 % både på slam och hushållssopor.

Denna tjänsteskrivelse är steg 1 för justering av Renhållningstaxan. Steg 2
kommer senare i höst då med förslag på ny taxa för sopstationen på
Harstena. Då kommer också Renhållningsföreskrifterna för remiss till KS
med den ändringen om zonindelning för att beskriva sopstationen på
Harstena. Taxedokumentet behöver också en genomarbetning då Ensucon
som hjälper oss i detta upptäckt att det finns tolkningsutrymme i vissa
detaljer som ska förtydligas. Men det viktigaste är ändå att höjningen
beslutas så fort som möjligt.
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För verksamhet med 190 liters kärl blir höjningen 403 kr/år eller 8 kr per
gång (tömning 52 ggr/år).
För verksamhet med 190 liters kärl blir höjningen 806 kr/år eller 8 kr per
gång (tömning 104 ggr/år).

Slamtömning 1,5 – 3,0 m3 blir 212 kr dyrare per år.
Tömning minireningsverk blir 256 kr dyrare per år.
Tillägg för hämtning inom 10 arbetsdagar höjs från 450 till 750 kr för att
anpassas till nivåerna som grannkommunerna har. Samt att det varit för
billigt med 450 kr då akuta hämtningar ökat rejält.
Jämförelser med mindre kommuner i Östergötland

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 147
Protokoll KSAU 2021-10-06 § 69
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2021-09-10
Taxedokumentet
Genomlysning juni 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Tekniska chefen
Akten
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VA-taxa 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till årsavgift för sprinkleranslutning i
brukningsavgifterna från och med 2022-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare antagna
brukningsavgifter, faställda 2018-01-29 § 8, från 2021-12-31.

Ärendebeskrivning

Ledningsnätet som finns i alla Sveriges kommuner är ju byggt för
hushållen. Det finns 3 saker som hänger ihop med VA men ligger utanför
vattentjänstlagen. Det är brandposter, rännstensbrunnar och sprinkler. I
Valdemarsvik finns inga upprättade sprinkleravtal med kunder. Ny har det
kommit förfrågan inför ombyggnaden av Ringgården. Här är då förslaget på
text, regler och avgifter för att hantera Sprinkler framöver.

I dokumentet Sprinkler information kan man läsa vad som gäller för att
beställa och ansluta sprinkler och vilka avgifter som finns. När sedan en
kund ansluter så lägger kundtjänst upp kunden i kundsystemet och kunden
debiteras ihop med de vanliga VA avgifterna.
När vi fått in servisanmälan kontaktar vi kunden och skickar avtal för
påskrift samt planerar in grävarbete för vår del av anslutningen. När
grävarbetet är klart fakturerar vi för vårt arbete + 10 % (adm. Kostnader
såsom inmätning, kartunderlag, arbetsledare m.m.)

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 148
Protokoll KSAU 2021-10-06 § 70
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2021-09-22
Brukningsavgifter VA-taxa 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Tekniska chefen
Akten
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Detaljplan för Gryts Prästgård 1:37, Eköns camping

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Gryts Prästgård 1:37,
samt godkänner granskningsutlåtandet.

Reservation

Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Per Hollertz (M), Carina
Thuresson (M), Yvonne Janhäger (M), Hans F Andersson (M), Bernt
Janhäger (M), Göran Hargestan (SD), Eva Larsson (SD), Kurt Olsson (SD),
Liubov Parfiienko (SD), Anders Bockgård (LpO) och Marianne Svensson
(KD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Anna Nilsson (M) yrkar på ändringen i förslaget till detaljplan att stugan på
Åmansudden ej ska vara till ändamål Natur, utan ska utvecklas till
uthyrningsstuga istället.

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

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Anna Nilssons (M) och Jenny Elander
Eks (C) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Jenny Elander Eks (C)
yrkande.

Ärendebeskrivning

2013-01-07 gav Kommunstyrelsen Sektor Teknisk Service i uppdrag att
detaljplanelägga Eköns Camping med utgångspunkt i ett planprogram som
omfattar Ekön samt göra en begäran hos länsstyrelsen om undantag från
naturreservatet för verksamhetsområdet.

Planområdet är beläget på Ekön, cirka 3,3 kilometer från Gryt. Området
gränsar till dels skärgården, dels Svenska kyrkans mark. Arealen är ca 70
ha. Planområdet omfattas av Eköns naturreservat och stora delar av
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området omfattas av flera riksintressen. Dessa är riksintresse för naturvård,
friluftsliv, rörligt friluftsliv, obruten kust och kulturmiljövård.

Syftet med detaljplanen är att definiera hur naturreservatet för Ekön ska
utvecklas i framtiden. Detta görs genom att reglera hur campingens
verksamhet får vidgas i fråga om geografisk utbredning och byggrätt samt
placering och omfattning av bryggor. Planen ämnar även till att säkerställa
och utöka byggrätten för samtliga fastigheter inom planområdet.

Utöver Gryts Prästgård 1:37 finns 10 fastigheter som ej omfattas av
naturreservatet inom planområdet. Detta är främst fritidsbostäder varav
kommunen äger en av dessa.

Naturen i området varierar men kännetecknas av hällmarksmiljöer. Spår av
inlandsisen förekommer inom området, t. ex jättegrytor. Områdets norra del
består i stor utsträckning av skog samt en yta med ängsmark.

Planen bedöms stämma överens med den kommuntäckande
översiktsplanen samt att planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan, därav har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Under granskningen kom 20 yttranden in, varav 11 med erinringar. Utifrån
dessa har följande ändringar gjorts av planhandlingarna:

Plankarta

· I plankartan ändrat linjer för servitut och GA. Redovisas nu som en
röd streckad linje respektive en orange streckad linje.

· Tecken för Servitut och GA är nu tillagda i teckenförklaringen.

· Förtydligande gällande huvudmannaskap. Generellt gäller att det
råder kommunalt huvudmannaskap för allmänplatsmark, förutom de
områden där det särskilt markeras att huvudmannaskapet är enskilt.

· Bestämmelserna för strandskydd har uppdaterats. Plankartan har
även uppdaterats utifrån Länsstyrelsens beslut om områden där
strandskyddet upphävs.

· I plankartan omfattas stugan på Åmansudden inte längre av
bestämmelserna för O, utan omfattas istället av ändamålet för
NATUR. Det är med andra ord inte möjligt att hyra ut stugan.
Planbeskrivningen är uppdaterad utifrån denna ändring.

· Fastigheten Gryts Prästgård 1:6 har fått utökad byggrätt för att
kunna uppföra ytterligare ett bostadshus.
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Planbeskrivning

· Språkliga formuleringar och strukturella ändringar.

· Figurtexter är tillagda till alla figurer.

· Syftet i planbeskrivningen är reviderat med hänsyn till utformning av
bebyggelse, naturvärden, riksintressen och skötselplanen.

· Tillagt i stycket ”Kommunens översiktsplan” (s.5) att kommunen
önskar skapa möjligheter för fler typer av boendemöjligheter samt
utveckla tillgängligheten till naturreservaten i kommunen för att
gynna besöksnäringen.

· Att strandskyddet inte är upphävt för båthus/bryggor, vattenområden,
är nu förtydligat i planbeskrivningen, dels i stycket om Strandskydd
(s.9), dels i stycket om vattenområden (s.21).

· I planbeskrivningen är det också förtydligat att tältcampingen inte är i
enlighet med skötselplanen samt att skötselplanen behöver
revideras innan det föreslagna tältområdet kan tillåtas. Detta är tillagt
på sidan 12 i planbeskrivningen.

· I stycket ”Bebyggelse och kultur” (s.20) lagt till att de åtgärder som
vidtas inom campingen ska anpassas till sin omgivning och
skärgårdsmiljön.

· Under rubriken för Vattenområden (s.21) finns nu ett stycke som
beskriver vattenområdet vid inloppet till Solviken.

· Tidsplanen i planbeskrivningen (s.24) är uppdaterad.

· Kommunen har nu uppgivit skäl till varför GATA1 ges enskilt
huvudmannaskap, trots att det är allmän platsmark, se sida 24 i
planbeskrivning.

· Konsekvenser för servitut gällande notplats och vattenledning är
redovisade i planbeskrivningen, i stycket om fastighetsrättsliga frågor
(s.25).

· Utökat beskrivningen av konsekvenser vid försäljning av områden
med bestämmelser för N, O, ON och T1. Se sida 28 i
planbeskrivningen.

· I stycket om Konsekvenser för sakägare (s.28) är det också tillagt
vilka konsekvenser som blir för tältområdet,
gemensamhetsanläggningar och servitut, samt att det blir enskilt
huvudmannaskap för GATA1.

· Stycket för Konsekvenser för naturreservatet (s.29) är utvecklat.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 151
Protokoll KSAU 2021-10-06 § 73
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2021-09-19
Plankarta Gryts Prästgård 1:37 2020-05-11
Planbeskrivning Gryts Prästgård 1:37 2021-05-24
Undersökning av betydande miljöpåverkan (UBM) 2021-05-24
Granskningsutlåtande Gryts Prästgård 1:37 2021-05-24
Naturvärdesinventering Gryts Prästgård 1:37 m.fl. 2019-11-04
Dagvattenutredning Gryts Prästgård 1:37 m.fl. 2020-03-23

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sökande
Plan- och byggchefen
Akten
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Detaljplan för Valdemarsvik 5:2, del av Stationshuset

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Valdemarsvik 5:2
(Stationshuset), samt godkänner granskningsutlåtandet.

Protokollsanteckning

Anders Bockgård (LpO) lämnar följande protokollsanteckning:
"Jag motsätter mig förslag till ny tomtgräns i norr mot vägen mot gamla Odal
och Grännäs vid avstyckning av gamla stationshuset. Tomtgränsen bör
justeras minst 5 meter närmare mot stationshuset så att en bekväm och
bredare väg ut mot Grännäs och eventuell ny bebyggelse kan byggas."

Ärendebeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Valdemarsvik. Planområdet består av ett
före detta stationsområdet som bland annat innefattar en gammal
stationsbyggnad. Stationsbyggnaden har i dagsläget två
bostadslägenheter.

Syftet med förslaget till detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning och
försäljning av del av fastigheten Valdemarsvik 5:2. Vidare möjliggör
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planförslaget även för ändamålen bostad, handel och kontor. Åtgärder och
genomföranden som vidtas får inte förvanska områdets kulturhistoriska
värde.

Planområdet omfattas inte av några utvecklingsområden i översiktsplanen.
Ett område öster om planområdet är utpekat som område för utveckling av
bostäder. I översiktsplanen framgår att kulturmiljöer ska bevaras, användas
och upplevas. Området omfattas av en detaljplan. I gällande detaljplan är
byggnaden omfattad av bestämmelser för bostads- och handelsändamål
och skyddad med q-bestämmelse. Byggnaden omges av mark klassad som
gata och park. Planförslaget ersätter endast en del av den befintliga
detaljplanen. Områden som inte berörs i planförslaget omfattas av
bestämmelserna i den befintliga detaljplanen tills de upphävts eller ersatts.

Strandskyddet är upphävt i den gällande detaljplanen. I och med att den
befintliga detaljplanen slutar gälla för området motsvarande i planförslaget,
återinträder strandskyddet för detta område. Kommunen avser att
strandskyddet återigen upphävs längs med byggnadens östra, västra och
södra fasad i och med att planförslaget vinner laga kraft.Planområdet
omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv, obruten kust och friluftsliv.
Planförslaget bedöms ej påverka nämnda riksintressen.

I och med områdets tidigare verksamhet har en miljöteknisk
markundersökning genomförts. Undersökningen visade på att det finns
föroreningar i asfalt och i jordlagren. Plankartan inrymmer därmed en
bestämmelse om att innan bygglov ges, skall föroreningarna saneras.
Kommunen bekostar och genomför sanering inför bygglov om ändrad
användning till bostad.

Ett antikvariskt utlåtande har låtits ta fram. Detta eftersom
stationsbyggnaden i gällande detaljplan är skyddad med en q-bestämmelse
samt varit objekt i en byggnadsinventering och klassats med klass 1A.
Utlåtande redogör hur stationsområdets kulturhistoriska värden kan
förstärkas och bevaras samt hur förvanskning kan undvikas. Åtgärder och
genomföranden som vidtas får inte förvanska områdets kulturhistoriska
värde. Inga byggnader får placeras framför stationshuset och inga åtgärder
får bryta Stationshusets koppling till Valdemarsviken.

Planförslaget saknar allmän platsmark.
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Planen bekostats av kommunen och finansieras av intäkterna från
försäljningen.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Under granskningen kom 8 yttranden in, varav 0 med erinringar. Inga
ändringar har gjorts.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 152
Protokoll KSAU 2021-10-06 § 74
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2021-09-19
Plankarta Valdemarsvik 5:2 2021-09-10
Planbeskrivning Valdemarsvik 5:2 2021-08-30
Undersökning av betydande miljöpåverkan (UBM) 2021-08-30
Granskningsutlåtande Gryts Prästgård 1:37 2021-08-31
Rapport miljöteknisk markundersökning stationsområdet 2020-08-13
Rapport kompletterande miljöteknisk markundersökning stationsområdet
2020-10-22
Antikvarisk förundersökning stationshuset 2020-08-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sökande
Plan- och byggchefen
Akten
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Årsredovisning 2020 för Gusums Bruksmuseum - Frågan
om ansvarsfrihet för styrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums Bruksmuseum samt dess
enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv

Lars Beckman (S) och Marie Lindh Eriksson (C) anmäler jäv.

Eftersom ordföranden Marie Lindh Eriksson (C) anmäler jäv leder Jan
Karlsson (S), kommunfullmäktiges vice ordförande, sammanträdet under
denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av verksamhetsåret
2020, innehållande:
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Bokslutsbilagor 2020
Balans- och resultatrapporter 2020

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen. Enligt revisionsberättelsen har stiftelsens revisorer
uppfattningen att årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per 31 december 2020 och dess finansiella resultat för året.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 153
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-20
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Bokslutsbilagor 2020
Balans- och resultatrapporter 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Partistöd 2022 - utbetalning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till samtliga partier
representerade i kommunfullmäktige som har lämnat in redovisningar hur
det kommunala partistödet har använts under 2020.

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

Yrkanden

Anders Bockgård (LpO) med instämmande från Per Hollertz (M), Göran
Hargestam (SD) och Marianne Svensson (KD) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att utbetala partistöd till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige som har lämna in redovisningar hur det kommunala
partistödet har använts.

Jonas Andersson (V) med instämmande från Jenny Elander Ek (C) och
Lars Beckman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att partistöd
ska utbetalas till de partier som har lämnat in redovisningen inom utsatt tid.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Anders Bockgård (LpO) med fleras och
Jonas Andersson (V) med fleras yrkanden ställs under proposition. Efter
ställds propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar
enligt Jonas Andersson (V) med fleras yrkande.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

Ja-röst för Jonas Andersson (V) med fleras yrkande.
Nej-röst för Anders Bockgård (LpO) med fleras yrkande.
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Voteringsresultat

10 ja-röster: Jessica Ek (S), Örjan Carlsson (S), Ulla Wallering Fall (S),
Jonas Andersson (V), Jan Karlsson (S), Gunilla Strid Beckman (S), Lars
Beckman (S), Mikael Jonsson (S), Maud Carlsson (S), Marie Lindh
Eriksson (C)

14 nej-röster: Göran Hargestam (SD), Anders Sjölander (M), Eva Larsson
(SD), Per Hollertz (M), Bertil Eklund (NB), Anders Bockgård (LpO),
Marianne Svensson (KD), Carina Thuresson (M), Kurt Olsson (SD), Yvonne
Janhäger (M), Liubov Parfiienko (SD), Hans F Andersson (M), Tord
Andersson (NB), Bernt Janhäger (M)

9 avstår: Anna Nilsson (M), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Anders
Carlsson (C), Göran Karlsson (C), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C),
Torvald Karlsson (C), Hans Lindahl (V)

Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Anders Bockgård (LpO) med
fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 och 2015-10-05 om nya regler
för partistöd. Enligt dessa ska kommunfullmäktige fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Partierna ska sedan senast 30 juni nästkommande
år lämna in en redovisning av partistödet. Om redovisningen inte har
lämnats in till kommunen inom utsatt tid ska partistöd enligt reglerna inte
utbetalas för nästa år.

Redovisningar har inom den angivna tiden lämnats in av
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Gällande Landsbygdspartiet
Oberoende har de, trots påminnelse, lämnat in redovisningen i efterhand.
Nybyggarpartiet har inte lämnat in någon redovisning.

Enligt reglerna ska partistödet utbetalas med 5 000 kronor per parti och år
samt med 2 400 kr per mandat och år.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 156
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-26
Regler för kommunalt partistöd

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Gruppledarna för partierna representerade i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
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Motion - Vård -och omsorgsboende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för förtydligande av
ärendebeskrivningen och frågan om antalet framtida boenden i kommunen.

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Anders Bockgård (LpO) och Göran
Hargestam (SD) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande av
ärendebeskrivningen och frågan om antalet framtida boenden i kommunen.

Nhela Ali (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska
anses besvarad.

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 avgöras senare.

Kommunfullmäktige beslutar alltså att återremittera ärendet enligt Per
Hollertz (M) med fleras yrkande.

Sammanfattning

Landsbygdspartiet Oberoende (LpO) inkom 2019-09-02 med en motion
gällande behov av uppdatering av boendeutredningen samt förslag om
boendeformer. I svar på motionen framgår att boendeutredningen har
uppdaterats samt redogörelse för boendeformer.

Ärendebeskrivning

Boendeutredningen uppdaterades med aktuell demografisk bild och
redovisades för KS beredningsgrupp den 5 oktober 2020. Utredningen visar
på ett samlat behov av två boenden i kommunen. Erfarenheter visar tydligt
på önskemål från målgruppen om att bo i Valdemarsviks tätort. Detta blir
uppenbart då äldre som erbjuds boende på något av de mindre boendena
(Gusums äldreboende och Åldersro) ofta avböjer erbjudandet.
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En beredningsgrupp finns för att arbeta med frågan om utveckling av
Vammarhöjden. Arbetet med Vammarhöjden har resulterat i en slutrapport
kring Vårdsamverkan/Nära vård som ligger helt i linje med den nationella
omställningen till Nära vård. Fastighetens utveckling hanteras av en
styrgrupp som just nu har en dialog med Region Östergötland om de
ekonomiska förutsättningarna för en eventuell gemensam utveckling.

Placering för renovering av Ringgården är beslutad och ska upphandlas.
Kommunen har för avsikt att renovera Ringgården för att skapa ett mer
tillgängligt och ändamålsenligt boende. Samarbetet med Riksbyggen har
avslutats och handlingar har överlämnats till kommunen.

När det gäller Trygghetsboende har dialog förts med privata fastighetsägare
men ännu har inte någon kunnat uppfylla de krav som finns på en sådan
boendeform.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 158
Protokoll KS-SOU 2021-10-05 § 25
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och omsorg 2021-06-30
Motion från Landsbygdspartiet oberoende 2019-09-02
Boendeutredning, uppdaterad 2020-10-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektor Stöd- och omsorgs utvecklingsstrateg
Akten
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Motion - Säkerställa språkkunskap i anslutning till
anställning inom äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Göran Hargestan (SD), Eva Larsson (SD), Kurt Olsson (SD) och Liubov
Parfiienko (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Göran Hargestam (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Nhela Ali (S) med instämmande från Jonas Andersson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Göran Hargestams (SD) och Nhela Ali
(S) med fleras yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Nhela Ali (S) med
fleras yrkande om att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna inkom 2020-10-26 med en motion gällande
språkkunskaper hos personal inom äldreomsorgen. I motion föreslås bland
annat att införa språktester. I svar på motionen anges andra åtgärder som
ska syfta till samma målsättning utan att införa sådana tester.

Ärendebeskrivning

I Socialstyrelsens allmänna råd om kompetens inom äldreomsorg är
"förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska" ett av många områden
som nämnts. Goda kunskaper i språket är viktigt när det gäller såväl
förutsättningar att kunna kommunicera med de äldre, med kollegor och
samverkanspartners men också för att kunna ta del av skriftliga rutiner och
instruktion samt för att kunna formulera sig tydligt i journaldokumentation.
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Vid rekrytering sker urval utifrån personens förkunskaper och personliga
egenskaper. Rekryterare träffar/samtalar ofta med personen vid flera
tillfällen i samband med eventuell anställning. En utmaning i rekryteringen
har ibland varit det bristfälliga antal sökande vilket gjort att kravet på
språkkunskaper har blivit eftersatt.
När det gäller bedömningen av anställda medarbetares kunskaper i
svenska språket så är respektive chefs ansvar att bedöma om
medarbetaren har den kompetens som krävs när det gäller såväl språk som
andra kunskaper. Detta sker både i det dagliga arbetet och vid
utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef. Behov av
kompetensutveckling ska formuleras i en plan för medarbetaren.

Inom verksamheten finns ett arbete med språkombud men som på senare
tid har blivit lite eftersatt. Språkombudens funktion är att stödja
medarbetare med begränsade språkkunskaper att utveckla sin svenska. En
ny satsning på detta ska ske under våren då ett antal medarbetare ska
utbildas till språkombud inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Inom ramen för de statliga medlen för satsning inom äldreomsorgen 2022
ska också ett antal medarbetare utbildas inom omvårdnadsyrket. Här finns
också möjlighet att gå språkutbildning i "yrkessvenska".

Under en tid anordnades interna utbildningsinsatser i "vårdsvenska" för
medarbetare inom sektorn. Detta föll väl ut men upphörde då aktuell lärare
inte längre hade möjlighet att hålla i undervisningen. En sådan utbildning
kan troligen återupptas när konsekvenserna av pandemin avtar.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 160
Protokoll KS-SOU 2021-10-05 § 27
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-07-06
Motion från Sverigedemokraterna 2020-10-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - införa medborgarförslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

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

Yrkanden

Anna Nilsson (M) med instämmande från Jonas Andersson (V) yrkar att
motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Anna Nilsson (M) med fleras yrkande
och kommunstyrelens förslag ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M), Hans Andersson (M), Yvonne Janhäger (M), Per
Hollertz (M), Anna Nilsson (M) och Anders Sjölander (M) har 2019-10-28
lämnat en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att
medborgarförslag ska införas i kommunfullmäktige. Enligt motionärerna är
intentionen att öka medborgarinflytandet och ha en mer öppen och aktiv
dialog med medborgarna.

Ärendet har tidigare beretts men har av kommunstyrelsen 2020-06-01 §
137 återremitterats för ytterligare utredning.

Medborgarförslag i kommunallagen
Medborgarförslag har funnits sedan 2002 och finns reglerat i
kommunallagen. Om kommunfullmäktige har beslutat det får den som är
folkbokförd i kommunen väcka ärenden i fullmäktige (8 kap. 1 § KL).
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Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ser positivt till motionens intention att öka
medborgarinflytandet och stärka demokratin. Dock görs bedömningen att
medborgarförslag inte är ett verktyg som leder till ett ökat
medborgarinflytande eller en förstärkning av demokratin. Istället riskerar ett
införande av medborgarförslag att öka ojämlikheten i den politiska
representationen för allmänheten samt riskerar ge kommuninvånarna en
bild av kommunen som trög och överbyråkratisk. Det kan finnas andra
verktyg som minskar avståndet och ökar engagemanget för kommunpolitik
utan att riskera de negativa effekter och kostnader som införande av
medborgarförslag kan innebära.

I demokratiutredningens betänkande ”Låt fler forma framtiden!” (SOU
2016:5) presenteras en utvärdering av medborgarförslag. Utvärderingen
visar att hanteringen av medborgarförslag är administrativt tung.
Erfarenheter från andra kommuner visar att många medborgarförslag är
synpunkter och klagomål snarare än förslag som hade kunnat hanteras
snabbt och smidigt om de inte varit inlämnade som just medborgarförslag.
Behandlingen av förslagen tar mycket tid och resurser i anspråk även när
det är mindre omfattande förslag eftersom de måste beredas och hanteras i
ett politiskt forum. Med medborgarförslag riskerar alltså även hanteringen
av enklare synpunkter och klagomål att uppfattas som trög och byråkratisk
av kommuninvånarna.

Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta när införande av
medborgarinflytande diskuteras är att det finns betydande skillnader mellan
grupper i samhället när det gäller politiskt deltagande. De grupper eller
individer som även utan medborgarförslag får mest inflytande får i regel
mer inflytande genom medborgarförslag. Den ojämna representationen
riskerar alltså att öka och kan försvaga kommuninvånarnas inflytande
istället för att stärka den.

Utredningen pekar även på att medborgarförslag bedöms ha en begränsad
effekt på det demokratiska samtalet och åsiktsbildningen. De tenderar inte
att förbättra dialogen mellan förtroendevalda och medborgarna. Förslagen
kan visserligen skapa en relation mellan förtroendevalda och enskilda
medborgare, men som nämndes i stycket ovan handlar det ofta om
medborgare som de förtroendevalda redan har kontakt med. Eftersom
förslagen kommer från just enskilda medborgare fungerar förslagen inte
heller som ett verktyg genom vilket förtroendevalda kan få en indikation på
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om det finns en stark opinion i frågan som väckts. Demokratiutredningens
sammanfattande analys var att medborgarförslaget bör ersättas med ett
annat verktyg som förbättrar dialogen mellan väljare och förtroendevalda.

Vidare har medborgare redan möjlighet till inflytande genom exempelvis
direktkontakt med politiker och möjligheten att lämna synpunkter och
klagomål via kommunens hemsida, vilket alltså kan hanteras betydligt
snabbare och enklare än om de lämnas in som medborgarförslag.
Närheten mellan allmänheten och det politiska styret är en av den lilla
kommunens stora fördelar. Med införandet av medborgarförslag i
Valdemarsvik riskerar avståndet att öka, inte minska.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 161
Protokoll KSAU 2021-10-06 § 76
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-09-15
Motion från Moderaterna inlämnad 2019-10-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Undersöka försäljning av Sörby 2:39

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Hans A. Andersson (LpO) har 2021-08-30 lämnat in en motion om att
undersöka förutsättningarna för att sälja Sörby 2:39. I motionen föreslår
Hans A. Andersson att kommunfullmäktige ska ”undersöka förutsättningar
för att i sin tur bjuda ut fastigheten för samma pris till någon seriös, gärna
lokal, exploatör som snabbt kan komma igång med tomtförsäljning”.

Kommunstyrelsen fattade 2021-09-06 § 113 beslut om att ge
kommundirektören i uppdrag att ansöka till miljö- och byggnämnden om att
påbörja ett planarbete för fastigheten Sörby 2:39, med syfte att tillskapa ca
20-30 fastigheter för bostadsändamål. Ansökan om planbesked har
inkommit till miljö- och byggnämnden 2021-09-13 och är under
handläggning. Då processen med att detaljplanera området initierats
genom ansökan om planbesked, är en vidareförsäljning av fastigheten inte
aktuellt i nuläget.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-11-08 § 162
Protokoll KSAU 2021-10-06 § 77
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-09-20
Motion från Hans A. Andersson (LpO) inlämnad 2021-08-30

_ _ _ _ _ _ _

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

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationsdebatten avslutas och punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-08-30 lämnade Jonas
Andersson (V) in rubricerad interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars Beckman (S).

Skriftligt svar har lämnats och interpellationsdebatt sker.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Interpellationer 2021 - Svar på interpellation från Marianne
Svensson (KD) "Äldreomsorgen"

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationsdebatten avslutas och punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25 lämnade Marianne
Svensson (KD) in rubricerad interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars Beckman (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 motioner:

· Från Jonas Andersson (V) "Kommunal strategi - infrastruktur". Dnr KS-
TEK.2021.149

· Från Anders Bockgård (LpO) "förebyggande åtgärder mot
översvämningar i Valdemarsviks tätort". Dnr KS-TEK.2021.150

· Från Carina Thuresson (M) "Enkät om Sveriges kommuners
miljöarbete". Dnr KS-SA.2021.104

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande interpellation:

Från Per Hollertz (M), "Valdemarsviks kommuns framtida vård och
omsorgsboenden", Dnr KF-KF.2021.7
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman
(S) och frågan lyder:
"Hur ser den styrande konstellationen på hur de framtida vård och
omsorgsboendena skall vara lokaliserade i kommunen samt hur många
platser anser ni att det behövs?"
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Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:

Jonas Andersson (V) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
- När ska förvaltningen aktivt motverka vandaliseringen av Vammarskolans
idrottshall - omklädningsrum?
Svar: Återkommer med svar.

Jonas Andersson (V) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
- Angående elpriser och kommunens ekonomi: har kommunen fast eller
rörligt elavtal?
Svar: Återkommer med svar.

Svar på utstående fråga från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-
25:
Fråga från 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: Motionen kommer beredas så fort som möjligt efter att de nya
renhållningsföreskrifterna har antagits.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar god jul.

_ _ _ _ _ _ _
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