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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Justerare

..........

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KF §1 Sammanträdets behöriga kungörande 4

KF §2 Information kommunfullmäktige 5

KF §3 Valärende - Avsägelse från Rosa Gonzales (S) från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning från länsstyrelsen

6

KF §4 Valärende - Avsägelse från Jörgen Rolf (LpO) från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning från länsstyrelsen

7

KF §5 Valärende - Avsägelse från Jörgen Rolf (LpO) från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt fyllnadsval

8

KF §6 Valärende - Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i valnämnden
efter Lise Geving (S)

9

KF §7 Medfinansieringsavtal för omstigningshållplats Ringarum och
planskild passage E22

10 - 11

KF §8 Kommunens låneramar 2022 12

KF §9 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 13

KF §10 Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2022 samt delegation till
kommunstyrelsen om löpande ändring av maxtaxan

14 - 15

KF §11 Hyresvärdsupphandling av ishall 16 - 25

KF §12 Samverkansavtal gemensamt plan- och byggkontor Valdemarsvik
och Söderköping

26 - 35

KF §13 Motion - Inbromsning av försäljning av ishallen 36 - 37

KF §14 Motion - Säkerställ en resurseffektiv renovering av Ringgården 38 - 39

KF §15 Motion - alla barn ska klara grundskolan - ombudgetering 40 - 42

KF §16 Motion - Marknadsföring inför förbifart Söderköping 43 - 45
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Justerare

..........

..........

..........

KF §17 Motion - Hyresboende i Ringarum 46

KF §18 Motion - Inventering & åtgärdsplan för kulturella byggnader 47 - 48

KF §19 Motion - Etik- och Sanningsnämnd 49 - 50

KF §20 Motion - Aktualisering av kommunens Översiktsplan 51 - 52

KF §21 Motion - Översyn av uppkoppling i kommunens fastigheter 53 - 54

KF §22 Motion - Kommunalrådens redovisning av utfört arbete 55 - 56

KF §23 Motion - Inrätta insektshotell i rosariet 57 - 58

KF §24 Motion - Högkostnadsbiljett kommunal färdtjänst 59 - 60

KF §25 Motion - Staket vid lekpark i Gusum 61 - 62

KF §26 Motion - Mål- och strategidokument 63 - 65

KF §27 Motion - Hållbart byggande 66

KF §28 Motion - Kartläggning av arbetsresande inom kommunen 67 - 69

KF §29 Interpellationer 2021 - Svar på interpellation från Per Hollertz (M)
"Valdemarsviks kommuns framtida vård och omsorgsboenden"

70

KF §30 Motioner, interpellationer och frågor 71 - 73

KF §31 Avslutning 74
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §1 KF-KF.2022.1

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 2022-01-28 till 2022-02-07.

Personlig kallelse har sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §2 KF-KF.2022.3

Justerare

..........

..........

..........

Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Ekonomisk uppföljning
Lars Beckman (S) sammanfattar den senaste ekonomiska uppföljningen från
kommunstyrelsen per 2021-10-31.

B) Nulägesinformation Covid-19
Lars Beckman (S) informerar nuläget gällande Covid-19. Kommer ske en
stegvis återgång utifrån de nationella riktlinjerna/restriktionerna.

C) Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige
En ny sammanräkning begärdes av kommunfullmäktige från länsstyrelsen
2021-11-29 § 105. Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett Rosa
Gonzales (S) som ny ersättare i fullmäktige efter Göran Segergren (S).

D) Beslut om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken gällande
förorening på fastigheten Gusum 6:141
Kommunfullmäktige beslutade att framställa 2021-02-08 § 5 hos
länsstyrelsen att överlåta åt miljö- och byggnämnden att utöva operativ tillsyn
enligt miljöbalken på angiven fastighet. Länsstyrelsens beslut har inkommit
och delges kommunfullmäktige.

E) Övrig information
Ingen övrig information.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §3 VAL.2022.1

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Avsägelse från Rosa Gonzales (S) från uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Rosa Gonzales (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige godkänns.

Begäran om ny sammanräkning skickas till länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Rosa Gonzales (S) har 2022-01-10 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

2022-02-07

KF §4 VAL.2021.20

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Avsägelse från Jörgen Rolf (LpO) från uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Jörgen Rolfs (LpO) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige godkänns.

Begäran om ny sammanräkning skickas till länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Jörgen Rolf (LpO) har 2021-11-26 inkommit med avsägelse från sin plats
som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.

_ _ _ _ _ _ _

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

2022-02-07

KF §5 VAL.2021.20

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Avsägelse från Jörgen Rolf (LpO) från uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt
fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Jörgen Rolfs (LpO) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning godkänns.

Till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för resterande delen av
mandatperioden 2022-02-07--2022-12-31 utses Barbro Pettersson (LpO).

Ärendebeskrivning

Jörgen Rolf (LpO) har 2021-11-26 inkommit med avsägelse från sin plats
som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §6 VAL.2021.19

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i
valnämnden efter Lise Geving (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Till ny ersättare i valnämnden för resterande delen av mandatperioden 2022-
02-07--2022-12-31 utses Maud Carlsson (S).

Ärendebeskrivning

Lise Gevings (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i valnämnden
godkändes av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 106. Frågan om fyllnadsval
hänsköts då till nästkommande sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §7 TRAF.2020.13 510

Justerare

..........

..........

..........

Medfinansieringsavtal för omstigningshållplats Ringarum
och planskild passage E22

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godta förslaget till avtal gällande
medfinansiering av omstigningshållplats Ringarum. Avtalet innebär en
beräknad totalkostnad för Valdemarsviks kommun på 5 950 000 kr.
Medfinansiering sker utifrån planerad tidplan för projektet, med
planläggning och process 2022-2024 och planerad byggstart 2024-2025.
Trafikverket fakturerar löpande under arbetes gång, varje halvårsbokslut,
enligt avtalet.

Åtgärden finansieras som ett investeringsobjekt för budgetperioden 2022-
2025.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Hänvisar till tidigare lagd protokollsanteckning, lämnad under
kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06 § 178.”

Yrkanden

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

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Jenny Elander Eks (C) med fleras
yrkande ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden
att kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Medfinansiering omstigningshållplats Ringarum, i anslutning till väg E22 i
närheten av RASTA-värdshuset. Efter samrådsmöte via Skype 2021-09-30
har Trafikverket och Region Östergötland lämnat förtydligande förklaring till
åtgärden och dess utformning. Exakt placering ska utredas i den
planläggningsprocess som startar så snart avtal finns undertecknat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §7 TRAF.2020.13 510

Justerare

..........

..........

..........

Omstigningshållplats, främst för expressbussarna, har varit en planerad
åtgärd i några år. Åtgärden har nu prioriterats av Trafikverket och ett första
förslag till avtal presenterades på Ks-Au sammanträdet den 9 december
2020. Sammanträdet återförvisade då ärendet med motivering att man
önskade ett avtal på hela projektet. Det förslag till avtal som nu ska
beslutas om är det nya som Trafikverket tagit fram och delgivit oss
kommunen den 15 juni 2021.

Så snart detta medfinansieringsavtal är överenskommet och undertecknat
så startar planprocessen för åtgärden. Planerad byggstart 2024-2025.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 178
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 82
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad 2021-08-23
Missiv medfinansieringsavtal 2021-06-30
Medfinansieringsavtal 2021-06-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Trafikverket
Tekniska chefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §8 KS-SA.2021.102 045

Justerare

..........

..........

..........

Kommunens låneramar 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att nyupplåning får ske under 2022 om totalt
50 miljoner kronor och lån får omsättas om totalt 34,5 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens finanspolicy beslutar kommunfullmäktige om ram för
kommunens upplåning respektive år.

Behovet av nyupplåning för 2022 bedöms uppgå till 50 mnkr. Detta består
av två poster:

 Beslutad upplåning i budget 2022, 50 mnkr, 2020-11-29.

 Beslutad ej verkställd upplåning i budget 2021, 35 mnkr, KF § 117,
2020-11-23. Av 2021 år upplåning avsåg 40 mnkr Ringgården som
även finns finansierad 2022. Detta innebär att det inte finns någon
större eftersläpning i finansieringen. Därför kan denna posten sättas till
0.

Därutöver förfaller 34,5 mnkr av kommunens befintliga lån till betalning
under året och måste omsättas i sin helhet.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 202-01-17 § 3
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 97
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-11-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §9 KS-SO.2020.17

Justerare

..........

..........

..........

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skapa ett kommunalt tillgänglighetsråd.
Kommunala tillgänglighetsrådet har fokus på just tillgänglighet och ersätter
kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunala handikapprådet
antagen 2012-08-27 § 60.

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunala pensionärsrådet
antagen 2012-08-27 § 59.

Ärendebeskrivning

I dagsläget finns två kommunala råd, handikapprådet och pensionärsrådet.
Genom antagande av det nya reglementet och upphävande av de tidigare
ersätter ett kommunalt tillgänglighetsråd kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 4
Protokoll KS 2021-12-06 § 182
Protokoll KS-SOU 2021-11-09 § 32
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-10-28
Förslag till reglemente för kommunala rådet

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare M.M.
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §10 KS-BU.2021.79 600

Justerare

..........

..........

..........

Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2022 samt delegation
till kommunstyrelsen om löpande ändring av maxtaxan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar uppdatering av dokument för taxa inom förskola
och fritidshem som följer maxtaxa för 2022 från Skolverket.

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2021-06-28 § 66 samt 2021-
04-08 § 25 gällande regler och avgifter i förskola och fritidshem.

Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att senast december
månad inför nytt kalenderår fastställa Maxtaxa enligt Skolverkets årliga
indexering.

Yrkanden

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

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Jenny Elander Eks (C) yrkande ställs
under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Information om maxtaxan är uppdaterad med de nya nivåerna för maxtaxa
som Skolverket beslutat ska gälla för 2022.

Inkomsttaket i maxtaxan indexeras och justeras upp varje år av Skolverket.
För att förkorta beslutsprocessen föreslår Sektor Barn, utbildning,
arbetsmarknad och kultur att kommunfullmäktige delegerar uppdraget till
kommunstyrelsen att fastställa nya maxtaxan varje år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §10 KS-BU.2021.79 600

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 6
Protokoll KS-BOU 2021-12-06 § 66
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
2021-11-30
Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2022 och Maxtaxa Skolverket

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Handläggare Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §11 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

..........

Hyresvärdsupphandling av ishall

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med följande motivering:
"Kommunstyrelsen behöver utreda bristerna i underlaget samt även belysa
andra alternativ för ishallens framtid.

Det finns ett alternativ där kommunen behåller ishallen och gör nödvändiga
investeringar och utreder vad det i förlängningen skulle ge för framtida
driftskostnader. Ett sådant uppdrag finns dessutom sedan tidigare från både
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Arbetsutskottet. Detta alternativ
har inte i tillräcklig omfattning, för ställningstagande, utretts.

Förslaget om hyresvärdsupphandling är komplicerat och svårt att överblicka.
Vilka de slutliga ekonomiska konsekvenserna blir för kommunens räkning
går inte att utläsa av förslaget.

Det framgår inte vad det är som upphandlas. Det efterfrågas ett ospecificerat
antal timmar istid. Vilket behov av istid kommunen har är heller inte utrett
trots tidigare uppdrag om detta.

Det är osäkert hur detta komplicerade upplägg där kommunen skänker bort
ishallen förhåller sig till kommunallagen, LOU, Lagen om offentlig
upphandling. Det finns en betydande risk i detta. Det bör finnas en riskanalys
av detta.

Kommunens revisorer har granskat upplägget och i en rapport pekar de på
bristande och otydligt underlag och varnar för risk att komma i konflikt med
kommunallag och Eu:s statsstödsregler. Denna information måste beaktas,
utredas och presenteras för kommunfullmäktige innan beslut fattas."

Yrkanden

Lars Beckman (S) med instämmande från Erland Olauson (S) och Jenny
Elander Ek (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §11 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

..........

Per Hollertz (M) med instämmande från Marianne Svensson (KD), Jonas
Andersson (V), Göran Hargestam (SD), Anders Bockgård (LpO) och Kurt
Olsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
"Kommunstyrelsen behöver utreda bristerna i underlaget samt även belysa
andra alternativ för ishallens framtid.

Det finns ett alternativ där kommunen behåller ishallen och gör nödvändiga
investeringar och utreder vad det i förlängningen skulle ge för framtida
driftskostnader. Ett sådant uppdrag finns dessutom sedan tidigare från både
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Arbetsutskottet. Detta alternativ
har inte i tillräcklig omfattning, för ställningstagande, utretts.

Förslaget om hyresvärdsupphandling är komplicerat och svårt att överblicka.
Vilka de slutliga ekonomiska konsekvenserna blir för kommunens räkning
går inte att utläsa av förslaget.

Det framgår inte vad det är som upphandlas. Det efterfrågas ett ospecificerat
antal timmar istid. Vilket behov av istid kommunen har är heller inte utrett
trots tidigare uppdrag om detta.

Det är osäkert hur detta komplicerade upplägg där kommunen skänker bort
ishallen förhåller sig till kommunallagen, LOU, Lagen om offentlig
upphandling. Det finns en betydande risk i detta. Det bör finnas en riskanalys
av detta.

Kommunens revisorer har granskat upplägget och i en rapport pekar de på
bristande och otydligt underlag och varnar för risk att komma i konflikt med
kommunallag och Eu:s statsstödsregler. Denna information måste beaktas,
utredas och presenteras för kommunfullmäktige innan beslut fattas."

Göran Hargestam (SD) med instämmande från Per Hollertz (M) yrkar,
under förutsättningarna att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag, avslag till föreliggande förslag samt att kommunstyrelsen ges
i uppdrag att återkomma med andra alternativ för ishallens framtid.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

KF §11 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag
eller senare först ställs under proposition. Om kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras idag ställs Lars Beckmans (S) med fleras yrkande
om bifall till kommunstyrelsens förslag och Göran Hargestam (SD) med
fleras yrkanden om avslag under proposition.

Efter ställda propositioner om ärendet ska avgöras idag eller senare finner
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare.

Omröstningsresultat

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

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

Med anledning av att minst en tredjedel av ledamöterna har begärt det så
beslutar alltså kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras senare i enlighet
med Per Hollertz (M) med fleras yrkande om återremiss.
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Sammanfattning

Under flera år har frågan gällande kostnader för drift och underhåll av
Ishallen i Valdemarsvik diskuterats. Efter utredning och beslut i
kommunstyrelsen under 2019, 2020 och 2021 har förslag till
upphandlingsmodell för nyttjande av ishallen tagits fram.

Tidigare förslag till beslut om försäljning av ishallen återremitterades av
kommunfullmäktige den 28 juni 2021. Återremissen innehöll ett antal
punkter som behövde utredas närmare. Efter utredning och genomlysning
av det tidigare förslaget till försäljningsmodell föreslår förvaltningen nu att
transaktionen istället annonseras som en upphandling i enlighet med Lagen
om offentlig upphandling (LOU).

Nuvarande förslag innebär att en upphandling sker där anbud lämnas i form
av den hyressumma kommunen ska betala anbudsgivaren för att denna
garanterar istid för kommunens bruk. De krav som ställs på anbudsgivaren i
förfrågningsunderlaget utgörs då av de avtal som reglerar transaktionen.

Ärendebeskrivning

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

Mäklaruppdraget slutade med att en anbudsgivarestod kvar som intressent.
Samtidigt hölls under våren 2020 ett antal möten med WIF, för att i
möjligaste mån tillgodose klubbens intresse av att fortsätta nyttja hallen i
den nye ägares regi.

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

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

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

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

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

Under början av april 2021 återkom köparen med förslag på nytt upplägg
rörande köpeavtal och hyresavtal. Detta upplägg låg sedan till grund för
förslag till beslut och upplägg av affären. Ärende innehållande detta
upplägg förelades kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under maj –
juni 2021.

Återremiss
Förslaget till beslut om försäljning av ishallen återremitterades av
kommunfullmäktige den 28 juni 2021. Återremissen innehöll ett antal
punkter som behövde utredas närmare. Det handlade bland annat om de
delar där det tidigare förslaget ansågs kunna bryta mot EU:s
statsstödsregler, kommunallagens regler om stöd till enskild näringsidkare
och om transaktionen var upphandlingspliktig.
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Efter genomlysningen har även en process med omarbetning av de avtal
som låg med som bilagor i det tidigare förslaget påbörjats.

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

För att göra en bedömning av kostnaderna för kommunen har därför en
uppskattning gjorts utifrån de kostnader kommunen haft 2017 – 2020. 2020
har en lägre kostnadsvolym som till stor del beror på särskilda
förutsättningar detta år och eftersläpning av kostnader och intäkter. För att
nå en snittkostnad för jämförelse bör därför 2020 räknas bort när årlig
snittkostnad beräknas.

tkr 2017 2018 2019 2020
Kostnad 1 926,2 1 937,1 1 938,4 1 573,8
Intäkt - 337,1 - 336,2 - 233,7 - 260
Nettokostnad 1 589,1 1 600,9 1 704,7 1 313,8

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

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

Förvaltningens förslag

Efter utredning och genomlysning av det tidigare förslaget till
försäljningsmodell föreslår förvaltningen nu att transaktionen istället
annonseras som en upphandling i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling (LOU).

Förslaget innebär att en upphandling sker där anbud lämnas i form av den
hyressumma kommunen ska betala anbudsgivaren för att denna garanterar
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istid för kommunens bruk. De krav som ställs på anbudsgivaren i
förfrågningsunderlaget utgörs då av de avtal som reglerar transaktionen.

Under upphandlingen kontrolleras om det finns anledning att utesluta
någon av anbudsgivarna från upphandlingen. Prövningen görs mot
bakgrund av de så kallade uteslutningsgrunderna i LOU. Vid kvalificeringen
kontrolleras att de krav som ställts på anbudsgivarens lämplighet och
kapacitet för att kunna genomföra uppdraget uppfylls. Här genomförs även
en kontroll av att anbudet uppfyller de formella kraven d.v.s. om de
innehåller alla uppgifter som efterfrågas.

Avtalskonstruktionen påminner om den som låg till grund för det tidigare
försäljningsförslaget. Förvaltningen har däremot omarbetat delar i avtalen
och är nu tydlig avsändare av de avtalsdelar som föreslås i nuvarande
modell.

Marköverlåtelseavtal
Förslaget innebär att ishallen överlåts för 0 kr. För att möta det
investeringsbehov som finns i ishallen innehåller avtalet bland annat krav
på investering i kylanläggningen. Kravet innebär byte av kylaggregatet inom
12 – 24 månader.

Avtalet innebär också att köparen tar över lös egendom i och kring ishallen i
enlighet med en lista i avtalet.

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

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

Avtal om nyttjande av ishallen
Efter det att villkoren i marköverlåtelseavtalet uppfyllts och att tillträde skett i
enlighet med avtalet börjar ett avtal mellan köparen och kommunen att
gälla.
Avtalet omfattar 10 år och om det inte sägs upp nio månader efter
avtalsperiodens slut förlängs det automatiskt med fem år. Beloppet i detta
avtal är det som utvärderas i upphandlingen och är därför beroende av det
anbud som lämnas. Uppräkning sker automatiskt med 2 %/år.
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WIF kommer hyra direkt av köparen. Kommunen har rätt att i andra hand
hyra ut tider i lokalen endast till förskolor, skolor samt nyttja den för
allmänhetens åkning.

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

Interimshyresavtal
I avvaktan på att tillträde kan ske enligt köpeavtalet föreslås att köparen ska
hyra ishallen med intilliggande ytor enligt ett interimshyreskontrakt. Den dag
tillträde sker enligt köpeavtalet eller den dag detta upphör att gälla på grund
av att tillträde inte går att genomföra ska interimshyresavtalet upphöra att
gälla.

Avtalet innebär att köparen hyr ishallen av kommunen för 1 kr/år fram till
tillträdet. Köparen som hyresgäst ska betala kommunens kostnader för el,
uppvärmning, VA etc.

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

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

Arrendeavtal
För att underlätta den kommande fastighetsbildningen och undvika en
detaljplaneprocess föreslår förvaltningen att det tecknas ett arrendeavtal
mellan kommunen och köparen. Köparen arrenderar då parkeringsplatsen
framför ishallen som i detaljplanen anges som allmän platsmark. I och med
att kommunen står kvar som fastighetsägare av denna behöver
detaljplanen inte förändras.
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I arrendeavtalet anges att marken ska användas som parkering. Avtalet
reglerar vidare att arrendatorn svarar för och bekostar drift inklusive skötsel
samt förebyggande och felavhjälpande underhåll rörande arrendestället.
Driften inkluderar även renhållning på och invid arrendestället samt
väghållning inklusive snöröjning av in- och utfart fram till allmän gata.

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

Ekonomiska konsekvenser

Överlåtelsen av ishallen föreslås ske i två steg. Först en period med ett
interimshyresavtal och därefter tillträde för anbudsgivaren med det mest
fördelaktiga anbudet och därefter ett hyresavtal mellan denne och
kommunen. Vid en anbudssumma om 750 tkr per år skulle en samlad
besparing för kommunen för hela hyresperioden blir ca 9 mnkr.

tkr Interimsperioden Efter tillträde
Kommunens kostnad 750 750
Intäkter 50 50
Nettokostnad 700 700
Besparing nuläge* 900 900
*) Jämfört med avrundad snittnettokostnad 2017 – 2019

Investeringsmoms och nedskrivning av värde
De investeringar kommunen lagt ned i ishallen sedan tidigare och som
fortfarande omfattas av avskrivningar innebär kommunen vid en överlåtelse
av ishallen kommer att belastas med kostnader för så kallad
investeringsmoms. Dessa har beräknats till ca 350 tkr och kommer vid
överlåtelse att belasta kommunen som en engångskostnad.

Ishallen har idag ett bokfört värde om ca 5 mnkr. Vid överlåtelse av hallen
behöver detta värde kostnadsföras och innebär då en engångskostnad för
kommunen om motsvarande belopp.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 7
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 105
Protokoll KS 2021-12-06 § 166
Protokoll KF 2021-06-28 § 65
Tjänsteskrivelse från kommundirektör 2021-11-26
Fastighetsöverlåtelseavtal
Avtal om lägenhetsarrende
Hyreskontrakt nr 1
Hyreskontrakt nr 2
Hyreskontrakt nr 3
Kravspecifikation
Krav på leverantören
Skrivelse angående kostnader för ishallen 2022-01-10 inkl. Bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Samverkansavtal gemensamt plan- och byggkontor
Valdemarsvik och Söderköping

Kommunfullmäktiges beslut

Valdemarsviks kommun ingår samverkansavtal med Söderköpings kommun
för gemensamt plan- och bygglovskontor i enlighet med förvaltningens
förslag.

Startdatum för samverkansavtalet fastställs till den 1 juni 2022.

Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna
samverkansavtalet.

Reservation

Jenny Elander Ek (C), Anders Carlsson (C), Marie Lindh Eriksson (C),
Carola Andersson (C), Rosa Jonsson (C), Torvald Karlsson (C), Anders
Bockgård (LpO) och Kurt Olsson (SD) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) med instämmande från Anders Bockgård (LpO) och
Anders Carlsson (C) yrkar avslag till förslaget.

Jonas Andersson (V) med instämmande från Per Hollertz (M), Lars
Beckman (S), Göran Hargestam (SD), Ted Starkås (S) och Marianne
Svensson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

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

En utredning kring förutsättningarna för en samverkan kring plan- och
byggfrågor inklusive kart- och mätverksamhet med Söderköpings kommun
har genomförts under 2021. De övergripande skälen till samverkan är att
samla kompetensen, minska sårbarheten, öka möjligheten till specialisering
hos handläggarna och därmed också nå högre kvalitet. Utredningen har
identifierat risker och redovisar ekonomiska och andra positiva och negativa
konsekvenser av en ökad samverkan.

Utredningen presenterades för respektive kommun i september 2021 och
uppdrag gavs då att gå vidare med samverkansförslaget och att även
utarbeta ett förslag till överenskommelse.

Förvaltningarna i respektive kommun har därefter tillsammans tagit fram ett
förslag till samverkansöverenskommelse. Förslaget innehåller bland annat
delar som reglerar styrning, organisation och arbetsplatser och ekonomiska
ersättningar.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Valdemarsviks kommun har en relativt liten plan- och bygglovsverksamhet.
Nuvarande organisation innehåller en planarkitekt, två
bygglovshandläggare (tillika handläggare för bostadsanpassningsbidrag),
en byggnadsinspektör och en chef. Organisationen innebär tydliga risker
när vakanser uppkommer. Detta kopplat till de
kompetensförsörjningsproblem som gäller för de aktuella yrkesgrupperna
och även historiskt för kommunen inom sektor samhällsbyggnad, gör att
stora risker finns kopplat till att kunna säkerställa att verksamheten kan
leverera det resultat som förväntas.

Begränsade resurser har även medfört att organisationen inte haft möjlighet
att inrätta specialisttjänster. Det rör bland annat mät- och karttjänster,
ekologi och mark- och exploateringsresurser. För att kunna utföra sitt
uppdrag har verksamheten därför behövt anlita extern kompetens i form av
konsulter.

Pågående samverkan med Söderköping
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Sedan 2016 har Valdemarsviks och Söderköpings kommuner ett
gemensamt miljökontor. Samverkan sker sedan 2020 även när det gäller
drift av kommunernas IT-verksamhet och digitaliseringsutveckling.

Samverkan mellan kommunerna regleras i avtal och styrning sker i
ägardialoger och vid samverkan mellan presidierna från kommunernas
respektive kommunstyrelser. I dessa samverkansforum diskuteras olika
former för framtida samverkan och sedan 2019 har frågan om gemensam
plan- och bygglovsverksamhet diskuterats.

Sedan slutet av 2020 samverkar kommunerna kring chefstjänsten för
kommunernas plan- och bygglovsverksamheter. Valdemarsvik har tecknat
avtal med Söderköping om att plan- och byggchefen i Valdemarsvik även
leder motsvarande verksamhet i Söderköping.

Utredning
Den 20 november 2019 fick kommuncheferna i respektive kommun i
uppdrag att arbeta fram ett förslag kring en utredning gällande
förutsättningarna för ett samarbete kring bygglovsverksamheten. Under
2020 konstaterades att riktlinjer och regelverk inom kommunerna behövde
ses över i syfte att harmonisera dessa. Den vidare utredningen har därefter
underlättats genom att kommunerna idag delar chefstjänst.

Under sommaren 2021 genomfördes en genomgripande utredningsinsats
för att beskriva förutsättningarna för utökad samverkan mellan
Valdemarsviks och Söderköpings kommuner avseende plan- och
bygglovskontorets verksamhet inklusive kart- och mät verksamheten.
Utredningen skulle identifiera risker och redovisa ekonomiska och andra
positiva och negativa konsekvenser av en ökad samverkan.

Resultat av utredningen
Utredningen genomfördes i ett antal arbetsgrupper och riskbedömning
skedde i en projektgrupp. Arbetsgrupperna i respektive kommun
involverads och information gavs på arbetsplatsträffar.

Resultatet presenteras i punktform under respektive utredningsområde.

Liknande förutsättningar

 Plan- och bygglagstiftningen ger gemensamma förutsättningar

 Egna budgetar finns inom respektive verksamhetsområde

 Gemensam växel, telefoni och IT-kontor
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 Telefontider för bygglov finns i båda kommunerna

 Flera gemensamma digitala system

 Formaliserade samverkansforum finns redan i form av gemensamt
presidium och ägardialog

Förutsättningar som behöver hanteras

 Delegationsordningarna behöver harmoniseras för att minska risker
vid handläggning

 Taxor för plan-, bygg-, kart- och mät behöver harmoniseras

 Lokala riktlinjer inom plan-byggområdet behöver ses över

 Gemensam verksamhetsplanering för att fördela resurser utifrån
budgeten i respektive kommun

 Ärendehanteringssystem behöver samordnas

 Kontorsplatser måste säkerställas

Fördelar

 Större attraktionskraft vid rekrytering

 Minskat behov av konsultstöd

 Minskad sårbarhet vid större arbetsgrupp vilket gör det enklare att
hantera vakanser, sjukskrivning, vård av barn, semester, föräldra-
och tjänstledighet.

 Möjlighet att dela specialisttjänster mellan kommunerna (t ex.
stadsarkitekt/GIS)

 Fler kollegor att bolla frågor och fördela arbetsuppgifter till

 Enklare att med små medel skapa tjänster som gynnar flera (ex.
vikarier för deltidsarbete)

 Större möjlighet för medarbetare att
kompetensutvecklas/specialisera sig

 Robusthet ökar och ger förbättrad kontinuitet vid långa projekt

 Samsyn över kommungränsen och ökad service

 Ökad tillgänglighet genom att fler medarbetare finns att tillgå

 Generellt sett ser medarbetarna positivt på samverkan

 Högre kvalité i handläggningsprocessen då rutiner tas fram
gemensamt

Utmaningar och risker

 Flera nämnder att hantera för hela plan- och bygglovskontoret

 Samsynsarbete behöver genomföras

 Ny plan- och bygglag aviseras 2023
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 Tillfälligt ökad arbetsbelastning vid eventuellt genomförande

 Arbetsmiljörisker i form av oro i personalgrupp vid förändring,
gruppdynamik, nya kollegor, olika synsätt, förankring av beslut.

 Lokala förutsättningar, lokalkännedom och längre avstånd vid
handläggning av ärenden

 Risk för påtryckning vid prioritering av planprojekt i respektive
kommun

Ekonomiska aspekter

 Initial investering i både tid och resurser

 På sikt samordningsvinster och effektivare användning av
skattemedel, exempelvis att små medel kan ge mervärde,
kompetenskraft, ökad möjlighet att hålla handläggningstider,
tillgänglighet, service och gemensamma investeringar kan användas
av fler.

 Taxefinansierad del av verksamhet (bygg, mät, plan) och
skattefinansierad del av verksamheten (tillsyn, produktion av
kommunala planer, GIS).

Förslaget
Efter redovisning av utredningens resultat för presidiegruppen lämnades
uppdrag till kommundirektörerna att ta fram förslag till samverkansavtal.
Förslaget har tagits fram i samverkan mellan de båda kommunerna.

Avtalets övergripande syfte är att reglera hur samverkan ska ske mellan
Söderköpings och Valdemarsviks kommuner i en gemensam plan- och
bygglovsorganisation.

Den gemensamma organisationen ska bedriva en ekonomiskt effektiv
verksamhet inom plan- och bygglovsområdet. Ändamålet med samverkan
är att gemensamt nyttja resurser för att på ett fullgott sätt hantera så väl
ökad ärendetillströmning som lagkrav inom plan- och bygglovsområdet och
långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig kontinuitet, kvalitet, rättssäkerhet
och kostnadseffektivitet.

Organisation och styrning
Strukturen kommer bestå av två separata nämnder och kommunstyrelser
med en gemensam tjänstepersonsorganisation. Organisationen ingår i
Söderköpings kommuns övriga förvaltningsorganisation och är en del i
båda kommunernas krisledningsorganisation. En verksamhetsplan för det
gemensamma organisationens verksamhet tas fram och förankras av
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samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping respektive miljö- och
byggnämnden i Valdemarsvik.

I en ägardialog behandlas verksamheten, måluppfyllelse, budget och
organisationens ekonomi. Ägardialogen ska sammanträda minst två gånger
per år, varav en ska ske årligen i mars/april. Ägardialogens sammanträden
ska protokollföras och diarieföras.

Gruppen ska bestå av respektive kommunstyrelses presidie samt
kommundirektör. Till ägardialogen ska också presidie i ansvarig
nämnd/ansvarigt utskott eller motsvarande kallas, liksom
samhällsbyggnadschef respektive plan- och bygglovschef. Gruppen
sammankallas gemensamt av kommunstyrelseordförande i respektive
kommun. Kommundirektörerna ansvarar för dagordning och beredning av
ärenden.

Ägardialogen bidrar i budgetprocessen genom att under mars/april i
samband med att nämndens behovsbedömning tas fram lämna underlag till
arbetet med framtagande av rambudgeten. Vid ägardialogen i mars/april
ska bokslut för föregående år redovisas.

Respektive kommun ska ges möjlighet till genomförande av
kommunspecifika projekt vilka bekostas av den egna kommunen. Dessa
projekt hanteras inte inom beslutad ram och verksamhetsplanering för det
gemensamma plan- och bygglovskontoret.

Den politiska styrningen med mål, inriktning, prioritering och verkställighet
av myndighetsutövningen inom organisationen Söderköping-Valdemarsvik
ska ske hos respektive kommun. En politisk samrådsgrupp mellan
nämnderna ska finnas för säkerställa att verksamheten ska kunna fungera
med politisk samstämmighet och med gemensam ambitionsnivå. I
samrådsgruppen ska resursfördelning, kvalitetsfrågor, styrdokument och
system för uppföljning av myndighetsärenden diskuteras. Plan- och
bygglovschef ansvarar på uppdrag av nämndordförandena för
sammankallande och samhällsbyggnadschef deltar.

Verksamhet och måluppfyllelse följs upp enligt den ekonomistyrningsmodell
som tillämpas i Söderköpings kommun med månatliga uppföljningar till
ansvariga nämnder i båda kommunerna. I verksamhetsrapporten redovisas
ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall samt prognos för innevarande
år.
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Om styrdokumenten i respektive kommun inte kan förenas ska frågan lyftas
till ägardialogen.

Plan- och bygglovsorganisationen Söderköping-Valdemarsvik ska ansvara
för beredning och verkställighet av respektive nämnds beslut samt
planering och administration av nämndernas verksamhet.

Prioritering av framdrift i detaljplaner för respektive kommun görs av
respektive nämnd med utgångspunkt från respektive kommuns bidrag i
procent av personal.

Ekonomi och ersättningar
Söderköpings kommun ska genom beslut i Kommunfullmäktige fastställa
budgetram och investeringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer sedan om detaljbudget för
samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive det gemensamma plan- och
bygglovskontoret.

Valdemarsviks kommun ska lämna årligt bidrag i form av ett fast pris för sin
del av kostnaderna för den gemensamma organisationens verksamhet. En
uppräkning av ersättningen ska ske årligen med utgångspunkt från
Söderköpings lönekostnadsuppräkning. Bidraget ska faktureras månadsvis.

I samband med årsbokslut ska ekonomiska över- och underskott regleras.
Vid väsentliga verksamhetsförändringar utöver ovanstående ska även detta
beaktas i ersättningsnivån (nya tjänster, nya verksamhetsområden etc).
Den typen av verksamhetsförändringar ska överenskommas i ägardialogen.

Samtliga kostnader och intäkter ska särredovisas för respektive kommun.
Gemensamma kostnader ska fördelas enligt överenskommen
fördelningsmall.

Söderköpings kommun upplåter lokaler och utrustning som behövs för
verksamheten samt svarar för investeringar avseende lös egendom och
samtliga personalkostnader för kontoret.

Valdemarsvik tillhandahåller kontorsrum för de tjänster som är stationerade
i Valdemarsvik samt 100% av en administratör som har till uppgift att sköta
nödvändig administration samt hantera nämndärenden för det
gemensamma plan- och bygglovskontoret.
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De samverkande kommunerna ska sträva efter att uppnå en liknande
struktur på de taxor som är kopplade till verksamheterna.

I samband med införandet av gemensamt plan- och bygglovskontor kan det
uppstå olika typer av införandekostnader, dessa fördelas med 50% på
respektive kommun.

Söderköpings kommun förvaltar den gemensamma organisationens medel.
Valdemarsviks kommun har rätt till löpande insyn i organisationens arbete
och redovisning.

Delegation
För en effektiv myndighetsutövning ska löpande normalärendebeslut vara
delegerade till den gemensamma organisationens tjänstepersoner.
Nämnderna delegerar beslutsfattandet direkt till de berörda
tjänstepersonerna i organisationen efter behov och kompetens. De båda
nämndernas delegationsordning till organisationens tjänstepersoner ska
vara lika.

Den gemensamma plan- och bygglovsorganisationen
Söderköpings kommun är arbetsgivare för all personal inom den
gemensamma organisationen.

Alla kontorets personal har en stationeringsort med utgångspunkt från
antalet tjänster som respektive kommun har bidragit med. Personalen
kommer dock att arbeta med handläggning i båda kommunerna. Plan- och
bygglovschefen har stationering 50/50 i båda orterna.

Handlingar
Respektive nämnd är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som
upprättas eller som inkommer till plan- och bygglovsorganisationen
Söderköping-Valdemarsvik. Arkivering ska ske enligt upprättad
dokumenthanteringsplan i respektive kommun. För alla handlingar som
inkommer efter startdatum av gemensamt plan- och bygglovskontor
förutsätts digital arkivering.

Omförhandling
Om förutsättningar för samarbete enligt samverkansavtalet minskar eller
förändras får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per
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den 31 december varje år. Nya villkor kan tidigast träda i kraft ett år
därefter.

Giltighet
Avtalets giltighet förutsätter beslut om att godkänna avtalet i respektive
kommuns kommunfullmäktige. Avtalets giltighetstid löper från avtalets
undertecknande och tillsvidare. Uppsägning av detta avtal ska ske
skriftligen till motparten minst 12 månader före det årsskifte det ska
upphöra att gälla.

Tidsplan
För Valdemarsviks kommun är en möjlig tidplan för beslut fastställande av
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 7 februari 2022. Söderköpings
kommun skulle kunna fastställa samverkansavtalet vid sitt
kommunfullmäktige i februari 2022. Startdatum för det gemensamma plan-
och bygglovskontoret skulle under förutsättning att respektive
kommunfullmäktige fattar beslut i februari, kunna ske under maj 2022.

Vid beslut som innebär att förslaget till samverkansavtalet antas inleds en
införandeperiod. Ett antal förutsättningar för samverkan behöver hanteras
innan startdatum för det gemensamma kontoret och ett antal delar bedöms
kunna hanteras efter startdatum.

Delar som måste hanteras innan start

 Delegationsordning

 Gemensamt ärendehanteringssystem

 Kontorsarbetsplatser i respektive kommun

 Plan för bemanning i samband med införande

 Beslut om digitalt arkiv

Delar som kan hanteras efter start

 Taxor

 Verksamhetsplanering

 Gemensamma arbetssätt

 Samsynsarbete (bedömningar, tillämpningar)

 Gemensamma rutiner och riktlinjer

 Dokumenthanteringsplan

 Kart- och GIS-system
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 8
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 99
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-11-29
Förslag till samverkansavtal för gemensamt plan- och bygglovskontor
Söderköping - Valdemarsvik

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Söderköpings kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektören
Ekonomichefen
Plan- och byggchefen
Akten
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Motion - Inbromsning av försäljning av ishallen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård (LpO), Hans A Andersson (LpO), Tord Andersson (NB)
och Bertil Eklund (NB) lämnade in en motion 2020-01-27 om inbromsning
av försäljningen av ishallen. Motionärerna förestår ”att en eventuell
försäljning skjuts upp till sent i höst när kommunen i samarbete med WIF
vidtaget dessa åtgärder, och de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt
drift i kommunal regi har utvärderats” samt att ”relationen mellan
Valdemarsviks kommun och Kustlandet [bör] säkerställas, så att en
försäljning inte negativt påverkas framtida leaderprojekt med stöd av EU-
pengar”.

Förvaltningens yttrande - motionens första del
Avsiktsförklaringen om ishallen med syfte att just uppnå en god långsiktig
lösning mellan berörda parter (kommunen, köpare och WIF) godkändes av
kommunstyrelsen 2020-08-17 § 165. Ärendet om att sälja ishallen har varit
uppe för beslut i kommunfullmäktige vid två tillfällen 2020-10-26 § 102 och
2021-06-28 § 65 och har då återremitterats. Den inbromsning av
försäljningen som motionärerna efterfrågar har realiserats. En utredning av
de ekonomiska förutsättningarna för att ishallen ska fortsätta drivas i
kommunal regi har genomförts och presenterats för kommunfullmäktige
2021-06-28 § 65, se följande stycken.

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

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

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

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

Förvaltningens yttrande - motionens andra del
Motionärerna efterfrågar även ett säkerställande av relationen mellan
Valdemarsviks kommun och Kustlandet. Kommunstyrelsen fattade beslut
2021-04-12 § 39 om fortsatt medverkan och finansiering av Leader
Kustlandet för perioden 2021-2027.

Förvaltningen föreslår därför att motionen anses besvarad i sin helhet.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 184
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-11-19
Motion från Anders Bockgård (LpO), Hans A Andersson (LpO), Tord
Andersson (NB) och Bertil Eklund (NB) inlämnad 2020-01-27
Protokoll från KF 2020-08-17
Protokoll från KF 2020-10-26
Protokoll från KF 2021-06-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Säkerställ en resurseffektiv renovering av
Ringgården

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag
att tillse att det i entreprenadupphandlingen till renoveringen av Ringgården
ges utrymme till att föreslå kostnadsreducerande förslag inom projektets
fastställda förutsättningar.

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M) och Anders Sjölander (M) har i
motion 2021-04-08 föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se till att det i upphandlingsunderlaget ges utrymmer för att
föreslå kostnadsreducerande förslag.

Ärendet avser projektet Ringgården med en budgetram på totalt 80 mnkr.
Kommunen står samtidigt inför flera större investeringar och måste se över
ambitionsnivån i stora projekt.

”Det är viktigt att granska underlaget inför upphandlingen avseende
kostnadsnivå och med inriktning på att ge utrymme till förslag som
reducerar kostnaden. Ringgården skall renoveras till ett äldreboende med
god standard men på ett resurseffektivt sätt.”

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen tillstyrker motionen och instämmer i att ett utrymme bör ges i
upphandlingen för förslag som reducerar kostnaderna. En avstämning med
kommunens fastighetschef ger vid handen att detta är fullt genomförbart.
Men det kan medföra betydande fördröjningar då uppdraget i grunden är att
genomföra projektet utifrån fastställda planer och projektering. Detta
innebär att kostnadsreduceringar kan ske inom dessa förutsättningar.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 87
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-06-04
Motion från Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M) och Anders Sjölander
(M) inlämnad 2021-04-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Tekniska chefen
Upphandlingshandläggaren
Akten
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Motion - alla barn ska klara grundskolan - ombudgetering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen och besvarar i övrigt med
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) har 2021-02-08 inkommit med en
motion om att sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknads budget för
innevarande år förstärks samt att detta finansieras via minskning via
kommunens resultat.
Skälen till att det finns behov av budgetförstärkningar är bland annat att
minskade budgetanslag lett till uppsägningar av speciallärare, assistenter
samt språkstöd. Detta har vidare lett till att kommunen inte längre klarar sitt
uppdrag att alla barn ska klara grundskolan. I detta får vidare kommunens
ungdomar sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier med de
konsekvenser detta för med sig.
”Kommunen har en skyldighet i att ge alla barn en komplett
grundskoleutbildning. Det ska inte spela någon roll om man som barn växer
upp i t.ex. Ringarum eller Linköping.”

Förvaltningens yttrande
Inriktningsmålet ”Den framgångsrika lärande kommunen” klargör tydligt
kommunfullmäktiges mål med utbildningsverksamheten. ”Valdemarsvik ska
vara en kommun med goda skolresultat där medborgarna kan vara stolta
över kommunens verksamhet, alltifrån förskola till vuxenutbildning”. 1)

I Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2) för 2021 antagen av
kommunstyrelsen 2020-11-30, § 227, bryts målet ner i resultatmål och en
beskrivning av vägen till målet. Resultatmålet lyder: ”Samtliga elever ska
vara behöriga till gymnasieskolan efter avslutad grundskola”. Vägen till
målet beskrivs som; ”En ökad måluppfyllelse nås genom ett fördjupat
analysarbete i de ämnen vilka eleverna har låg måluppfyllelse i för att
kunna hitta rätt insats. Vidare behöver läs- och skrivutvecklingen utvecklas
hos våra elever dels genom mer varierad undervisning men också via mer
utbildning för personalen”

Den senaste prognosen över kommunens resultat pekar på ett resultat
2021 på 22,9 mnkr. Detta ska bland annat sättas i relation till
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investeringsbudgeten som uppgår till 82,1 mnkr och den
resultatpåverkande delen av förlikningen med DEC. En försämring av
resultatet skulle innebära minskad soliditet och därmed en försvagad
långsiktig betalningsförmåga. Denna kan i sig begränsa den politiska
handlingsfriheten.

Fullständig statistik för 2020 finns ännu inte tillgänglig men siffror för 2019
och preliminära för 2020 visar att Valdemarsviks kommun har jämförelsevis
höga kostnader för grundskolan 2).

Det är bekymmersamt när organisationen inte kan nå kommunfullmäktiges
mål och åtgärder måste då vidtas.

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen att ytterligare resurser till
utbildningsverksamheten med en försvagning av kommunens ekonomi inte
är den givet rätta vägen att gå i detta stadie för att nå måluppfyllelsen.

I ett fösta steg bör verksamheten redovisa det fördjupade analysarbetet och
slutsatserna kring detta. Därefter bör utvecklingen av läs- och
skrivkunskaperna redovisas samt hur planen för utbildning av personalen
har utfallit. Utifrån utfallet av detta kan det senare vara möjligt att ta
ställning till om utbildningsverksamheten behöver ett resurstillskott eller om
det är andra åtgärder i verksamheten som fordras för att nå målen.

Frågan om sektorns ram inför nästkommande år hanteras i beredningen av
kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022.

1) Mål & Budget 2021 - 2023, KF 2020-11-23, §117
2) Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021, KS 2020-11-30, §227
3) www.kolada.se
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 187
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 88
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-06
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-02-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Marknadsföring inför förbifart Söderköping

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

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

Yrkanden

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

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

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

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

17 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Erland
Olauson (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Jonas
Andersson (V), Jan Karlsson (S), Örjan Carlsson (S), Carola Andersson
(C), Lars Beckman (S), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C), Mikael
Jonsson (S), Maud Carlsson (C), Torvald Karlsson (C), Marie Lindh
Eriksson (C)

16 nej-röster: Anna Nilsson (M), 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), Olle
Wester (V)

Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Jenny Elander Eks (C) yrkande
om bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M), Lars Lundqvist (LpO) och Marianne Svensson (KD) har
2019-11-18 lämnat en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att
förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att utanför både
Ringarum och Gusum i anslutning till E22 uppföra skyltar som
marknadsför de nya etableringsmöjligheterna både för boende och
näringsverksamhet. I motionen hänvisas till kommande förbifart
Söderköping, en förbifart som ska ge bättre kommunikationer och
förkortad restid till Norrköping och Linköping. Vidare nämns även den
planerade anslutningen till Ostlänken, och de förbättrade
utvecklingsmöjligheter som den medför. I motionen hänvisar man även till
översiktsplanen där kommunen pekat ut den norra kommundelen som ett
utvecklingsområde samt att det är viktigt att väcka intresse för de
möjligheter som finns och planeras i området.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ser positivt på förslaget att nyttja den marknadsförings-
möjlighet som finns längs med E22. Två skyltar finns idag vid infarten till
Valdemarsvik, och under 2018 inledde förvaltningen diskussioner med
extern leverantör av ytterligare en skylt norr om Ringarum. Planerna
avbröts dock på grund av bristen på tillgänglig tomtmark, resurskrävande
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tillståndsfrågor samt frågetecken kring kostnader för den initiala
investeringen samt för långsiktig drift och underhåll.

Utifrån nuläget gör förvaltningen bedömningen att det finns goda
möjligheter att återigen se över skyltfrågan i samband med kommande
exploatering och etableringar.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 188
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 89
Tjänsteskrivelse från Staben 2020-09-10
Motion från Per Hollertz (M), Lars Lundqvist (LpO) och Marianne Svensson
(KD) inlämnad 2019-11-18

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Hyresboende i Ringarum

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Hans A. Andersson (LpO) har 2021-08-30 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med följande förslag:
”Vi motionerar om att överlåta Ringgården till privat näringsidkare och
skriva ett långtidskontrakt ,samt att efter utförd renovering ska
näringsidkaren uppföra ett antal hyreslägenheter i en fristående byggnad.”

Kommunfullmäktige fattade ett beslut 2020-09-07 § 92 om att genomföra
renovering av Ringgården i egen regi. En överlåtelse av Ringgården ses
med anledning av detta inte som aktuell i nuläget. Gällande frågan om att
en näringsidkare ska uppföra hyreslägenheter i Ringarum ställer sig
förvaltningen positiv till förslaget i sig. Kommunen kan i förekommande fall
vara behjälplig i en sådan etablering. Dock bedöms det vara fristående från
frågan om framtida ägande av Ringgården.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 190
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 91
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-08
Motion från Hans A. Andersson (LpO) inlämnad 2021-08-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Inventering & åtgärdsplan för kulturella byggnader

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att inventera kommunens ägda byggnader i ett
kulturellt perspektiv samt upprätta en åtgärdsplan över kommande berörda
byggnader.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) med instämmande från Anders Bockgård (LpO) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Jonas Anderssons (V) med fleras
yrkande ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden
att kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V), Olle Wester (V) och Hans Lindahl (V) har 2017-05-29
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där partiet föreslår att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera kommunens ägda byggnader
i ett kulturellt perspektiv samt upprätta en åtgärdsplan över kommande
berörda byggnader.

Länsstyrelsen har under 2017 gjort en kulturhistorisk utredning om
Vammarsmåla kvarn vid Vammarsmålaån. Fastigheten ägs av
Valdemarsviks kommun.

En inventering i form av en lista som också är en värdering har gjorts av
Sektor Service och Samhällsbyggnad. Listan omfattar kulturhistoriska
byggnader i kommunen.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 191
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 92
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-10-13
Motion från Jonas Andersson (V), Olle Wester (V) och Hans Lindahl (V)
inlämnad 2017-05-29
Dokument ”Klassning kulturhistoriskt värde”

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Tekniska chefen
Akten
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Motion - Etik- och Sanningsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Hans A Andersson (LpO) och Anders Bockgård (LpO) har 2021-10-25
lämnat en motion till kommunfullmäktige där de föreslår ”Att policyn
kompletteras med tillsättanden av en Etik-och Sanningsnämnd bestående
av folkvalda ledamöter. Företagshälsovården med läkare och psykologer,
fackliga företrädare och/eller annan stödperson. Dess blotta existens kan
säkert ha en avskräckande eller åtminstone lindrade effekt.”

I motionen anges motiveringen till förslaget vara att det i policydokumentet
saknas hänvisningar till vart personal ska vända sig för stöd när det är
högsta chefen som utför kränkningar och trakasserier.

Policyn som hänvisas till i motionen är kommunens policy mot kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier,
antagen av kommunfullmäktige 2021-10-25 § 91. På sammanträdet yrkade
Hans A Andersson (LpO) att ärendet skulle återremitteras för att policyn
skulle kompletteras med tillsättande av en Etik- och Sanningsnämnd.
Kommunfullmäktige beslutade att ärendet inte skulle återremitteras och
antog policyn enligt kommunstyrelsens förslag.

Förvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige 2021-10-25 § 91 har beslutat att ärendet inte skulle
kompletteras med en Etik- och Sanningsnämnd utan antog policyn enligt
kommunstyrelsens förslag. Inget ytterligare har tillkommit i ärendet.

Arbetsmiljöansvaret för kommun som arbetsgivare framgår av
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ytterst är arbetsmiljön
för personalen ett politiskt ansvar. Enligt kommunstyrelsens reglemente
(dnr KS-SA.2020.33) § 5 har styrelsen ansvaret för personalfrågor. Det
innebär att arbetsmiljöansvaret för Valdemarsvik ligger helt under
kommunstyrelsens verksamhetsområde. I praktiken, om en enskild
arbetstagare känner sig kränkt av högsta chefen, kan den personen vända
sig till kommunstyrelsens ordförande för hjälp och stöttning.
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Att genom en policy införa ett organ dit personal kan vända sig när de
känner sig kränkta av en eller flera chefer bedöms inte ta ifrån det av
kommunfullmäktige givna uppdraget till kommunstyrelsen om
personalfrågor och arbetsmiljöansvar som finns angivet i styrelsens
reglemente. Etik- och sanningsnämnden skulle alltså i praktiken inte ha
något faktiskt ansvar eller funktion.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 192
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 93
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-26
Motion från Hans A Andersson (LpO) och Anders Bockgård (LpO) inlämnad
2021-10-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Aktualisering av kommunens Översiktsplan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att starta översynen och revideringen av
översiktsplanen så att ett beslut om aktualisering kan tas under nuvarande
mandatperiod.

Yrkanden

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

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Per Hollertz (M) med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

16 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Erland
Olauson (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Jan Karlsson
(S), Örjan Carlsson (S), Carola Andersson (C), Lars Beckman (S), Malin
Andersson (S), Rosa Jonsson (C), Mikael Jonsson (S), Maud Carlsson
(C), Torvald Karlsson (C), Marie Lindh Eriksson (C)
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17 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders
Sjölander (M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Bertil Eklund (NB),
Anders Bockgård (LpO), Jonas Andersson (V), Marianne Svensson (KD),
Carina Thuresson (M), Kurt Olsson (SD), Yvonne Janhäger (M), Liubov
Parfiienko (SD), Hans F Andersson (M), Tord Andersson (NB), Bernt
Janhäger (M), Olle Wester (V)

Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Per Hollertz (M) med fleras
yrkande om att motionen ska bifallas.

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M) har 2021-06-28 lämnat in en motion till kommunfullmäktige
om att påbörja en revidering av översiktsplanen med förslaget att ”ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta översynen och revideringen av
Översiktsplanen så att ett beslut om aktualisering kan tas under
mandatperioden”.

Enligt en tidigare lydelse i 3 kap. 27 § plan- och bygglagen skulle
kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva
översiktsplanens aktualitet. Paragrafen upphörde att gälla 2020-04-01 när
PBL uppdaterades och nu ska kommunfullmäktige istället enligt 3 kap. 23 §
PBL anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I
och med att lagändringen gjordes under en mandatperiod börjar lydelsen
gälla först efter nästa val 2022. Motionären önskar att en översyn och
revidering av översiktsplanen ska startas. Arbetet med att ta fram en
projektplan för planeringsstrategin som ska kunna användas efter valet
2022 har redan påbörjats.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 193
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 94
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-10-07
Motion från Per Hollertz (M) inlämnad 2021-06-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Plan- och byggchefen
Akten
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Motion - Översyn av uppkoppling i kommunens fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkanden

Ted Starkås (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska
anses besvarad.

Bernt Janhäger (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD), Hans
F Andersson (M) och Marianne Svensson (KD) yrkar att motionen ska
bifallas.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Ted Starkås (S) och Bernt Janhäger (M)
med fleras yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Ted Starkås (S)
yrkande.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst för Ted Starkås (S) yrkande.
Nej-röst för Bernt Janhäger (M) med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

20 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Erland
Olauson (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Bertil Eklund
(NB), Jonas Andersson (V), Jan Karlsson (S), Örjan Carlsson (S), Carola
Andersson (C), Lars Beckman (S), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson
(C), Mikael Jonsson (S), Tord Andersson (NB), Maud Carlsson (S),
Torvald Karlsson (C), Olle Wester (V), Marie Lindh Eriksson (C)
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11 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders
Sjölander (M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Marianne Svensson
(KD), Carina Thuresson (M), Yvonne Janhäger (M), Liubov Parfiienko
(SD), Hans F Andersson (M), Bernt Janhäger (M)

2 avstår: Anders Bockgård (LpO), Kurt Olsson (SD)

Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Ted Starkås (S) yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Anders Sjölander (M), Carina Thuresson (M), Hans A Andersson (LPo), Leif
Jonsson (KD) och Hans F Andersson (M) lämnade 2020-08-31 in en motion
gällande översyn av nätverksuppkoppling inom kommunens fastigheter, i
synnerhet skolverksamheten. Motionärerna skriver att uppkopplingen är
undermålig och föreslår att kommunfullmäktige ”ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda behov och kostnad för att uppnå godtagbar nivå”.

IT- och digitaliseringskontoret jobbar kontinuerligt med utbyggnad efter
behov i samtliga kommunens verksamheter. Vår bedömning är att
fastigheterna i tätorten har uppnått godtagbar nivå men att ytterområdena
behöver ses över. Detta kommer ske i och med den inventering som pågår
och investeringsbehov lyftas inför 2022.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 194
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 95
Tjänsteskrivelse från IT- och digitaliseringskontoret 2021-10-19
Motion från Anders Sjölander (M), Carina Thuresson (M), Hans A
Andersson (LPo), Leif Jonsson (KD) och Hans F Andersson (M) inlämnad
2020-08-31

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Kommunalrådens redovisning av utfört arbete

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Jäv

Lars Beckman (S) anmäler jäv. Jessica Ek (S) går in som tjänstgörande
ersättare.

Nhela Ali (S) anmäler jäv.

Jenny Elander Ek (C) anmäler jäv.

Per Hollertz (M) anmäler jäv.

Eftersom Per Hollertz (M), som justerar dagens sammanträdesprotokoll,
anmäler jäv utses Göran Hargestam (SD) att justera denna paragraf.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård (LpO) har 2021-10-25 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med följande förslag: ”Att någon form av översiktlig
redovisning över utfört arbete skall göras av alla kommunalråd och
presenteras kvartalsvis för gruppledarna i fullmäktige och för revisorerna.”

Förvaltningens yttrande
Valdemarsviks kommun har idag totalt fyra kommunalråd, inklusive
oppositionsrådet, med följande tjänstgöringsgrader.
Kommunalråd Lars Beckman (S) – 40 %
Kommunalråd Nhela Ali (S) – 40 %
Kommunalråd Jenny Elander Ek (C) – 60 %
Oppositionsråd Per Hollertz (M) – 50 %

Det finns stora möjligheter för varje kommun att reglera arbetsformerna för
kommunalråden utifrån egna förutsättningar. Vanligt i kommuner är att när
det finns flera kommunalråd så finns även en fördelning av olika
ansvarsområden mellan dessa. Så är även fallet i Valdemarsviks kommun.
Kommuner kan även utse kommunalråd utan att de innehar några andra
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förtroendeuppdrag. I Valdemarsvik innehar dock samtliga kommunalråd ett
flertal olika förtroendeuppdrag som går utöver just kommunalrådsposten.

Kommunalråd är en förtroendepost som är väldigt situationsstyrt, där
uppdraget och arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag. Bedömningen
görs att en översiktlig kvartalsredovisning inte skulle kunna ge en klar eller
rättvisande bild av vad ett kommunalrådsuppdrag egentligen innebär.

Efter en omvärldsbevakning har förvaltningen inte kunnat finna några andra
exempel på redovisningar likt det som efterfrågas i motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 13
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 111
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-11-24
Motion från Anders Bockgård (LpO) inlämnad 2021-10-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Inrätta insektshotell i rosariet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett insektshotell i Rosariet i
Valdemarsviks centralort.

Ärendebeskrivning

Moderaterna inkom 2020-10-26 med en motion i vilken kommunfullmäktige
föreslås besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att enligt
Valdemarsviksförslaget inrätta insektshotell i Rosariet.

Gatu- och fastighetskontoret planerar att upprätta så kallade pollinerarytor
fr.o.m 2022 samt har framåtskridande planer med att beställa insektshotell
från AME att placera i rosariet.

Pollinerande insekter är av stor betydelse för en rad olika aspekter kopplad
till mänskligt och miljömässigt välmående. Bland annat är de av stor vikt för
produktionen av grödor och stabila ekosystem. Pollinatörerna verkar även
som föda till andra arter.

Idag finns omkring 300 olika arter av humlor och bin, vilket är de främsta
pollinatörerna i Sverige. Upp mot en tredjedel av dessa arter är idag dock
hotade. Bidragande faktorer till deras hotade status är klimatförändring
samt allt mer homogena livsmiljöer. Ytterligare anledningar är de allt större
geografiska avstånden mellan pollinatörers boplatser och områden där de
inhämtar sin föda.

Det anses därav vara en positiv åtgärd att placera insektshotell vid det
föreslagna området (Rosariet), för att säkerställa ett mindre avstånd mellan
boplats och föda. Områdets närhet till vatten anses vidare positivt då det är
en viktig förutsättning för att pollinatörer skall trivas. Ett mer diversifierat
utbud av blommor och växter i området skulle dock kunna leda till att
platsen upplevs mer attraktiv av pollinatörer som bin och fjärilar.

Inrättande av insektshotell anses vidare vara planenligt sett till
översiktsplanens (2018) målsättningar. Förslaget till naturvårdsprogram, ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen förespråkar bland annat att ”den
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt”, samt att
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”arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas”.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är inrättandet av insektshotell inte någon
kostsam insats sett till de miljö- och hälsomässiga fördelar som de kan
generera. I byggandet av dessa hotell kan arbetsmarknadsenheten (AME)
nyttjas. För att insektshotellen ska ha effekt och generera de
ekosystemtjänster som är önskvärda är det dock av stor vikt att dessa
upprättas och konstrueras på ett sätt som passar insekterna.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 14
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 110
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-07-10
Motion från Moderaterna (Carina Turesson, Yvonne Janhäger, Bernt
Janhäger, Anders Sjölander) inkommen 2020-10-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Tekniska chefen
Akten
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Motion - Högkostnadsbiljett kommunal färdtjänst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Resevation

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Jonas Andersson (V) yrkande och
kommunstyrelsens förslag ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har genom Jonas Andersson och Olle Wester inkommit med
en motion med förslag om införande av högkostnadsbiljett för
färdtjänstresor.
I motionen beskrivs hur de som reser med färdtjänst ska kunna få en bättre
ekonomi genom ett högkostnadstak efter 20 resor. Det framkommer inte i
motionen, men det tolkas som att detta ska vara någonting i likhet med
högkostnadsskydd för exempelvis sjukresor eller sjukvård, där personen
sedan ska kunna utnyttja tjänsten gratis resterade del av månaden, efter 20
resor. För sjukresor och sjukbesök gäller kostnadsfritt resterande del av
året, från första besöksdatumet. Förslaget i motionen innebär att resenären
erhåller en 30 dgr biljett.

Detta ska då självfinansieras med den 50/50 % fördelning av biljettintäkter
som idag sker till kommunen.
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Ärendebeskrivning

De färdtjänstberättigade personer som reser ofta, till exempelvis till daglig
verksamhet, laddar sitt färdtjänsttillstånd med ett 30-dagarskort redan idag.
Det kostar för senior 437,50 för resor inom en zon, vilket är till samma pris
som övriga resenärer i den allmänna kollektivtrafiken. Således har just de
resenärerna ingen högre biljettkostnad än någon annan som köper en 30
dgr biljett.

Den 50/50% fördelning av intäkter som nämns i motionen avser intäkter
endast från 30 dgr biljetter eller 365 dgr biljetter som köps av
färdtjänstberättigade personer. Totalt för 2021 t.o.m. oktober månad uppgår
den 50% fördelningssumman till 20 377 kr för Valdemarsvik.

Någon egen form av högkostnadsbiljett kan kommunen själva inte utveckla
för Östgötatrafikens kollektivtrafik.

Med anledning av detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-01-17 § 15
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 108
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-11-17
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-08-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Staket vid lekpark i Gusum

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att montera staket runt lekplatsen i Gusum.

Ärendebeskrivning

I en motion inlämnad 2021-08-30 skriver Hans A Andersson (LpO) om
lekplatsen i Gusums centrum. I motionen föreslås ”att ett staket omgående
monteras som skyddar mot ån”.

Generellt så finns det antingen mindre trästaket eller inga staket alls runt de
allmänna lekplatserna i Valdemarsvik. Undantaget är lekplatser inom våra
förskolor, där området är instängt med så kallat förskolestängsel. Man
skiljer på staket, inspringningsskydd eller stängsel.

Det finns inga anmärkningar efter våra lekplatsbesiktningar angående just
detta ärende. Detta bör ställas i ett större perspektiv då t.ex. lekplatsen i
Valdemarsviks Centrum eller lekplatsen på Grännäs badplats inte heller har
staket eller stängsel, och som också är i närhet till vatten.

Om ambitionen är att ha större säkerhet på våra allmänna lekplatser
generellt än dagens nivå, bör Gatu & Fastighetskontoret få i uppdrag att
utreda både omfattningen samt säkerhets och de ekonomiska aspekterna.
Och att man om en eventuell utredning visar så, bereder medel för
säkerhetsarbeten på våra lekplatser i kommande budgetarbeten. I
dagsläget finns inga medel eller egna resurser på Gatukontoret för att
utföra akuta åtgärder som motionen påvisar, och med anledning av detta
föreslås att motionen avslås.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 16
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 109
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-11-05
Motion från Hans A Andersson (LpO) inlämnad 2021-08-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Tekniska chefen
Akten
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Motion - Mål- och strategidokument

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en process för att fånga upp särskilt
betydande områden för kommunen utveckling och utifrån det ta fram ett
mål- och strategidokument.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) med instämmande från Per Hollertz (M), Hans F
Andersson (M), Anders Bockgård (LpO) och Marianne Svensson (KD) yrkar
att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Jonas Andersson (V) med fleras yrkande
och kommunstyrelsens förslag ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Jonas Andersson (V) med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

16 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Erland
Olauson (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Jan Karlsson
(S), Örjan Carlsson (S), Carola Andersson (C), Lars Beckman (S), Malin
Andersson (S), Rosa Jonsson (C), Mikael Jonsson (S), Maud Carlsson
(C), Torvald Karlsson (C), Marie Lindh Eriksson (C)
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17 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders Sjölander
(M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Bertil Eklund (NB), Anders
Bockgård (LpO), Jonsas Andersson (V), 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),
Olle Wester (V)

Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Jonas Andersson (V) med fleras
yrkande att motionen ska bifallas.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) har i motion 2020-05-25 föreslagit
att: ”Kommunfullmäktige ger KS i uppdrag att; påbörja en process för att
fånga upp särskilt betydande områden för kommunens utveckling, och
utifrån denna process ta fram mål- och strategidokument”.

Motionärerna menar att det tomrum av styrdokument som nu finns utifrån
kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan till kommunens vision
behöver fyllas med en tydlig struktur. Detta för att politiken ska ha möjlighet
att planera på lång sikt. Detta kan göras utifrån ett måldokument och ett
strategidokument. Dessa dokument bör vara i områden som är av särskild
betydelse för kommunens utveckling.

Förvaltningens yttrande
Behovet av långsiktig planering kan inte överskattas. Kommunen står inför
stora förändringar och utmaningar inom flera områden som på lång sikt
kommer att ha stor betydelse för kommunens möjligheter att klara sitt
uppdrag och för samhällsutvecklingen i stort.

Den nuvarande visionen sträcker sig fram till och med år 2025. Detta gör att
det i dagsläget inte finns något större utrymme mellan visionens
långsiktighet och det antagna mål & budget dokumentet. Därför blir det
svårt att påbörja att arbete med en längre horisont.

I SOU 2021:75 ”En god kommunal hushållning”, föreslås det att ett tioårigt
program för god kommunal hushållning införs. Programmet ska ge en mer
sammanhållen ekonomisk styrning och vara en ledstjärna för de mål som
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sätts i budgeten och treårsplanen för ekonomin. Förslaget är att
programmet ska antas av fullmäktige en gång per mandatperiod. I detta
föreslås också att kommunens budget ska innehålla mål som utgår från det
antagna tioårsprogrammet.

Detta föreslagna program kommer att ersätta en del nuvarande
styrdokument. Bland annat riktlinjer för god ekonomisk hushållning,
medelsförvaltning och resultatutjämningsreserv samt pensionsmedel.
Kommunen lär ta fram ett lokalt styrdokument kopplat till tioårsprogrammet.

Mot bakgrund av ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 17
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 106
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-08
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2020-05-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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Motion - Hållbart byggande

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Evelyn Chaparro (MP) och Mika Liffner (MP) inkom 2017-09-05 med en
motion där de föreslår kommunfullmäktige att besluta ”att kommunen tar
fram riktlinjer för Hållbart byggande”.

Förvaltningen ser positivt på motionens intentioner att ha ett
hållbarhetsperspektiv när kommunen bygger. Att beakta sociala, ekologiska
och ekonomiska aspekter är något kommunen redan strävar efter att göra.
Information om hållbart byggande finns redan idag genom till exempel
Boverket. En riktlinje framtagen av kommunen riskerar snabbt att bli
inaktuell. Att Valdemarsvik kommun tar fram egna riktlinjer för hållbart
byggande bedöms inte bli ett effektivt verktyg för att uppfylla de ambitioner
som motionärerna har. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 18
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 107
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-11-19
Motion från Evelyn Chaparro (MP) och Mika Liffner (MP) inlämnad 2017-09-
05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Kartläggning av arbetsresande inom kommunen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) med instämmande från Anders Bockgård (LpO) yrkar
att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Jonas Andersson (V) med fleras yrkande
och kommunstyrelsens förslag ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Jonas Andersson (V) med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

18 ja-röster: Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S), Erland
Olauson (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Bertil Eklund
(NB), Jan Karlsson (S), Örjan Carlsson (S), Carola Andersson (C), Lars
Beckman (S), Malin Andersson (S), Rosa Jonsson (C), Mikael Jonsson
(S), Tord Andersson (NB), Maud Carlsson (C), Torvald Karlsson (C),
Marie Lindh Eriksson (C)
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15 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders Sjölander
(M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Anders Bockgård (LpO), Jonas
Andersson (V), Marianne Svensson (KD), Carina Thuresson (M), Kurt
Olsson (SD), Yvonne Janhäger (M), Liubov Parfiienko (SD), Hans F
Andersson (M), Bernt Janhäger (M), Olle Wester (V)

Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt kommunstyrelsens förslag att
avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har 2021-04-08 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med förslaget att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
”genomföra en kartläggning av arbetsresor inom kommunen, lokalt som
regional in- och utpendling”.

Kartläggningar av den regionala pendlingen finns redan tillgänglig idag,
bland annat genom Region Östergötlands regionala
trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030. Kommunen har även
tillgång till statistik genom SCB som har presenterat statistik från 2019 över
pendlingen bland förvärvsarbetare på lokal nivå. Statistiken innehåller bland
annat uppgifter om antalet in- och utpendlare i Valdemarsvik kommun.

Utöver att statistik inom området som motionären efterfrågar redan finns
tillgänglig gör förvaltningen bedömningen att det är svårt att ta fram mer
detaljerat underlag än vad regionen och SCB redan gör kontinuerligt. En
kartläggning gjord av kommunen vid ett enstaka tillfälle tenderar att bli
inaktuell då förhållanden för arbetsresande snabbt kan förändras. En
kommunal kartläggning som motionären efterfrågar blir därför inte ett
effektivt verktyg i det långsiktiga omställningsarbetet.

Ärendet har återremitterats 2021-12-06 § 189 och efter ytterligare utredning
har inget tillförts från förvaltningens sida.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-01-17 § 19
Protokoll KS 2021-12-06 § 189
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 90
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-08
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-04-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Interpellationer 2021 - Svar på interpellation från Per Hollertz
(M) "Valdemarsviks kommuns framtida vård och
omsorgsboenden"

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner att Lars Beckmans (S) yrkande ställs under
proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-9 lämnade Per Hollertz (M)
in rubricerad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman
(S).

Skriftligt svar har lämnats.

_ _ _ _ _ _ _

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 Anna Nilsson (M) "Förbättra samarbetet mellan kommunen och
näringslivet!". Dnr KcS.2022.9

· Från Carina Thuresson (M) "Digitalt synpunktssystem på hemsidan".
KS-SA.2022.10

· Från Carina Thuresson (M) "Tillgänglighet till Funkishuset". Dnr KS-
SA.2022.11

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga interpellationer lämnas in under dagens sammanträde.

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.
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Ärendebeskrivning

Utstående frågor från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29:

Jonas Andersson (V) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
- När ska förvaltningen aktivt motverka vandaliseringen av Vammarskolans
idrottshall - omklädningsrum?
Svar: Enligt fastighetskontoret sticker vandaliseringen i Vammarskolan inte
ut särskilt. Omklädningsrummet för pojkarna är dock extra slitet idag. Det
ska skapas rutiner för rapportering mellan skolans verksamheter och
fastighetskontoret för att snabbare kunna åtgärda eventuella
renoveringsbehov.

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

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:

Carina Thuresson (M till kommunstyrelsen ordförande Lars Beckman (S):
- 2019-05-27 lämnade Moderaterna i Valdemarsvik en motion "Sänkt
fastighet på Grännäsvägen". Motionen besvarades i Kommunfullmäktige
2019-11-18

Motionen ansågs besvarad och förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma
med förslag på åtgärder för att göra Grännäsvägen trafiksäker för skolbarn.

Vi saknar återkoppling på vad förvaltningen har kommit fram till för åtgärd.

Vi önskar svar på följande frågor:
1. Vilka förslag på åtgärder har tagits fram för att göra Grännäsvägen
trafiksäker för skolbarn?
2. Vilken tidsplan finns det för att genomföra åtgärderna?
3. Vilken kostnadsberäkning är det på framtagna åtgärder?

Svar: Återkommer med svar.
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Jonas Andersson (V) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S):
- Hur bevakar och agerar kommunen sin vattentäkt - Yxningen, mot negativa
utsläpp från kalhyggen?

Svar: Återkommer med svar.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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