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Leif Jonsson (KD)

Annelie Noort Leliveld
(KD)

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör
Fredrik Sivula, sekreterare

Utses att justera Marianne Svensson (KD) Nhela Ali (S)

Justeringens Avdelning Service och Administration, 2022-09-06 kl. 15:00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................... Paragrafer 108 - 127
Fredrik Sivula

Ordförande ......................................... .........................................
Marie Lindh Eriksson (C) Jan Karlsson (S)
ej § 122 § 122

Justerande ......................................... .........................................
Marianne Svensson (KD) Nhela Ali (S)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-08-29

Datum för
anslagsuppsättande

2022-09-07 Datum för
anslagsnedtagande

2022-09-29

Förvaringslats för
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Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

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

Fredrik Sivula
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KF §108 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 2022-08-19 till 2022-08-29.

Personlig kallelse har skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §109 KF-KF.2022.3

Justerare

..........

..........

..........

Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Beslut från förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut 2022-02-15 § 34
Det har inkommit två överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2022-02-
15 § 34. Förvaltningsrätten i Linköping har beslutat om avvisning av
överklagandena.

B) Ekonomisk uppföljning
Lars Beckman (S) sammanfattar den senaste ekonomiska uppföljningen från
kommunstyrelsen per 2022-04-30.

C) Övrig information
Ingen övrig information.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KF §110 VAL.2022.7

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Avsägelse från Georgios Kastanis (SD) från
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

Avsägelsen från Georgios Kastanis (SD) som ersättare i kommunstyrelsen
och krisledningsnämnden godkänns.

Frågan om fyllnadsval hänskjuts till nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

Georgios Kastanis (SD) har via e-post 2022-07-04 lämnat in en avsägelse
från samtliga sina uppdrag.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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KF §111 VAL.2022.8

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ledamot samt vice
ordförande i sociala myndighetsnämnden efter Carina
Thuresson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Per Hollertz (M) utses till ledamot i sociala myndighetsnämnden för
resterande del av mandatperioden 2022-08-29--2022-12-31.

Frågan om fyllnadsval för uppdraget som vice ordförande i sociala
myndighetsnämnden hänskjuts till nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

Med anledning av bortgång är det aktuellt att utse en ersättare till uppdrag
efter Carina Thuresson (M).

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörd
Sektreraren i Sociala myndighetsnämnden
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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KF §112 VAL.2022.8

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden efter Carina
Thuresson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Med anledning av bortgång är det aktuellt att utse en ersättare till uppdrag
efter Carina Thuresson (M).

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §113 VAL.2022.8

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i
kommunala tillgänglighetsrådet efter Carina Thuresson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Med anledning av bortgång är det aktuellt att utse en ersättare till uppdrag
efter Carina Thuresson (M).

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §114 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som revisor och
revisionsordförande efter Ulf Larsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval har
behandlats av kommunfullmäktige 2022-05-02 och 2022-06-07 men ingen ny
har blivit utsedd till uppdraget ännu.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Sammanträdesdatum
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KF §115 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som lekmannarevisor i
Centrumhuset i Valdemarsvik AB efter Ulf Larsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval har
behandlats av kommunfullmäktige 2022-05-02 och 2022-06-07 men ingen ny
har blivit utsedd till uppdraget ännu.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §116 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som lekmannarevisor i
Valdemarsviks Etablerings AB efter Ulf Larsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval har
behandlats av kommunfullmäktige 2022-05-02 och 2022-06-07 men ingen ny
har blivit utsedd till uppdraget ännu.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §117 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ersättande revisor i
Samordningsförbundet Östra Östergötland efter Ulf Larsson
(M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval har
behandlats av kommunfullmäktige 2022-05-02 och 2022-06-07 men ingen ny
har blivit utsedd till uppdraget ännu.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §118 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som revisor i stiftelsen
Gusums Bruksmuseum efter Ulf Larsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval har
behandlats av kommunfullmäktige 2022-05-02 och 2022-06-07 men ingen ny
har blivit utsedd till uppdraget ännu.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

14(38)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §119 KS-KcS.2021.39

Justerare

..........

..........

..........

Policy och riktlinjer för Valdemarsviks kommuns fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras för förtydliganda av begreppet "normalfallet" angivet
i policyn.

Yrkanden

Anders Bockgård (LpO) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande av
begreppet "normalfallet" angivet i policyn.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag
eller senare ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs senare i
enlighet med Anders Bockgårds (LpO) yrkande.

Sammanfattning

I förslaget till policy anges hur Valdemarsviks kommun ska förvärva, äga,
skydda och förädla fastigheter i syfte att vara förberedd och möjliggöra för
utveckling och förvaltning både på kort och på lång sikt och att detta ska
ske genom strategiska beslut.

Till policyn finns även riktlinjer för arbetet med kommunens fastigheter.
Riktlinjerna ska vara ett verktyg för tjänstepersoner och politiker och ligga
till grund för beslut i mark och fastighetsfrågor.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun äger ca 150 fastigheter som innefattar både mark
och vatten. En stor del av marken består av gator, parker och andra
allmänna platser där det finns detaljplan. En del av fastigheterna är inte
detaljplanelagda, den kallas kommunens markreserv. Kommunstyrelsen är
ansvarig för kommunens fastighetsinnehav. Ansvaret innefattar beslut om
markanvisningar, exploateringsavtal, arrenden, nyttjanderätter, tomträtter,
försäljningar etc. Det dagliga arbetet sker genom delegation.
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2022-08-29

KF §119 KS-KcS.2021.39

Justerare

..........

..........

..........

För att underlätta och reglera arbetet med försäljningar, arrenden och andra
ärenden kopplat till kommunens fastighetsinnehav, har en policy med
tillhörande riktlinjer tagits fram.

I förslaget till policy anges hur Valdemarsviks kommun ska förvärva, äga,
värna och förädla fastigheter i syfte att vara förberedd och möjliggöra för
utveckling och förvaltning både på kort och på lång sikt och att detta ska
ske genom strategiska beslut. Kommunen ska kunna nyttja och erbjuda
mark som efterfrågas gällande infrastruktur och rekreation samt etablering
för bostäder, handel, industri och annan kommersiell och offentlig service.
Till policyn finns även riktlinjer för arbetet med kommunens fastigheter.
Riktlinjerna ska vara ett verktyg för tjänstepersoner och politiker och ligga
till grund för beslut i mark- och fastighetsfrågor. Syftet med riktlinjerna är att
underlätta tillämpningen av likhetsprincipen, fastighetsrättslagstiftningen
samt bidra till att förvaltningen av kommunens markinvesteringar ska vara
så lönsamma som möjligt utan att missgynna enskilda.

Riktlinjerna berör områden bland annat:

 Markåtkomst och inlösen av mark

 Tomter för industri och verksamheter

 Bebyggda fastigheter

 Markupplåtelser så som arrenden och servitut

 Användning av offentlig plats

Kommunförvaltningens förslag till fortsatt arbete
För att ytterligare förtydliga arbetsordning och ansvarsfördelning föreslås att
kommunstyrelsen uppdrar förvaltningen att ta fram förslag på revidering av
gällande delegationsordning för kommunstyrelsens arbetsutskotts
verksamhetsområde samt förslag på handbok i de delar som berör ovan
föreslagna policy och riktlinjer.
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2022-08-29

KF §119 KS-KcS.2021.39

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-06-13 § 120
Protokoll KSAU 2022-05-18 § 68
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-29
Förslag till policy för Valdemarsviks kommuns fastigheter
Förslag till riktlinjer för Valdemarsviks kommuns fastigheter

_ _ _ _ _ _ _

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

2022-08-29

KF §120 KS-SA.2022.4

Justerare

..........

..........

..........

Samverkan om gemensam överförmyndarnämnd i östra
Östergötland

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att införa en gemensam nämnd
och en gemensam verksamhet för överförmyndaverksamheten i östra
Östergötland.

Inriktningen är att en gemensam nämnd och verksamhet kan införas från
och med den 1 januari 2027 och att beslut om avtal mellan de ingående
kommunerna ska fattas senast år 2025.

Överförmyndaren får i uppdrag att tillsammans med
överförmyndarnämnderna i Finspångs, Norrköpings och Söderköpings
kommuner förbereda samverkan genom att ensa regelverk och arbetssätt.

Beslutet gäller under förutsättningen att samtliga berörda kommuners
fullmäktige fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning

Söderköpings kommun har initierat frågan om en eventuell samverkan inom
överförmyndarverksamheten med Finspång, Norrköping och Valdemarsvik.
Kommunstyrelsen i Valdemarsvik har 2022-02-14 § 27 ställt sig positiv att
utreda förutsättningarna tillsammans med övriga kommuner.

Kommunerna har samverkat i utredningsarbetet och representanter för
överförmyndarverksamheterna har träffats regelbundet. Representanterna
har enats om vissa principiella frågor som varit utgångspunkt i arbetet. Om
kommunerna väljer att samverka inom området vill man att

- Norrköpings kommun ska vara värdkommun.
- Samverkan sker genom gemensam nämnd.
- Verksamheten bedrivs sammanhållet, det vill säga att man har

gemensamma regler, rutiner, arvoden mm och inte fyra olika system
- Varje kommun har ansvar för det som skett i ärendena innan

samverkan.
- Lokal närvaro ska garanteras i alla kommuner som ingår i samverkan.
- Finansieringen ska utgå från antalet ärenden i respektive kommun.
- Ingen kommun ska behöva sänka kvaliteten i sin verksamhet vid en

samverkan, målet är bland annat att ge ökade förutsättningar att leva
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KF §120 KS-SA.2022.4

Justerare

..........

..........

..........

upp till intentionerna i föräldrabalken, öka förmågan att rekrytera och
behålla medarbetare, öka rättssäkerheten i handläggningen och en
större förmåga att arbeta utvecklingsinriktat och proaktivt.

Utredningen har fokuserat på att beskriva verksamheterna i respektive
kommun samt vad som behöver ske för att starta en gemensam
verksamhet. Förslag till avtal mellan kommunerna och reglemente för en
gemensam nämnd har också tagits fram.

Utredningen visar att kommunerna har olika förutsättningar, organisation
och arbetssätt. För att en gemensam verksamhet ska fungera bra behöver
ärenden hanteras på ett likartat sätt och de fyra kommunernas verksamhet
skiljer sig åt idag på flera sätt.

Verksamheten behöver också ha kännedom om de lokala förhållandena
både vad gäller huvudmännens och ställföreträdarnas förhållanden. I
dagsläget skulle ingen personal från Söderköpings och Valdemarsviks
kommuner följa med in i den gemensamma verksamheten. Det betyder att
den befintliga personalen i Norrköpings kommun skulle behöva hantera 36
% fler ärenden i tre nya kommuner utan lokal kännedom i åtminstone två av
kommunerna. Samtidigt ska ny personal rekryteras och läras upp vilket tar
tid.

Norrköpings kommuns verksamhetslokaler för överförmyndarverksamheten
är i dagsläget inte tillräcklig för den personal som behöver rekryteras inför
2023. För en gemensam verksamhet behövs ytterligare
kontorsarbetsplatser vilket inte finns på plats till 2023.

Slutsatser och förslag
I ett första skede av utredningsarbetet var utgångspunkten att ta fram ett
förslag till beslut för att eventuellt ingå i samverkan inför nästa politiska
mandatperiod, från januari 2023. Kommunernas representanter landar i
slutsatsen att det behövs mer förberedelser för att den gemensam
verksamhet ska kunna starta utan att verksamheten, och i förlängningen
även huvudmännen, skulle påverkas negativt.

Däremot ser man att en gemensam verksamhet kan bidra till att en högre
kvalitet kan upprätthållas i alla kommuner och särskilt i de mindre
kommunerna. Fler anställda ger större möjligheter till redundans i
verksamheten och fler möjligheter till specialisering. Som exempel kan
nämnas att i dagsläget har ingen av de mindre kommunerna jurister
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KF §120 KS-SA.2022.4

Justerare

..........

..........

..........

anställda i sina överförmyndarverksamheter, i en gemensam verksamhet
kommer juristkompetens lättare kunna tillhandahållas.

Alla kommuner skulle dra nytta av en gemensam verksamhet men för att
inte verksamheterna och huvudmännen skulle drabbas av negativa
konsekvenser måste man få tid till att förbereda verksamheterna så att
övergången till en ny organisation blir smidig.

Enligt Föräldrabalkens regler kan nämndorganisationen för
överförmyndarverksamhet bara ändras vid ett mandatskifte.

Förslaget är att en gemensam verksamhet startar vid nästa möjliga tillfälle,
det vill säga vid inledningen av 2027. Samtidigt föreslås det att
överförmyndarverksamheterna i de fyra kommunerna får i uppdrag att
förbereda och planera övergången till en gemensam verksamhet genom ett
aktivt nätverksarbete under den kommande mandatperioden. Det
gemensamma arbetet koncentreras på att styr- och stöddokument, riktlinjer,
rutiner, delegationsordningar med mera i så stor utsträckning som möjligt
samordnas. Därutöver behövs även en förberedelse vad gäller teknik,
digitalisering, arkivhantering, kommunikationsinsatser och administration.
Ett slutgiltigt beslut bör fattas i god tid så att värdkommunen hinner
förbereda verksamhetslokaler inför övergången till gemensam verksamhet.
Under den kommande mandatperioden kan samverkan börja ske genom
avtalssamverkan där värdkommunen vid lämpligt tillfälle kan driva delar av
de andra kommunernas verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
På grund av att budgetberäkningen är för 2023 och utredningen rekommenderar
ett införande till 2027 får den endast ses som ett räkneexempel för en samverkan,
och nya beräkningar tas fram inför införandet. Något som behöver räknas ut mer
exakt i samband med ett eventuellt slutligt beslut att ingå i samverkan år 2025.

Norrköpings kommun har samtliga kostnader för
överförmyndarverksamheten budgeterade under överförmyndarnämnden,
som lokaler, nämndadministration, juriststöd och andra OH-kostnader. En
gemensam nämnd skulle innebära att de övriga kommunerna får kostnader
för sådana delar de inte budgeterat i överförmyndarverksamheten tidigare.
Den beräkning som gjorts visar att det behövs en budget för 2023 på 32
805 tkr för att driva en gemensam verksamhet med samma kvalitet som
Norrköping gör idag. Fördelningen mellan kommunerna utifrån hur många
ärenden respektive kommun bidrar med i den gemensamma verksamheten
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är Finspång 13,9 %, Norrköping 73,5 %, Söderköping 8,6 % och
Valdemarsvik 4 %.

En gemensam verksamhet 2023 skulle för Norrköpings kommuns del
innebära en minskad kostnad (24 111 tkr) med cirka 870 tkr i förhållande
till den budgetram (24 980 tkr) som överförmyndarnämnden har äskat för
2023.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-08-15 § 134
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-27
Utredningsrapport – Samverkan inom överförmyndarverksamheten i
kommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik daterad
2022-05-31 inklusive bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Finspångs kommun
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Överförmyndaren
Kommunsekreteraren F.S.
Akten
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Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förtroendevalda i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Götaland, från och med kommande
mandatperiod, följer Linköpings kommuns arvodesbestämmelser.

Kommunfullmäktige beslutar att årsarvoden för ordförande och vice
ordförande höjs från och med kommande mandatperiod med början 2023
och utgående arvoden blir:

- Ordförande – 145 620 kronor
- Vice ordförande – 87 372 kronor

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
likalydande beslut.

Jäv

Anders Carlsson (C) anmäler jäv.

Per Hollertz (M) anmäler jäv. Johan Gustavsson (M) går in som ersättare.

Ärendebeskrivning

I slutet av 2009 bildades kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Götaland (KS-178/2009). Från början var det ett kommunalförbund med två
medlemmar – Linköpings och Norrköpings kommuner. Under årens lopp
har det tillkommit medlems-kommuner. I dagsläget är också Åtvidabergs,
Valdemarsviks och Söderköpings kommuner medlemmar.

Sedan bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG) 2009 har uppdraget som ordförande och vice ordförande succesivt
utökats utan att arvodesnivåerna har anpassats till det. Linköpings
kommuns arvodesberedning har med anledning av det initierat en höjning
av arvodet till ordförande och vice ordförande i RTÖG. Ny lagstiftning som
ställer högre krav på kunskap hos förbundsledningen och ett ökat antal
sammanträden och möten förs fram som skäl till en arvodeshöjning.
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Kommunalförbundets förbundsordning § 16 anger att
medlemskommunernas fullmäktige ska fastställa regler för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i förbundet och till revisorer. I samband med
förslaget om utökat arvode för ordförande och vice ordförande har även
frågan väckts om att RTÖG kunde tillämpa en av medlemskommunernas
arvodesbestämmelser. Detta för att underlätta bland annat uppräkning av
arvoden, tolkning av bestämmelserna samt att få en mer enhetlig hantering
av desamma. Linköpings kommuns arvodesberedning ställer sig positiv till
att kommunalförbundets förtroendevalda följer kommunens
arvodesbestämmelser. Samråd med övriga medlemskommuner kommer att
ske under våren 2022 och respektive kommuns fullmäktige kommer att
fatta likalydande beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-08-15 § 136
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-07-25
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor i Norrköpings kommun
2022-04-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Åtvidabergs kommun
Akten
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Årsredovisning 2021 för Gusums Bruksmuseum - Frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums Bruksmuseum samt dess
enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Marie Lindh Eriksson (C) anmäler jäv.

Lars Beckman (S) anmäler jäv.

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

Ärendebeskrivning

Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av verksamhetsåret
2021, innehållande:
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Bokslutsbilagor 2021
Balans- och resultatrapporter 2021

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen. Enligt revisionsberättelsen har stiftelsens revisorer
uppfattningen att årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per 31 december 2021 och dess finansiella resultat för året.
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Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-08-15 § 137
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-07-18
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Bokslutsbilagor 2021
Balans- och resultatrapporter 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Styrelsen för stiftelsen Gusums Bruksmuseum
Akten
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Motion - Tillsättande av ett granskande råd och en ny bredare
styrelse i CVAB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård (LpO) har i en motion inlämnad till kommunfullmäktige
2021-10-25 föreslagit följande:
1) ”Att ett granskande tekniskt/ekonomiskt råd bildas. Det bör utgöras av

en ledamot från varje parti med säte i kommunfullmäktige samt ha
möjligheten att till sig adjungera sakkunniga personer från kommunens
näringsliv. Gruppens uppgift bör vara att följa upp viktiga projekt vad
gäller så väl tids- som ekonomiska ramar och löpande redovisa för
Kommunstyrelsen.

2) Att det väljs en delvis ny styrelse för det kommunala fastighetsbolaget
Centrumhuset i Valdemarsvik AB. Där halva antalet ledamöter bör
utgöras av icke politiskt tillsatta ledamöter som har professionella
kunskaper i fastighetsförvaltning och då gärna även utanför vår
kommuns gränser, samt även ha en adjungerad extern jurist att tillgå.
Den nya styrelsen bör hantera ansvarsfrågan i gjorda men inte slutförda
fastighetsförsäljningar, samt undersöka möjligheterna att erhålla
skadestånd eller ersättning från försäkringsbolag för de brister i
hanteringen som har skett.”

I motionen anger motionären att intentionen är att det behövs bättre
kompetens och ekonomisk kontroll vid fastighetsförsäljningar och andra
projekt.

Motionens första del

Förslaget är att en form av granskande råd ska bildas där samtliga av
kommunfullmäktiges partier finns representerade. Rådet ska följa upp
större projekt och redovisa detta till kommunstyrelsen. Partierna ska ha
möjlighet att tillkalla sakkunniga personer, specifikt då från näringslivet i
Valdemarsviks kommun. Det framgår inte närmare i motionen om rådet ska
ha en egen budget eller ha några andra stöttande funktioner för att utföra
granskningen.
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Efter en omvärldsbevakning har inte förvaltningen kunna hitta några
liknande exempel på ett sådant tekniskt/ekonomiskt råd som motionären
efterfrågar.

Förvaltningen har ett pågående arbete att ta fram en policy med en
tillhörande riktlinje gällande Valdemarsviks kommuns fastigheter. I förslaget
till policy anges det hur kommen ska äga, förvärva, värna och förädla
fastigheter. Detta för att på ett bättre sätt utveckla och förvalta fastigheterna
på både kort och lång sikt. Riktlinjerna ska i sin tur vara ett verktyg för
kommunen att underlätta tillämpningen av bland annat likhetsprincipen och
fastighetsrättslagstiftningen.

Med anledning av framtagandet av ovanstående styrdokument bedöms ett
granskande råd inte vara nödvändigt.

Motionens andra del

Enligt kommunallagen (2017:725) 10 kap 3 § punkt 3 ska
kommunfullmäktige utse styrelseledamöterna vid kommunalt helägda
bolag. Under förutsättningen att tillsättning via proportionellt val inte begärs
finns det möjligheter för kommunfullmäktige att utse styrelseledamöter på
opolitisk grund då valet regleras närmare i aktiebolagslagen som har andra
former av valbarhetskrav jämfört med kommunallagen. Att välja en styrelse
där hälften av ledamöterna inte är politiskt tillsatta och som även bor
utanför kommunen är alltså möjligt. Lämpligen bör frågan diskuteras och
beslutas av kommunfullmäktige nästa mandatperiod i samband med val av
ny styrelse.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-06-13 § 125
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-12
Motion från Anders Bockgård (LpO) inlämnad 2021-10-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - En starkare demokratisk process vid återremiss

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen och
demokratiberedningen ges ett gemensamt uppdrag i att uppdatera berörda
reglementen så att 5 kap. 50 § i kommunallagen och dess viljeinriktning kan
uppnås.

Yrkanden

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

Erland Olauson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen
ska avslås.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att Erland Olausons (S) och Jonas
Andersson (V) med fleras yrkanden ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
Erland Olausons (S) yrkande.

Omröstning begärs.

Omröstningsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst till Erland Olausons (S) yrkande.
Nej-röst till Jonas Andersson (V) med fleras yrkande.
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Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande

ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår Frånvarande/

vakant

Ted Starkås (S) x

Anna Nilsson (M) x

Jenny Elander Ek (C) x

Göran Hargestam (SD) x

Nhela Ali (S) x

Anders Sjölander (M) x

Erland Olauson (S) x

Anders Carlsson (C) x

Liubov Parfiienko i stället för

Eva Larsson (SD)

x

Örjan Carlsson (S) i stället för

Ulla Wallering Fall (S)

x

Per Hollertz (M) x

Bertil Eklund (NB) x

Anders Bockgård (LpO) x

Jonas Andersson (V) x

Marianne Svensson (KD) x

Jan Karlsson (S) x

Bernt Janhäger (M) i stället för

Carina Thuresson (M)

x

Gunilla Strid Beckman (S) i

stället för Charlotte Kettle (S)

x

Kurt Olsson (SD) x

Carola Andersson (C) i stället x

29(38)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §124 KS-SA.2022.49

Justerare

..........

..........

..........

för Göran Karlsson (C)

Lars Beckman (S) x

Yvonne Janhäger (M) x

Malin Andersson (S) x

Rosa Jonsson (C) x

Madeleine Koistinen (SD) x

Hans F Andersson (M) x

Erik Lundberg (S) i stället för

Mikael Jonsson (S)

x

Måns Holmqvist (LpO) i stället

för Hans A Andersson (LpO)

x

Tord Andersson (NB) x

Maud Carlsson (S) x

Anders Jonsson (M) istället för

Jeanette Nordgren (M)

x

Torvald Karlsson (C) x

Olle Wester (V) x

Lena Sturegård (SD) x

Marie Lindh Eriksson (C), ordf. x

Summa 16 17 0 2

Ja-röster: 16
Nej-röster: 17
Avstår: 0
Frånvarande/vakant: 2

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

Jonas Andersson (V) har 2022-04-04 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med förslaget att ge ”Kommunstyrelsen och
Demokratiberedningen ett gemensamt uppdrag i att uppdatera berörda
reglementen så att 36 § i kommunallagen och dess viljeinriktning kan
uppnås.”

I texten anges bakgrunden till motionen vara hur återremisser, särskilt så
kallade minoritetsåterremisser, hanteras. Då exempelvis tidigare fall där
extra sammanträden kallas in och där motiveringarna i återremisserna inte
har utretts när ärendena återigen behandlas.

Förslaget i motionen uppfattas som att kommunstyrelsen och
demokratiberedningen ska få ett uppdrag att ta fram ett förslag till
revidering av kommunens styrdokument, exempelvis då
kommunfullmäktiges arbetsordning. Revideringen ska innehålla förslag till
bestämmelser hur återremisser i kommunfullmäktige ska hanteras. Då
exempelvis att en beredning måste ske utifrån återremissernas intentioner
och att det inte ska kallas in extra sammanträden.

Motionären hänvisar till 36 §, vilket var där bestämmelsen reglerades i
tidigare kommunallag. Bestämmelsen regleras i nuvarande kommunallag
(2017:725) i 5 kap 50 § 1 st. Paragrafen anger följande:
”50 § Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs
dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en
minoritet.”

I bestämmelsen framgår det att en minoritet i kommunfullmäktige kan i
vissa fall besluta både om bordläggning och återremiss. I förarbetena till
bestämmelsen anges syftet vara att fördjupa demokratin och motverka
kortsiktiga framhastade beslut. För att upprätthålla effektivitet i
beslutsfattandet ansågs det dock inte skäligt att införa ytterligare
möjligheter för en minoritet i fullmäktige att återremittera eller bordlägga ett
ärende mer än en gång (Prop. 2008/09:21 s. 87-88).

I förarbetena har det även uttalats, för att förhindra rena obstruktioner i ett
ärende, att det är den politiska majoriteten som avgör beredningens
omfattning. Det är också majoriteten som avgör när ärendet kan anses vara
tillräckligt berett för att åter behandlas i fullmäktige. I förarbetena ges
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exemplet att det är möjligt att vid brådskande ärenden inkalla extra
sammanträden med fullmäktige, vilket alltså skapar en möjlighet att
behandla ett återremitterat ärende inom en kort tid (Prop. 2001/02:80 s.
79). Att kalla in extra sammanträden för att snabbt behandla ett ärende
strider alltså inte mot intentionen i kommunallagen 5 kap 50 §.

Det är majoriteten som beslutar omfattningen som följer av en återremiss.
Kommunallagen ställer inga krav på kvalitet på beredningen av ett ärende
som återremitteras. Det är kommunfullmäktiges slutliga beslut att avgöra
om ett ärende är tillräckligt berett eller inte.

Att införa särskilda bestämmelser i kommunens egna styrdokument enligt
motionens intention skulle innebära en försämring av effektiveten av det
kommunala beslutsfattandet. Det skulle även skapa hinder att fatta beslut
vid eventuellt brådskande ärenden.

Efter en omvärldsbevakning har förvaltningen inte kunnat finna några
liknande exempel från andra kommuner eller regioner där frågan om
hantering av minoritetsåterremiss regleras i någon form av arbetsordning,
reglemente eller liknande styrdokument.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-06-13 § 126
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-12
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2022-04-04

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Demokratiberedningen
Kommundirektören
Kommunsekreterare F.S.
Akten
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Motion - Förbättra samarbetet mellan kommunen och
näringslivet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

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

Yrkanden

Anna Nilsson (M) yrkar att motionen ska bifallas.

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

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

Anna Nilsson (M) har 2022-02-07 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med följande förslag:
”Att uppdra till KS att utvärdera näringslivsrådets resultat och arbetsformer,
titta på alternativa arbetsformer och tillsammans med näringslivet ta fram
en strategi för hur vi ska kunna förbättra samarbetet (eventuellt med ett
samverkansprogram).”

Förvaltningens yttrande
Näringslivsrådets resultat och arbetsformer har ifrågasatts både inom
förvaltningen och av ett antal företagare i kommunen, därför påbörjades
redan i oktober 2021 diskussioner inom näringslivsrådet att förnya dess
form och klargöra dess syfte.

33(38)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §125 KS-KcS.2022.9

Justerare

..........

..........

..........

Ett utkast på hur ett nytt näringslivsråd skulle kunna formas presenterades
under näringslivsrådet i april 2022 och har sedan dess bearbetats i formella
och informella nätverk tillsammans med näringslivet. Förslaget publicerades
på kommunens hemsida och skickades till de e-postadresser till företagare i
kommunen som funnits i näringslivsutvecklarens register.

De stora förändringarna i omdaningen är bland annat att flytta
ordförandeskapet till näringslivet som därmed också får ägandeskap över
rådets agenda och kan driva frågor som är relevanta utifrån företagens
perspektiv. Fokus har också varit på att bygga in en naturlig rotation på
rådets medlemmar samt eftersträva mångfald, jämställdhet och geografisk
spridning bland representanterna.

Förslaget till förändringar och de inspel som lämnats från olika parter
diskuterades vidare på näringslivsrådet den 15 juni. Under mötet framkom
flera kompletterande synpunkter. Bland annat lyftes önskemål om ett forum
för förtagare att lyfta in enskilda frågor av vikt, men att rådet inte är rätt
plats att behandla enskilda ärenden. Det lyftes istället att detta är något
näringslivsutvecklaren bör göra i form av ”företagslotsning” inom
kommunen men att detta förutsätter ett fungerande sektorsövergripande
samarbete inom kommunens förvaltningsorganisation. Frågan är prioriterad
och tid ska avsätts för samarbete inom berörda sektorer så snart som
möjligt för att skapa forum för att lyfta enskilda företagsärenden.

Rådet bör vara ett forum för strukturella frågor, frågor som är av vikt för
flera företagare. Näringslivsrådet enades om att förtydliga denna punkt i
näringslivsrådets riktlinjer.

Näringslivsrådet enades även om att ordförande för rådet ska vara från
näringslivet och att inval av nya representanter och antagande av nya
riktlinjer bör ske under hösten med målet att ett fungerande råd är på plats
till årsskiftet 2022/23. Vidare lyftes att det är viktigt att få till engagerade
deltagare i näringslivsrådet.

Resultatet och ytterligare förändringar i näringslivsrådets arbetsformer ska
utvärderas efter en tid med det nya rådet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §125 KS-KcS.2022.9

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-08-15 § 138
Tjänsteskrivelse från staben 2022-08-03
Motion från Anna Nilsson (M) inlämnad 2022-02-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §126 KF-KF.2022.4

Justerare

..........

..........

..........

Motioner, interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde överlämnas följande motioner:

· Från Marianne Svensson (KD) "Ge kommunens vårdpersonal bättre
arbetsvillkor". Dnr KS-SO.2022.50

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga interpellationer lämnas in under dagens sammanträde.

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:

Anders Sjölander (M) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S):
- Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om att servera mer viltkött på
skolans matsedel. Hur har det fungerat med det?
Svar: Återkommer med svar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §126 KF-KF.2022.4

Justerare

..........

..........

..........

Marianne Svensson (KD) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman
(S):
- I kommunens kostpolicy står det på sista sidan att den ska stämmas av
vartannat år med start 2022. Är avstämningen påbörjad?
Svar: Återkommer med svar.

- I kostpolicyn skriver man att måltiden ska vara god, näringsriktig, säker,
inbjudande och variationsrik med hög andel närproducerade och ekologiska
livsmedel. Hur följs de målen upp?
Svar: Återkommer med svar.

- I kostpolicyn, står det vidare (sid 3): ”Matavfallet från matproduktion och
servering ska uppgå till max 20 g per matgäst. Följs upp och redovisas
kvartalsvis”. Har det målet nåtts och var redovisas det?
Svar: Återkommer med svar.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-29

KF §127 KF-KF.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Avslutning

Bertil Eklund (NB) tackar församlingen för arbetet under denna
mandatperiod.

Ordföranden avslutar mötet och tackar församlingen med anledning av att
sammanträdet är det sista för fullmäktige under mandatperiod 2018-10-15--
2022-10-14.

_ _ _ _ _ _ _
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