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Plats och tid: Stora Studion, Funkishuset , 2020-02-10 , 08:15:00 - ca 15:00 OBS
TIDEN!

· Upprop

· Val av protokollsjusterare

Nr Ärende Föredragande och ca tid
1 Öppnande av sammanträdet
2 Godkännande av dagordningen
3 Information kommunstyrelsen

a) Region Östergötland

b) RTÖG

c) Rapport från
Integrationsrådet

d) Rapport från de kommunala
råden

e) Rapport från
kommunstyrelsens utskott

f) Rapport från förra
företagsbesöket

g) Redovisning av
besparingsarbetet

h) Information CKS

i) Barnkonventionen blir
barnrättslag

j) Övrig information

Anders Hedborg och Martin
Klinthäll kl. 09:00
Emelie Nisu och Maria Skarin
kl. 09:45

4 Valärenden 2020 Avsägelse vice ordf ks-buu
och fyllnadsval

5 Valärenden 2020 Avsägelse ks-sou, smu och
fyllnadsval

6 Revisionsrapport - granskning
beslutsunderlag
medborgarservice

Monika Hallberg

7 Revisionsrapport - Granskning
av kommunstyrelsens
beredning av större
fastighetsprojekt

Monika Hallberg
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8 Kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2020-2022

Monika Hallberg och Sven
Stengard kl. 11:00

9 REMISS - Handlingsprogram
för skydd mot olyckor

Peter Tirheden kl. 11:30

10 Remiss Målbild 2040 för Region
Östegötland engagemang i
regional tågtrafik

Martine Christensen Odenhall
kl. 11:45

11 Åby 2:119, Framtida skötsel och
underhåll av hembygdsgården
Lill-Åby

Martine Christiensen
Odenhall

12 Gångfartsområde Valdemarsvik Kristina Hörnqvist kl. 13:00
13 Motion - Utredning o analys av

försäljning av Väggö o Ämtö
naturreservat

Carl Hamilton kl. 13:30

14 Patientsäkerhetsberättelse
2019

Caroline Hedvall kl 14:00

15 Meddelanden
16 Delegationsbeslut
17 Svar på frågor
18 Frågor
19 Avslutning av sammanträdet

· Företagsbesök är planerat till onsadg 12 februari kl. 13:30 mer information
kommer.

Ted Starkås (S) Frida Andersson
Ordförande Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(1) Nämnd.2020.7

Justerare

..........

..........

Öppnande av sammanträdet

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(2) Nämnd.2020.8

Justerare

..........

..........

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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Sammanträdesdatum

2020-02-10

(3) Nämnd.2020.4

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

a) Region Östergötland

b) RTÖG

c) Rapport från Integrationsrådet

d) Rapport från de kommunala råden

e) Rapport från kommunstyrelsens utskott

f) Rapport från förra företagsbesöket

g) Redovisning av besparingsarbetet

h) Information CKS

i) Barnkonventionen blir barnrättslag

j) Övrig information

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _
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Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(4) KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

Valärenden 2020 - godkännande av avsägelse vice ordf.
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, Jonas Andersson (V)
samt fyllnadsval.

Kommunstyrelsens beslut
1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(5) KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

Valärenden 2020 - godkännande av avsägelse ersättare
kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, godkännande av
avsägelse socialt myndighetsutskott, Lars Lundqvist (LpO) samt
fyllnadsval.

Kommunstyrelsens beslut
1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(6) KS-SA.2019.99

Justerare

..........

..........

Revisionsrapport - granskning beslutsunderlag
medborgarservice

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 13 KS-SA.2019.99

Justerare

..........

..........

Revisionsrapport - granskning beslutsunderlag
medborgarservice

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Valdemarsviks kommun har genomfört en granskning av
beslutsunderlagen för inrättande av Medborgarservice (tidigare
Medborgarkontor). Det är enbart beslutsunderlagen som är granskade,
några intervjuer av ansvariga politiker eller tjänstemän har inte gjorts.

Av PM-Granskning av beslutsunderlag för beslut om etablering av
Medborgarkontor i Valdemarsviks kommun framgår att revisorerna
bedömer att det finns brister i beslutsunderlaget gällande
Medborgarservice. Svar på följande frågor efterlyses.

- Vilka är de nuvarande problemen som ska lösas med
Medborgarservice?

- Vilka är de viktigaste utmaningarna som ska kunna ge den
kvalitetshöjning och resurseffektivitet som eftersträvas?

- Hur är Medborgarservice förankrat hos sektorer och
myndighetsdelar?

- Vilka är nettoeffekterna för driftskostnaderna vid tillskapandet av
Medborgarservice?

Av granskningsrapporten framgår att revisorernas bedömning är att
kommunstyrelsen fått löpande information under
genomförandeprocessen och haft möjlighet att ställa kompletterande
frågor. Revisorerna konstaterar att kommunstyrelsen inte fått information
om rekryteringen av chef för Medborgarservice.

Yttrande
Kommunchefen har i skrivelse 2020-01-08 lämnat förslag till yttrande
över revisorernas granskning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta yttrandet 2020-01-08 gällande den
granskning som revisorerna genomfört.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 13 KS-SA.2019.99

Justerare

..........

..........

Förslaget är också att i en ny styrmodell inarbeta ett ramverk för
utvecklingsarbetet i kommunen.

Ajournering
Carina Thuresson (M) begär ajounering mellan kl 12:40 och 12:45.
Därefter återupptas sammanträdet.

Förslag och yrkanden
Per Hollertz (M) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen
utan ställningstagande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchefen 2020-01-08 med förslag till yttrande.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-08 KS-SA.2019.99 1(3)

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Monika Hallberg
0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Yttrande gällande Revisionsrapport - granskning
beslutsunderlag medborgarservice

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över
revisionsrapporten gällande beslutsunderlag för beslut om att
etablera Medborgarservice.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att säkerställa att
kommunens nya styrmodell kompletteras med ett ramverk för hur
framtida utvecklingsarbete ska bedrivas.

Ärendebeskrivning

Revisorernas granskning

Revisorerna i Valdemarsviks kommun har genomfört en granskning av
beslutsunderlagen för inrättande av Medborgarservice (tidigare
Medborgarkontor). Det är enbart beslutsunderlagen som är granskade,
några intervjuer av ansvariga politiker eller tjänstemän har inte gjorts.

Av PM-Granskning av beslutsunderlag för beslut om etablering av
Medborgarkontor i Valdemarsviks kommun framgår att revisorerna
bedömer att det finns brister i beslutsunderlaget gällande
Medborgarservice. Svar på följande frågor efterlyses.

- Vilka är de nuvarande problemen som ska lösas med
Medborgarservice?

- Vilka är de viktigaste utmaningarna som ska kunna ge den
kvalitetshöjning och resurseffektivitet som eftersträvas?

- Hur är Medborgarservice förankrat hos sektorer och
myndighetsdelar?

- Vilka är nettoeffekterna för driftskostnaderna vid tillskapandet av
Medborgarservice?

Av granskningsrapporten framgår att revisorernas bedömning är att
kommunstyrelsen fått löpande information under
genomförandeprocessen och haft möjlighet att ställa kompletterande
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frågor. Revisorerna konstaterar att kommunstyrelsen inte fått information
om rekryteringen av chef för Medborgarservice.

Rekommendation
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att i det pågående
arbetet med ny styrmodell inarbeta ramverk för olika former av studier, d
v s en del i hur utvecklingsarbetet ska bedrivas. Vad olika former av
studier ska ge svar på varierar, dock måste det formuleras grundligt; att
fatta beslut på vaga grunder äventyrar kommunens ekonomi.

Kommentarer till granskningsrapportens innehåll
Kommunstyrelsen bedömer att arbetet med att etablera
Medborgarservice, för att skapa en ny servicefunktion till gagn för
kommuninvånare och företagare, har bedrivits med god insyn och
transparens. Syftet med och förutsättningarna för arbetet har varit
tydliga.

Följande kommentarer och förtydliganden görs för att komplettera den
granskning som genomförts.

Problembild
Utgångspunkten för att etablera Medborgarservice har varit att förbättra
service, att effektivisera verksamhet och minska sårbarheten som ofta
finns i en mindre organisation. Någon problembeskrivning är inte
framtagen utan fokus har varit att arbeta för att vår tjänsteleverans till
kommuninvånare och företagare ska ytterligare förbättras.

Utmaningar
Det ligger alltid en utmaning i att arbeta med förändringar inom en
organisation. Detta är väl känt och en förutsättning utvecklingsarbetet
inom en organisation. Förankringsprocessen har varit en del i
etableringsarbetet.

Att förankra vår målbild med Medborgarservice har visat sig vara en
rejäl utmaning, då ifrågasättande av denna etablering varit mycket
starkt, från politiskt håll och under en period även från
tjänstemannaorganisationen. Detta förutsågs inte i planeringsfasen och
det har lett till att etableringen har tagit längre tid än förväntat.

Förankring i organisationen i dag
Förankring av denna typ av förändringsarbetet är generellt sett en
process som tar tid. Förankringen av och förståelsen för
Medborgarserviceuppdraget är idag påtaglig och det utvecklings- och
samarbete som initialt planerades, har tagit fart under 2019. Samarbetet
med sektorerna fortsätter under 2020. Det är också en viktig del i
arbetet med att effektivisera ärendehandläggning för att minska
kostnader och hålla de budgetramar som är fastställda av
kommunfullmäktige för perioden 2020 - 2022.
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Nettoeffekter gällande driftskostnader
Effekterna gällande driftsbudgeten kunde inte uppskattas i samband
med uppstarten av Medborgarservice. Initialt redovisades att en
kostnadsökning sannolikt skulle uppstå innan verksamheten var fullt ut
etablerad. Den fördröjning av processen som ovan redovisas, har också
lett till att förväntade effekter inte har kunnat realiseras under 2019.

De effekter som idag kan identifieras relateras framförallt till besparingar
som är gjorda inom Staben och Service och administration. För 2020
kommer ytterligare effekter kunna redovisas.

Rekrytering
Av granskningsrapporten framgår att kommunstyrelsen inte tagit beslut
om tillsättning av chef för Medborgarservice. Någon sådan rekrytering är
inte gjord, då det är kommunchefen som är närmast ansvarig chef för
verksamheten. Medborgarservice består av 4 medarbetare, som är
internt rekryterade. Ansvarig för rekryteringarna har kommunchefen
varit. Rekryteringarna har skett i samarbete med Personalenheten.

Rekommendation
Revisorernas rekommendation är att en ny styrmodell ska innehålla ett
ramverk för olika former av utvecklingsarbete. Revisorerna kommenterar
att ett utvecklingsarbete måste formuleras grundligt, för att inte äventyra
kommunens ekonomi.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås anta ovanstående yttrande gällande den
granskning som revisorerna genomfört.

Förslaget är också att i en ny styrmodell inarbeta ett ramverk för
utvecklingsarbetet i kommunen.

Monika Hallberg
kommunchef

Beslutet skickas till:
Revisorerna i Valdemarsviks kommun
Kommunchef
Akt

















SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(7) KS-SA.2019.100

Justerare

..........

..........

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens
beredning av större fastighetsprojekt

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 14 KS-SA.2019.100

Justerare

..........

..........

Revisionsrapport - granskning av kommunstyrelsens
beredning av större fastighetsprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan
ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Valdemarsviks kommun har granskat tre olika
fastighetsprojekt för att utreda och bedöma kommunens berednings-
och planeringsprocesser i denna typ av projekt.

Det är tre olika ärenden granskats. Det gäller vård- och omsorgsboende
Ringgården och Vammarhöjden samt byggnation av två nya förskolor i
Valdemarsviks tätort. När det gäller två av projekten, Vammarhöjden och
förskolorna, är revisorernas bedömning att hanteringen har varit
ändamålsenlig när det gäller beslutsunderlag och transparens. När det
gäller Ringgården bedöms brister finnas gällande beredning av
beslutsunderlag, samarbetsavtal med Riksbyggen samt överlåtelsen av
Ringgården till den kooperativa hyresrättsföreningen.

Av rapporten framgår att den sammanfattande bedömningen är att
kommunen saknar en ändamålsenlig process när det gäller hanteringen
av större fastighetsprojekt eller större ekonomiska åtaganden.

Yttrande
Kommunchefen har utarbetat förslag till yttrande över revisorernas
granskning.

Förslag till beslut

Revisorernas rekommendationer:

 Ta fram en processbeskrivning eller projektmodell.

En projektmodell med processbeskrivningar föreslås tas fram för
Valdemarsviks kommun. Motivet för detta förslag är framförallt att
kommunen driver allt fler verksamhetsrelaterade projekt och en del
uppdrag som ges till förvaltningen kan komma att drivas i projektform i
fortsättningen. En modell kan också vara aktuell för framtida fastighets-
och exploateringsprojekt.
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Sammanträdesdatum
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Justerare

..........

..........

 Ta fram en policy eller riktlinjer för hur jäv, korruption och
oegentligheter ska förebyggas.

Varje kommun bör idag ha denna typ av styrdokument och
Valdemarsviks kommun ska inte vara ett undantag. Riktlinjer för hur jäv,
korruption och oegentligheter ska förebyggas föreslås tas fram. Behovet
av ett sådant styrdokument är inte relaterat till den nu aktuella
granskningen utan styrs ett generellt behov av att kommunens
förhållningssätt till och arbete med dessa frågor ska tydliggöras.

Förslag och yrkanden
Ulla Wallering Fall (S) föreslår att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchefen med förslag till yttrande.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Monika Hallberg
0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Yttrande gällande Revisionsrapport - granskning av KS
beredning av större fastighetsprojekt

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram
en projektmodell som ska tillämpas för framtida
projektuppdrag inom Valdemarsviks kommun.

3. Kommunchefen får också i uppdrag att ta fram riktlinjer för
det förebyggande arbetet för att förhindra att jäv, korruption
och oegentligheter uppstår.

Revisorernas bedömning

Revisorerna i Valdemarsviks kommun har granskat tre olika
fastighetsprojekt för att utreda och bedöma kommunens berednings-
och planeringsprocesser i denna typ av projekt.

Det är tre olika ärenden granskats. Det gäller vård- och omsorgsboende
Ringgården och Vammarhöjden samt byggnation av två nya förskolor i
Valdemarsviks tätort. När det gäller två av projekten, Vammarhöjden och
förskolorna, är revisorernas bedömning att hanteringen har varit
ändamålsenlig när det gäller beslutsunderlag och transparens. När det
gäller Ringgården bedöms brister finnas gällande beredning av
beslutsunderlag, samarbetsavtal med Riksbyggen samt överlåtelsen av
Ringgården till den kooperativa hyresrättsföreningen.

Av rapporten framgår att den sammanfattande bedömningen är att
kommunen saknar en ändamålsenlig process när det gäller hanteringen
av större fastighetsprojekt eller större ekonomiska åtaganden.

Revisorernas rekommendationer
Av rapporten framgår att revisorerna rekommenderar kommunen att
Ta fram en processbeskrivning eller projektmodell.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-29 KS-SA.2019.100 2(4)

Ta fram en policy eller riktlinjer för hur jäv, korruption och oegentligheter
ska förebyggas.

Ärendebeskrivning

Projektstyrning, förstudier och resurser
De tre projekten styrningsprocesser varierar på grund av att de har olika
förutsättningar. De två projekten gällande Ringgården och
Vammarhöjden är komplexa projekt för Valdemarsviks kommun att
hantera. De genomförs i samarbete med Riksbyggen respektive Region
Östergötland och projektstyrningen bygger på detta samarbete.

Förskolebyggnationerna följer kommunens egen process med förstudie
och upphandling av byggentreprenad. Vi har egen erfarenhet och
kompetens för processens genomförande.

Varje projekt av de tre aktuella, har fram till dags dato genomförts med
långa beredningsprocesser som också utgjort förstudier för respektive
projekt. Processerna har genererat beslut och ställningstaganden i
styrgrupp och/eller kommunstyrelsen. När det gäller förskolorna och
Ringgården har beslut fattats även i kommunfullmäktige. Det har funnits
en transparens i beredningsprocesserna och varje politiskt
ställningstagande har protokollförts.

Vammarhöjden
Fastigheten Vammarhöjden ägs av Region Östergötland och en om- och
tillbyggnad av fastigheten har planerats sedan 2017, då en förstudie
startade och en fördjupad studie har pågått under 2019.
Förstudiearbetet har genomförts i samarbete mellan kommunen och
regionen. Beslut om fortsatt samarbete i fastighetsfrågan kommer att
aktualiseras under 2020.

Förskolor
Kommunstyrelsens beslut gällande byggnation av två nya förskolor
föregicks av en lång beredningsprocess, både inom organisationen och
med en transparens som involverade medarbetare och
kommuninvånare. Beslut om byggnationerna är fattat av
kommunstyrelsen och arbetet är påbörjat.

Ringgården
Granskningsrapporten redovisar att revisorerna funnit brister i
hanteringen av projektet gällande Ringgården.
Arbetet startade genom att behov av ombyggnation och renovering
konstaterades 2016. I en förstudiefas studerades hur andra kommuner
löst om- och nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden. Detta
resulterade i att Ringgårdsprojektet utgått från att söka samarbete i en
kooperativ hyresrättsförening. Detta bedömdes, utifrån flera faktorer,
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vara ett alternativ att utreda för att genomföra renoveringen av
Ringgården.

En utredning genomfördes gällande tillvägagångssätt med beaktande
av regelverk kring LOU. Inget framkom i detta skede som talade mot att
kommunen kunde söka en samarbetspartner för att få till stånd den
lösning som byggde på att en kooperativ hyresrättsförening bildades för
att äga och ansvara för driften av fastigheten Ringgården. I rapporten
uppges att Upphandlingscenter inte var tillfrågade i ärendet. Detta är en
felaktig beskrivning. Vid kontakter med enheten framkom att detta
ärende inte skulle involvera dem, då det inte var en upphandlingsfråga.
Det är mot den bakgrunden som beslutet togs om att gå vidare med att
söka en samarbetspartner och detta blev Riksbyggen.

En styrgrupp med politiker från kommunstyrelsens och stöd- och
omsorgsutskottets presidier, har tillsammans med tjänstemän hanterat
processen utifrån en tydlig process och tidplan. Arbetet gällande
projektet har löpande redovisats i stöd- och omsorgsutskottet och i
kommunstyrelsen. En kooperativ hyresrättsförening har bildats under
2019 och Ringgårdens ombyggnation drivs av föreningens styrelse, där
kommunstyrelsens ordförande också är styrelseordförande.

I rapporten uppges att ett alternativ till samarbetet med Riksbyggen och
ombyggnationen inte togs fram. En processbeskrivning av hur ett
alternativ skulle kunna tas fram presenterades för kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunstyrelsen. Bedömningen var att ett
omfattande projekteringsarbete skulle krävas. Utifrån den erfarenhet
som fanns i organisationen kunde dessa konsultkostnader bedömas bli
mycket höga och tidplanen högst osäker.

Rapporten beskriver också att kostnadsuppskattningarna som i ett
senare skede gjordes av Riksbyggen, gjordes av dem utan kommunens
medverkan. Detta är en felaktig beskrivning då både politiker och
tjänstemän i projektgrupp och styrgrupp högsta grad var involverade i
detta arbete.

Felaktigt är också beskrivningen av att ekonomichef och fastighetschef
inte i någon större utsträckning deltagit i arbetet. Båda tjänstemännen
har varit involverade i hela processen.

I sin rapport anger revisorerna att handhavandet av processen gällande
avtalet med Riksbyggen inte i tillräcklig utsträckning undanröjt risker för
en parallell process utan insyn kan ha föregått beslutet. Revisorerna
påtalar i detta sammanhang att jävs- och korruptionsfrågor gällande
fastighetsområdet blivit uppmärksammade i media de senaste åren.
Denna kommentar från revisorerna bedöms vara obegriplig, när
processen som föregått beslutet om avtalet med Riksbyggen har
genomförts på det sätt som har beskrivits inom ramen för granskningen.



Vårt datum Vårt Dnr Sida
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Avslutningsvis anger revisorerna att överlåtelse av fastigheten
Ringgården till den kooperativa hyresrättsföreningen tillbokfört värde
bedöms kunna riskera att komma i konflikt EU:s statsstödsregler. Efter
diskussion med sakkunniga på Sveriges Kommuner och Regioner, görs
bedömningen att någon sådan konflikt inte föreligger.

Förslag till beslut

Revisorernas rekommendationer

 Ta fram en processbeskrivning eller projektmodell.

En projektmodell med processbeskrivningar föreslås tas fram för
Valdemarsviks kommun. Motivet för detta förslag är framförallt att
kommunen driver allt fler verksamhetsrelaterade projekt och en del
uppdrag som ges till förvaltningen kan komma att drivas i projektform i
fortsättningen. En modell kan också vara aktuell för framtida fastighets-
och exploateringsprojekt.

 Ta fram en policy eller riktlinjer för hur jäv, korruption och
oegentligheter ska förebyggas.

Varje kommun bör idag ha denna typ av styrdokument och
Valdemarsviks kommun ska inte vara ett undantag. Riktlinjer för hur jäv,
korruption och oegentligheter ska förebyggas föreslås tas fram. Behovet
av ett sådant styrdokument är inte relaterat till den nu aktuella
granskningen utan styrs ett generellt behov av att kommunens
förhållningssätt till och arbete med dessa frågor ska tydliggöras.

Monika Hallberg
kommunchef

Beslutet skickas till
Revisorerna i Valdemarsviks kommun
Kommunchef
Ekonomichef
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 7 KS-SA.2020.4

Justerare

..........

..........

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, enligt KFs
budgetplan för 2020-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Verksamhetsplan 2020 - 2022 antas med redaktionell ändring
och kompletteringar enligt nedan.

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 246 punkt 1
upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget 2020 – 2022, 2019-
12-16, § 121. Enligt den modell som utvecklats under arbetes gång med
ärende ska kommunstyrelsen besluta om en verksamhetsplan för 2020 -
2022. Denna plan ska bland annat innehålla resultatmål och indikatorer
kopplade till fullmäktiges inriktningsmål. Den ska även innehålla en
precisering av kommunfullmäktiges anslag fördelat på sektorerna.

Föreliggande förslag (bilaga) till verksamhetsplan har bland annat
processats vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-07.
Förvaltningen föreslår att Verksamhetsplan 2020 – 2022 antas.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-02, § 246 beslutade
styrelsen under punkt 1 om ett antal uppdrag riktade till respektive
sektor. Dessa uppdrag skulle ingå i kommunstyrelsens verksamhetsplan
för 2020. Under beredningens gång har det framkommit att uppdragen
kommer att revideras och uttryckas på annat sätt under året. Därför
föreslår förvaltningen att paragrafen upphävs till den del som avser
uppdragen. Övriga punkter i beslutet avser kommunstyrelsens förslag till
budget ställt till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2020-01-15 med
förslag till verksamhetsplaner.

Förslag och yrkanden

Redaktionell ändring och kompletteringar
Anders Carlsson (C) föreslår en redaktionell ändring, att
Verksamhetsplanen ska kallas; "Verksamhetsplan för 2020 enligt KFs
budgetplan för 2020-2022".



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 7 KS-SA.2020.4

Justerare

..........

..........

Anders Carlsson (C) föreslår också att förvaltningen ges i uppdrag att
arbeta vidare med verksamhetsplanen men revidera/följa upp den i
april. Till april ska verksamheterna också ta fram mätbara värden till de
olika punkterna i verksamhetsplanen.

Vidare föreslår Anders Carlsson (C) att resultatvärden ska kunna mätas
löpande under året och att verksamhetssystemet Stratzys ska
användas.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Sven Stengard
0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Verksamhetsplan 2020 - 2022 antas.

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 246 punkt 1 upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget 2020 – 2022, 2019-
12-16, § 121. Enigt den modell som utvecklats under arbetes gång med
ärende ska kommunstyrelsen besluta om en verksamhetsplan för 2020 -
2022. Denna plan ska bland annat innehålla resultatmål och indikatorer
kopplade till fullmäktiges inriktningsmål. Den ska även innehålla en
precisering av kommunfullmäktiges anslag fördelat på sektorerna.

Föreliggande förslag (bilaga) till verksamhetsplan har bland annat
processats vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-07.
Förvaltningen föreslår att Verksamhetsplan 2020 – 2022 antas.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-02, § 246 beslutade
styrelsen under punkt 1 om ett antal uppdrag riktade till respektive
sektor. Dessa uppdrag skulle ingå i kommunstyrelsens verksamhetsplan
för 2020. Under beredningens gång har det framkommit att uppdragen
kommer att revideras och uttryckas på annat sätt under året. Därför
föreslår förvaltningen att paragrafen upphävs till den del som avser
uppdragen. Övriga punkter i beslutet avser kommunstyrelsens förslag till
budget ställt till kommunfullmäktige.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

Bilaga: Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 - 2022
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Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>



Sektor
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Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

Ansvarsområde

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ansvarar för verkställighet inom enheterna

Gata/fastighet, VA/renhållning, Samhällsplanering samt Kultur- och

biblioteksverksamhet, i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad driftbudget och

investeringsram.

Budget i sammandrag

Tkr
Bokslut

2018
Budget

2019
Ramar
2020

Ramar
2021

Ramar
2022

Netto 48,3 45 43,7 43,3 43

Budget 2020 (tkr) Kostnader Intäkter Netto
Gator och parker, idrottsanläggningar 21 5 16
Fastigheter 25,2 26 -0,8
Vatten och avlopp 17,9 17,9 0
Renhållning 13,5 13,5 0
Miljö 1,7 0 1,7
Samhällsplanering och tillsyn 5,8 2,2 3,6
Musik- och dansskola samt övrig kultur 3,7 0,5 3,2
Bibliotek 3, 06 0,06 3,0
Ledning och administration 4,7 1,1 3,6
Skolskjuts och färdtjänst 13,4 0 13,4
Totalt

43,7



Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad
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Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad

Ansvarsområde

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad ansvarar för kommunens verksamhet
vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola, fritidshem, uppföljning
av gymnasieutbildning, vuxen- och uppdragsutbildning, anpassade anställningar och
praktikplatser inom arbetsmarknadsenheten och arbete med mottagande och
aktiviteter för nyanlända inom integrationsenheten. Inom sektorn finns även
fritidsgård och öppen fritidshemsverksamhet.

Budget i sammandrag

Mnkr
Bokslut

2018
Budget

2019
Ramar
2020

Ek plan
2021

Ek plan
2022

Netto 175 067 166 568 167 204 163 330 162 193

Budget 2020 (Mnkr) Kostnader Intäkter Netto

Fritidsverksamhet/fritidsgård
1 300 0 1 300

Förskola/barnomsorg
51 689 5 500 46 189

Grundskola
84 800 5 000 79 800

Gymnasieskola
32 515 1 000 31 515

Vuxenutbildning
3 700 1 000 2 700

Arbetsmarknad
8 300 6 000 2 300

Ledning och administration
3 400 0 3 400

Summa 185 704 18 500 167 204



M Hallberg 2019-12-19

Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2020-2022
Inledning
Kommunfullmäktiges Inriktningsmål bygger på Vision 2025 som kopplas till de globala målen i

Agenda 2030. Fullmäktige har fastställt mål och budget för 2020-2022.

Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2020 -2022 innehåller resultatmål som utgår från
inriktningsmålen. Resultatmålen beskriver vad som ska uppnås och följs upp genom indikatorer.
Indikatorerna är mätpunkter som visar att arbetet ger de effekter som eftersträvas av den politiska
ledningen. Verksamhetsplanen beskrivs nedan i del 1.

Verksamhetsplanens innehåll avseende målsättningar och budget i balans omsätts i sektorernas

arbetsplaner som baseras på inriktningsmål, resultatmål och indikatorer samt de åtgärder som

genomlysning av verksamhet aktualiserar.

Gemensamma utgångspunkter

För att uppnå de resultatmål som Kommunstyrelsen fastställt krävs att förvaltningens arbete utgår från två

grundläggande uppdrag, Kvalitetsarbete och arbetet med Kompetensförsörjning. (flyttat)

Arbete inom Valdemarsviks kommun kännetecknas av professionalitet, utmärkt service till medborgare

och företag samt god tillgänglighet. Vi säkerställer vårt kvalitetsarbete genom att arbeta systematiskt med

ständiga förbättringar utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Kvalitetsarbetet genomförs med

delaktighet för varje medarbetare. En viktig del i arbetet för 2020 är att effektivisera arbetsprocesser, se

över organiseringen och fortsätta arbetet med besparingar. Parallellt med detta ska också arbetet med att

öka digitaliseringen fortsätta.Nytt!

Kompetensförsörjningen är en annan strategiskt viktig fråga för Valdemarsviks kommun och vi arbetar

systematiskt med att skapa bra förutsättningar för att rekrytera och behålla medarbetare. Vi är tydliga

med vad det innebär att vara chef, ledare och medarbetare. Vi vill stimulera den interna rörligheten

genom utbildningsinsatser, studiebesök och stödjer olika former av kompetensutveckling. Chefers och

medarbetares vidareutveckling är en central faktor för verksamhetens utveckling. Medarbetarens hälsa är

grunden för ett gott arbete och vi främjar medarbetares hälsa genom att vara den hälsosamma

arbetsplatsen.

Den genomlysning av alla verksamheter som gjordes 2019, ska omsättas i åtgärder under 2020 –

2022, för att effektivisera och därmed reducera kostnader, så att verksamheterna ryms inom de

budgetramar som årligen fastställs. Flyttat!



Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer

1. Inriktningsmål: Den resurseffektiva kommunen

RESULTATMÅL INDIKATOR/MÄTPUNKTER Uppföljning

1.1 Kommunens överskott
ska motsvara minst 1,5 %
av kommunens intäkter i
form av skatter och
statsbidrag.

Soliditeten ska vara
oförändrad.

 Driftsbudgetens utfall och prognos
redovisas i månadsrapporter

 Investeringsbudgetens utfall och prognos
redovisas vid tertial uppföljning.

 Soliditetsmått

Månadsvis

Tertial

1.2 Ingen kommunal
verksamhets kostnader
ska vara mer än 5 %
dyrare än snittet för
jämförbara kommuner.

 Statistik från Kolada,
räkenskapssammandraget:
o Grundskola

o Förskola

o IFO, Insatser för vård av barn och unga

 Skolverkets statistik 2019

Tertial

1.3 En hög andel av
kommunens inköp ska
ske från leverantörer som
har ett konkurrensutsatt
avtal med kommunen.

 Redovisning utifrån intern statistik genom
stickprovskontroll av andelen avrop
utifrån antalet ramavtal och antal
direktupphandlingar.

 Indikator 2019:

Tertial

2. Inriktningsmål: Den öppna kommunen

RESULTATMÅL INDIKATOR/MÄTPUNKTER Uppföljning i nästa version

2.1 Kommunen har en hög
servicegrad och stor
tillgänglighet för medborgare
och företagare och bidrar
därmed till ett attraktivt
företagsklimat.

 SKL:s mätning avseende telefoni, e-post, 2018
o Telefoni: Tillgänglighet 62 (övr. kommuner 53)

o Information 96 (övriga 85)

o Bemötande 99 % (övriga 97)

o E-post: Svarstid 93 % (övriga 89)

o Svarskvalitet: 48 % (övriga 57)

 Svenskt Näringslivs Klimatundersökning
o Rankingresultat 2019: 221 (2018: 284)

 Insikt 2020

2.2 Näringslivet upplever att
kommunen tar hänsyn till
näringslivets behov i
planeringsarbetet

Uppföljning av Näringslivsstrategin.
Enkel enkät
Näringslivsrådet

2.3 Fler medborgare ska känna att
de får tillräcklig information
om den kommunala
verksamheten och känna
delaktighet i viktiga processer

 Medborgarundersökning 2020 (därefter vart tredje år)

 Telefoni- och e-postundersökning 2018
o Information 96 % (övriga 85%)

Egen enkät

3. Inriktningsmål: Den hälsosamma kommunen



RESULTATMÅL INDIKATOR/MÄTPUNKTER

3.1 Äldre som får insatser ska
känna trygghet och att de har
möjlighet till både verksamhet
och bostäder som motsvarar
behoven.

 Kolada 2018 och 2019
o Hemtjänst: Trygghet, bemötande, förtroende:

2019: 52 % (2018: 48 %)
o Särskilt boende: Trygghet, bemötande, förtroende:

2018: 35 % (2017: 39 %)
Egen enkät ?

3.2 Öka andelen yngre och äldre
som upplever att de har
möjligheter till ett bra utbud
av fritidsaktiviteter/
sociala aktiviteter.

 Kolada 2019:
o Särskilt boende, sociala aktiviteter: 69 % (2018: 58 %)

Komplettera nuvarande elevenkät

3.3 Behov av insatser från
Socialtjänsten ska minska
genom att öka de
förebyggande insatserna för
barn och ungdomar.

 Kolada, kostnadsutveckling 2018:
o Kostnad HVB-hem: 1 962 kr/inv (2017: 1 358 kr/inv)

o Kostnad familjehem: 1 752 (2017: 1 811)

o Kostnad öppna insatser barn och unga: 681 (539)

 Statistik från IFO 2019
o Antal förebyggande åtgärder

o Ej återaktualiserade ärenden

o Antal ärenden för samverkan skola/IFO

4. Inriktningsmål: Den klimatsmarta och miljökloka kommunen

RESULTATMÅL INDIKATOR/MÄTPUNKTER

4.1 Den kommunala organisationens
klimatavtryck ska minska.

 Egen statistik gällande minskade CO2-utsläpp,

 Ökad återvinning/återbruk av avfall.

 Miljöfaktorer och dess påverkan vid ny- och om
byggnationer ska redovisas.

 Elförbrukning redovisas
o Egenproducerad el redovisas

o Närproducerade livsmedelsinköp

4.2 Den kommunala organisationens
inköp av miljö- och hälsofarliga
produkter ska minska.

 Egen redovisning av minskningen sker från alla sektorer.

4.3 Det icke återvinningsbara avfallet
från kommunen ska minska.

 Minskade volymer till förbränning, 2019
o Förbränt material, 2018: 256 kg/per person och år

(2016: 272 kg/pp)

5. Inriktningsmål: Den framgångsrika lärande kommunen

RESULTATMÅL INDIKATOR/MÄTPUNKTER

5.1 Samtliga elever ska vara behöriga
till gymnasieskolan efter avslutad
grundskola.

 Meritvärde, årskurs 9, 2019:
o Totalt: 200,6 (Flickor: 212, pojkar: 191,3)

 Behörighet till gymnasieskolans samtliga nationella
program, 2019:
o Totalt: 69,5 (Yrkesinriktade program: 81,4)

 Andel elever med godkänt i alla ämnen, 2019.
o Totalt: 59,3



Betygsresultat, nationella prov, årskurs 6

5.2 Föräldrar ska känna att det är
tryggt att lämna sina barn på
förskolan och att barnen ges
möjlighet till pedagogisk
verksamhet av god kvalité.

 Resultatet inhämtas via personal- och
vårdnadshavarenkät, 2019

5.3 Den öppna arbetslösheten i
kommunen ska minska.

 Statistik från Arbetsförmedlingen, 2019

 Kolada, statistik gällande ekonomiskt bistånd 2018
o Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

2018: 16,5 % (2017: 18,0 %)

 Egen statistik gällande ekonomiskt bistånd, 2019
o Antal familjer

o Antal individer

6. Inriktningsmål: Den moderna kommunen

RESULTATMÅL INDIKATOR/MÄTPUNKTER Uppföljning

6.1 Valdemarsviks kommun ska
präglas av ett gott och hållbart
ledarskap.

 HME, 2018 (2020 och varje år)
o Ledarskap 79 (2015: 72)

o Motivation 78 (2015: 77)

o Ledning/Styrning 76 (2015:70)

o Totalt 78 (2015: 73)

 Egna medarbetarenkäter, 2020

6.2 Valdemarsviks kommun ska vara
en arbetsgivare som våra
medarbetare kan rekommendera
till andra.

 HME 2020

 Egna medarbetarenkäter, 2020

 Resultat av avgångsintervjuer, 2020

 Sjukfrånvaro 2018: 5,8 %.

 Frisknärvaro 2018: 65 % (högst 6 dagar/anställd och
år).

 Antal heltidsanställda 2018:

 Antal tillsvidareanställda 2018:

 Personalomsättning, antal avslutade/antal
anställda, 2018: 10 %

 Hyrpersonal som ersätter ordinarie personal Nytt.

6.3 Osakliga löneskillnaderna,
beroende på kön ska inte
existera.

 Lönekartläggning, resultat 2019
o Resultat 2019: 0 (ingen osaklig löneskillnad

p g a kön identifierades.)

Uppföljning - Rapportering

Utöver den månatliga ekonomiska uppföljningen med prognos för helåret ska rapportering ske

tertialt: per 30 april, 31 augusti och 31 december. Den månadsvisa uppföljningen ska redovisa orsaker

till negativ avvikelse och lämna förslag till åtgärder. Nytt.

Tertial 1 ska innehålla:

Ekonomisk månadsuppföljning och prognos för 2020.

 Redovisning av status gällande investeringar och prognos för investeringsbudget 2020.



 Redovisning av indikatorer gällande personalområdet samt en del övriga indikatorer enligt

ovan.

Tertial 2, Delårsredovisning 2020 med uppföljning av mål, indikatorer och budget.

Tertial 3, Bokslut och Årsredovisning 2020



Kommunledning och Stab

13

Kommunledning och Stab

Ansvarsområde
Kommunchefen ansvarar för den övergripande ledningen av förvaltningen och har att
på kommunstyrelsens uppdrag utveckla ledning, styrning och samordning av
verksamheterna.

Kommunchefen leder Stabens arbete och dess uppdrag omfattar näringslivsfrågor,
marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor samt säkerhets- och
beredskapsarbetet, skärgårdsutveckling och folkhälsoarbete. Staben har både ett
strategiskt och operativt uppdrag i organisationen.

.

Budget i sammandrag

Mnkr
Bokslut

2018
Budget

2019
Ramar
2020

Ek plan
2021

Ek plan
2022

Netto 7,1 8,8 6,8 7.0 6,7

Budget 2020 (Mnkr) Kostnader Intäkter Netto

Näringslivsutveckling
1 200 0 1 200

Kommunikation
2 180 280 1 900

Skärgårdsutveckling
1 120 850 270

Folkhälsoutveckling
700 350 350

Säkerhet och beredskap
1 030 630 400

Ledning
2 815 135 2 680

Summa 9 045 2 245 6 800



Service och administration
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Service och administration

Ansvarsområde
Avdelning Service och administration har ett övergripande strategiskt ansvar för att
driva och stödja utvecklingen av de administrativa stödprocesserna inom kommunen.
Avdelningen har också ett operativt ansvar för att ge stöd och service till medborgare
och samtliga sektorer samt den politiska organisationen. Detta gäller samtliga
enheter inom avdelningen; IT-enheten, Kostenheten, Lokalvårds-/Badenheten samt
Personal, Ekonomi- och Kanslienheterna och Medborgarservice.

.

Budget i sammandrag

Mnkr
Bokslut

2018
Budget

2019
Ramar
2020

Ek plan
2021

Ek plan
2022

Netto 26,5 24,2 21,9 21,7 21,6

Budget 2020 (Mnkr) Kostnader Intäkter Netto

Avgifter, bidrag och sporthallar
2 750 150 2 600

Kostenhet
15 100 14 700 400

Lokalvårdsenhet
7 100 7 100 0

Simhall
1 300 600 700

Ekonomienheten
5 280 360 4 920

Personalenhet
5 530 1 100 4 430

IT-enhet
7 000 3 000 4 000

Medborgarservice
2 400 800 1 600

Kanslienhet
3 490 240 3 250

Summa 49 950 28 050 21 900



Sektor
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Sektor stöd och omsorg

Ansvarsområde

Äldreomsorg: vård- och omsorgsboende, korttid, hemtjänst, närståendestöd och
dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Stöd vid funktionsnedsättning: bostad med särskild service, boendestöd, daglig
verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, personlig assistans, kontaktperson,
ledsagar- och avlösarservice.

Individ och familjeomsorg: Barn och ungdom, familjerätt, familjehem, vuxen och
missbruk, ekonomiskt bistånd, råd och stöd, familjecentral, social samverkansgrupp
och biståndshandläggning SOL/LSS.

Hälso- och sjukvård: hemsjukvård och rehabilitering i ordinärt boende, hälso- och
sjukvård i vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service samt
dagverksamhet och daglig verksamhet. PAH- uppdrag (Primärvårdsansluten
hemsjukvård).

Budget i sammandrag

Mnkr
Bokslut

2018
Budget

2019
Ramar
2020

Ek plan
2021

Ek plan
2022

Netto 205,3 217,5 222,8 219,8 219,3

Budget 2020 (Mnkr) Kostnader Intäkter Netto

Hälso- och sjukvård
23 000 3 000 20 000

Äldreomsorg
117 481 16 731 100 750

Stöd vid funktionsnedsättning
63 589 9 589 54 000

Individ och familjeomsorg
41 500

Centralt/Gemensamt
6 544 0 6 544

Summa 222 800



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(9) KS-KcS.2019.93

Justerare

..........

..........

REMISS - Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 11 KS-KcS.2019.93

Justerare

..........

..........

REMISS - Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till remissvar
nedan gällande Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen upprätta ett
handlingsprogram för sin räddningsverksamhet. Enligt
förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) ska
förbundet uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lagstiftning.

Förbundet har tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram som
medlemskommunerna och andra organisationer har möjlighet att lämna
synpunkter på i ett remissförfarande.

Av programmet framgår att de övergripande målen för det fortsatta
arbetet inom förbundet är att

o Inleda räddningsinsatser snabbare.

o Öka förmågan att hantera stora olyckor.

Målen har brutits ned i målområden med säkerhetsmål (resultatmål) och
prestationsmål.

Remissvar
"Valdemarsviks kommun bedömer att det är ett väl genomarbetat och
gediget handlingsprogram, som vi ställer oss bakom. Vi vill dock
poängtera följande.

Ett avsnitt i programmet behandlar frågor gällande förmågan till
räddningsinsatser och hur lång inställelsetid som beräknas för de olika
geografiska områden, som förbundet omfattar. Inställelsetiden är
beräknad för första respektive andra (kompletterande) insatsenhet.

Uppgifterna gällande Valdemarsviks kommun visar att tiderna är relativt
höga jämfört med övriga områden. De är beräknade till 12 respektive 29
minuter för första och andra insatsenhet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 11 KS-KcS.2019.93

Justerare

..........

..........

Vi utgår från att förbundets målsättningar kommer att ge effekter och att
de inställelsetider som idag är höga successivt kan minska."

Beslutsunderlag
Skrivelse från Staben 2020-01-13.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-13 KS-KcS.2019.93 1(2)

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Peter Tirheden

peter.tirheden@valdemarsvik.se

REMISS - Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till remissvar
gällande Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen upprätta ett
handlingsprogram för sin räddningsverksamhet. Enligt
förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) ska
förbundet uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lagstiftning.

Förbundet har tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram som
medlemskommunerna och andra organisationer har möjlighet att lämna
synpunkter på i ett remissförfarande.

Av programmet framgår att de övergripande målen för det fortsatta
arbetet inom förbundet är att

o Inleda räddningsinsatser snabbare.

o Öka förmågan att hantera stora olyckor.

Målen har brutits ned i målområden med säkerhetsmål (resultatmål) och
prestationsmål.

Remissvar
Valdemarsviks kommun bedömer att det är ett väl genomarbetat och
gediget handlingsprogram, som vi ställer oss bakom. Vi vill dock
poängtera följande.

Ett avsnitt i programmet behandlar frågor gällande förmågan till
räddningsinsatser och hur lång inställelsetid som beräknas för de olika
geografiska områden, som förbundet omfattar. Inställelsetiden är
beräknad för första respektive andra (kompletterande) insatsenhet.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-13 KS-KcS.2019.93 2(2)

Uppgifterna gällande Valdemarsviks kommun visar att tiderna är relativt
höga jämfört med övriga områden. De är beräknade till 12 respektive 29
minuter för första och andra insatsenhet.

Vi utgår från att förbundets målsättningar kommer att ge effekter och att
de inställelsetider som idag är höga successivt kan minska.

Peter Tirheden
Säkerhets- och beredskapssamordnare





















































































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(10) KS-SA.2019.94

Justerare

..........

..........

Remiss Målbild 2040 för Region Östegötland
engagemang i regional tågtrafik

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 8 KS-SA.2019.94

Justerare

..........

..........

Remiss Målbild 2040 för Region Östegötland
engagemang i regional tågtrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrande
daterat 2020-01-22 och kompletterat enligt nedan.

Ärendebeskrivning
Region Östergötland har tagit fram en remissversion av Målbild 2040 för
regionens engagemang i regional tågtrafik. Målåret 2040 har satts med
anledning av att Ostlänken då beräknas finnas på plats till och med
Linköping. Även betydelsen av kompletterande busstrafik kommenteras
i remissversionen.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissyttrande som särskilt
belyser aspekter kring tillgänglighet och framkomlighet, vilket bedöms
vara av särskild betydelse för Valdemarsviks kommun.

Förslag och yrkanden
Komplettering
Jonas Andersson (V) föreslår att yttrandet kompletteras med en
skrivning angående Falerums stationsläge som är viktig ur
pendslingssynpunkt.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-01-10 med
förslag till yttrande.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-10 KS-SA 2019.94 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Kommunstyrelsens arbetsutskott
Martine Christensen Odenhall
0123-193 49 070-601 35 60

martine.christensen-odenhall

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i
regional tågtrafik

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrande daterat 2020-
02-10.

Ärendebeskrivning

Region Östergötland har tagit fram en remissversion av Målbild 2040 för
regionens engagemang i regional tågtrafik. Målåret 2040 har satts med
anledning av att Ostlänken då beräknas finnas på plats till och med
Linköping. Även betydelsen av kompletterande busstrafik kommenteras
i remissversionen.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissyttrande som särskilt
belyser aspekter kring tillgänglighet och framkomlighet, vilket bedöms
vara av särskild betydelse för Valdemarsviks kommun.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef



Datum 2020-02-10

Dnr

KS-SA 2019.94

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare
Tjänsteställe/Handläggare Region Östergötland
Samhällsbyggnadschef

Martine Christensen Odenhall

0123-19349, 070-6013560 YTTRANDE

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik
Remissversion 1.0 TSN 2018-48

Valdemarsviks lämnar följande yttrande i rubricerat ärende.

Inledning

Valdemarsviks kommun ser mycket positivt på den kommande utvecklingen i regionen
med Ostlänkens förverkligande och dessförinnan förbifart Söderköping etablerad inom
de närmsta åren. Dessa förändringar får återverkningar både på själva resandet och på
kommunens utveckling i stort. En samlad bild av regionens strategiska planering för
resandebehovet med tågtrafik är därför mycket välkommen.

Precis som framhålls i remissversionen, utgör tågtrafiken en viktig och miljövänlig
stomme i det kollektiva resandet. För att bästa möjliga framkomlighet och tillgänglighet
ska komma länets samtliga invånare till del, krävs därutöver en effektiv busstrafik till de
olika länsdelarna. Den fungerar i stora delar väl idag men den kan effektiviseras
ytterligare.

Valdemarsviks kommun har en geografisk belägenhet som påverkas starkt av såväl
Ostlänken och andra effektiviseringar i tågtrafiken, som förbifart Söderköping. En
restidsförkortning med 10-15 minuter från Valdemarsvik till Norrköpings centrala delar
från dagens omkring 60 minuter med expressbussen, kan uppnås genom en
kombination av förbifart Söderköping och en bättre framkomlighet inne i Norrköping mot
resecentrum. Detta är av avgörande betydelse för pendlingsbarhet i större skala,
eftersom 50 minuter ligger kring den kritiska punkten för allmänt sett godtagbar
pendlingstid. Därmed underlättas vardagen för de invånare som dagpendlar till
Norrköping, men det öppnar även nya möjligheter för dem som ska resa vidare eller
dagpendla med Östgötapendeln, den kommande Ostlänken eller annan tågförbindelse
mot exempelvis Stockholm eller Linköping. Pendlingsbarheten utsträcks i högre grad till
orter bortom Norrköping.

Av detta skäl är det av största vikt att tågutvecklingen kombineras med en strategi för
resenärernas vidare färd till och från respektive resecentrum. Ett resecentrum i sig är ju
ingen målpunkt och såväl Linköping som Norrköping har idag vissa flaskhalar i
citytrafiken.

Särskilda synpunkter

Regionala principer, sid 9:



Datum 2020-02-10

Dnr

KS-SA 2019.94

Valdemarsviks kommun delar slutsatsen att det i kollektivtrafikens allmännyttighet ligger
inte bara att den nyttjas av de resande, utan också att den ger postivia samhällseffekter
för dem som inte reser. Med kollektivtrafik som är både snabb och tillgänglig och kan
nås från många orter, växer attraktiviteten hos orten i sig. Det lockar till boende och
andra etableringar, gör att skolor och förskolor fylls och bidrar till en allmänt positiv
samhällsanda. Fungerande infrastuktur utgör ett skelett i samhällsstrukturen och byggs
i stort sett bara av offentliga aktörer. Fortsatt utveckling med boende,
näringsetableringar etc har flera bidragande parter men är beroende av att
infrastukturen finns på plats.

Det är positivt att det med Målbildens resandebegrepp inte endast avses tågtrafik utan
att även regional busstrafik lyfts fram som ett ofta mer ändamålsenligt val för ökad
funktionalitet och faktiska behov.

Trafikprinciper, sid 13-14:

Systemprincipen att kollektivtrafiken ska planeras mot långa öppettider över dygnet och
året, som tillgodoser hela-resan-perspektiv för många målgrupper, är något som
Valdemarsviks kommun särskilt vill lyfta fram.

Figur 8 gällande tåg- och busstrafik i kombination visar på ett bra sätt den regionala
busstrafikens kompletterande roll.

Underlag och resandeanalys, sid 19:

Att åstadkomma bättre anslutningstrfaik för kommuner utan tågtrafik, bland annat
genom ökad framkomlighet genom Norrköping och Linköping för anslutande busstrafik,
nämns som en av sex sammanfattade kommunsynpunkter och är just den
Valdemarsviks kommun särskilt vill betona.

Anslutande regional trafik, sid 41

Stycket klargör på ett mycket bra sätt tågtrafikens och den regionala busstrafikens
förhållande till varandra utifrån ett hela-resan-perspektiv och att internkonkurrens
mellan trafikslagen ska undvikas. Det är viktigt att den regionala busstrafiken upplevs
bekväm och som ett fullgott resandealternativ.

Sammanfattning

Kommunen ställer sig genomgående positiv till föreliggande remissversion och
vill särskilt betona resandet som en kedja mellan olika trafikslag, så att
effektiva kopplingar mot övriga anslutningar finns med i planeringen från start.
På så sätt främjas hela regionens utveckling, fler alternativ för resande, arbete
och boende möjliggörs och kollektivtrafiken blir framkomlig och tillgänglig för
invånare i hela länet.

VALDEMARSVIKS KOMMUN



Datum 2020-02-10

Dnr

KS-SA 2019.94

Ted Starkås Monika Hallberg
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(11) KS-TEK.2018.84 ÅBY 2:119

Justerare

..........

..........

Åby 2:119, Framtida skötsel och underhåll av
hembygdsgården Lill-Åby

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 9 KS-TEK.2018.84 ÅBY 2:119

Justerare

..........

..........

Åby 2:119, Framtida skötsel och underhåll av
hembygdsgården Lill-Åby

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat förslag till
överlåtelseavtal.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Martine
Christensen Odenhall att underteckna avtalet och verkställa
överlåtelsen.

3. Renoveringsbidraget om 100 tkr och avstyckningskostnaden
om 35-40 tkr bekostas genom kommunstyrelsens oförutsedda
medel.

Ärendebeskrivning
Under 2019 har investerings- och driftkostnader för kommunens
fastigheter inventerats med särskilt fokus på de fastigheter som inte
tillhör kommunens kärnverksamhet. Byggnaderna som idag utgör
Hembygdsgården i Gusum och ägs av kommunen är ett sådant
exempel. Hembygdsgården har även dessförinnan varit föremål för
diskussion, med anledning av det arrendeavtal som gäller mellan
kommunen och Gusums hembygdsförening och skötselansvarets
fördelning enligt avtalet. Byggnaderna är i behov av renovering, särskilt i
fråga om taken. Kommunen har svårighet, ekonomiskt och personellt,
att långsiktigt hålla byggnaderna i gott skick.

Under 2019 har kommunstyrelsen beslutat att ägandet av
Hembygdgårdens byggnader inte ska kvarstå hos kommunen och att i
första hand Gusums hembygdsförening ska erbjudas byggnader och
tillhörande mark på Lill-Åby genom en vederlagsfri överlåtelse under
vissa förutsättningar. Formerna för överlåtelsen har överenskommits
med föreningen på ett gemensamt möte och framgår av bifogat förslag
till överlåtelseavtal.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-01-14.
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-14 KS-TEK 2018.84 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Kommunstyrelsens arbetsutskott
Martine Christensen Odenhall
0123-193 49 070-601 35 60

martine.christensen-odenhall

Överlåtelse hembygdsgården Lill-Åby, Gusum

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat förslag till överlåtelseavtal.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef Martine
Christensen Odenhall att underteckna avtalet och verkställa
överlåtelsen.

3. Renoveringsbidraget om 100 tkr och avstyckningskostnaden om 35-
40 tkr bekostas genom kommunstyrelsens oförutsedda medel.

Ärendebeskrivning
Under 2019 har investerings- och driftkostnader för kommunens
fastigheter inventerats med särskilt fokus på de fastigheter som inte
tillhör kommunens kärnverksamhet. Byggnaderna som idag utgör
Hembygdsgården i Gusum och ägs av kommunen är ett sådant
exempel. Hembygdsgården har även dessförinnan varit föremål för
diskussion, med anledning av det arrendeavtal som gäller mellan
kommunen och Gusums hembygdsförening och skötselansvarets
fördelning enligt avtalet. Byggnaderna är i behov av renovering, särskilt i
fråga om taken. Kommunen har svårighet, ekonomiskt och personellt,
att långsiktigt hålla byggnaderna i gott skick.

Under 2019 har kommunstyrelsen beslutat att ägandet av
Hembygdgårdens byggnader inte ska kvarstå hos kommunen och att i
första hand Gusums hembygdsförening ska erbjudas byggnader och
tillhörande mark på Lill-Åby genom en vederlagsfri överlåtelse under
vissa förutsättningar. Formerna för överlåtelsen har överenskommits
med föreningen på ett gemensamt möte och framgår av bifogat förslag
till överlåtelseavtal.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Martine Christensen Odenhall
Samhällsbyggnadschef



Överlåtelseavtal hembygdsgården Lill-Åby, Gusum

Parter

1. Valdemarsviks kommun (nedan kallad kommunen).
org.nr 212000-0431

2. Gusums hembygdsförening (nedan kallad Hembygdsföreningen)
org.nr 825002-7391

Bakgrund

Kommunen och Hembygdsföreningen har under ett par års tid diskuterat
frågan om framtida skötsel och underhåll av hembygdsgården Lill-Åby och
dess byggnader, utifrån att kommunen äger byggnader och mark och att
hembygdsföreningen nyttjar och sköter platsen enligt ett arrendeavtal med
kommunen. Under 2019 har kommunen klargjort att ägandet inte ska
kvarstå hos kommunen, då kommunen av ekonomiska skäl vill avyttra
byggnader som inte typiskt sett behöver ägas och underhållas av en
kommun. Enligt politiskt beslut i kommunstyrelsen (KS-TEK.2018.84) ska i
första hand Gusums hembygdsförening erbjudas byggnader och
tillhörande mark på Lill-Åby genom en vederlagsfri överlåtelse under vissa
förutsättningar. Parterna är nu överens om följande avtal för överlåtelsen.

Avtal

1. Kommunen skänker till Hembygdsföreningen del av fastigheten
Åby 2:119 med samtliga idag ingående byggnader inklusive mark
och parkeringsyta enligt alternativ 2 på bifogad karta (omkring
7 000 kvm). Byggnaderna skänks i befintligt skick.
Hembygdsföreningen har härefter det fulla förvaltningsansvaret för
objektet och svarar för samtliga investeringar, underhållsåtgärder,
driftskostnader etc.

2. I samband med överlåtelsen överför kommunen ett bidrag om 100
tkr till Hembygdsföreningen, att användas till nödvändigt akut
underhåll på bland annat tak. Föreningen ska senast 2022-12-31
redovisa att pengarna använts till avsett ändamål och styrka detta
med fakturor eller likvärdigt underlag. Hembygdsföreningen blir
återbetalningsskyldig till kommunen till den del detta inte kan
styrkas.

3. Kommunen svarar för avstyckningskostnaden i samband med
överlåtelsen, Hembygdsföreningen svarar för lagfartskostnaden.



Datum

Dokument

4. Om verksamheten lägger ner, återgår byggnaderna i kommunens
ägo. Om hembygdsföreningen utan att lägga ner sin verksamhet,
säljer objektet inom en 10-årsperiod, gäller följande kopplat till
undertecknandet av detta avtal.

5. Överlåtelseavtalet villkoras av att Hembygdsföreningens årsmöte
2020-03-26 godkänner övertagandet.

Tid Föreningens andel
Försäljning 3 år efter
undertecknandet

25 % av försäljningsbeloppet
minus försäljningskostnader

Försäljning 4 år efter
undertecknandet

35 % av försäljningsbeloppet
minus försäljningskostnader

Försäljning 5 år efter
undertecknandet

45 % av försäljningsbeloppet
minus försäljningskostnader

Försäljning 6 år efter
undertecknandet

55 % av försäljningsbeloppet
minus försäljningskostnader

Försäljning 7 år efter
undertecknandet

65 % av försäljningsbeloppet
minus försäljningskostnader

Försäljning 8 år efter
undertecknandet

75 % av försäljningsbeloppet
minus försäljningskostnader

Försäljning 9 år efter
undertecknandet

90 % av försäljningsbeloppet
minus försäljningskostnader

Försäljning 10 år efter
undertecknandet

100 % av försäljningsbeloppet
minus försäljningskostnader

Den del som inte tillfaller hembygdsföreningen, går till kommunen.
Försäljning innan tre år har gått från undertecknandet innebär således att
hela försäljningsintäkten tillfaller kommunen.

Valdemarsvik 2020 - - Gusum 2020 - -

Martine Christensen Odenhall Göran Pettersson
Sektorchef samhällsbyggnad och kultur Kassör och firmatecknare
Valdemarsviks kommun Gusums Hembygdsförening

Leif Månsson
Styrelseledamot och
firmatecknare
Gusums Hembygdsförening





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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(12) KS-SA.2020.2 012

Justerare

..........

..........

Gångfartsområde Valdemarsvik

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 10 KS-SA.2020.2 012

Justerare

..........

..........

Gångfartsområde Valdemarsvik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om gångfartsområde
på Storgatan i Valdemarsvik, mellan Tjärhovsgatan och
Metarvägen, som ett försök under sommaren 2020.

2. Medel för detta, begärda 80 000 kr, beviljas ur
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.

Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen för centrumutveckling har nu föreslagit att införa
gångfartsområde på Storgatan som ett försök under perioden 15 juni –
16 augusti 2020. För att åstadkomma detta kommer arbetsgruppen att
arbeta vidare för att få fram en lämplig gestaltning som enkelt kan
plockas bort igen. Gestaltningen får inte hindra räddningsinsatser och
transporter, vilket arbetsgruppen är väl medveten om.

I början och slutet av den tänkta sträckan, behöver vägmärken för
Gångfartområde samt Gångfartsområde upphör sättas upp. Kostnaden
för dessa är beräknad till 80 000 kr. Utöver det tillkommer avgränsning
och möblering. Till detta användas sådant som redan finns i
kommunens ägo så långt det är möjligt. Näringar och fastighetsägare är
också välkomna att bidra med möblemang och utsmyckning.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten
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Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad och Kultur KS Kommunstyrelsens Au
Kristina Hörnqvist
0123-191 53 070-6014625

kristina.hornqvist@valdemarsvik.se

Äskande av medel till sommarförsök Gångfartsområde
Storgatan, Valdemarsvik

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om gångfartsområde på
Storgatan i Valdemarsvik, som ett försök under sommaren 2020.

2. Medel för detta, begärda 80 000 kr, beviljas ur kommunstyrelsens
budget för oförutsedda utgifter.

Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen för centrumutveckling har nu föreslagit att införa
gångfartsområde på Storgatan som ett försök under perioden 15 juni –
16 augusti 2020. För att åstadkomma detta kommer arbetsgruppen att
arbeta vidare för att få fram en lämplig gestaltning som enkelt kan
plockas bort igen. Gestaltningen får inte hindra räddningsinsatser och
transporter, vilket arbetsgruppen är väl medveten om.

I var ände på den tänkta sträckan, behöver vägmärken för
Gångfartområde samt Gångfartsområde upphör sättas upp. Kostnaden
för dessa är beräknad till 80 000 kr. Utöver det tillkommer avgränsning
och möblering. Till detta användas sådant som redan finns i
kommunens ägo så långt det är möjligt. Näringar och fastighetsägare är
också välkomna att bidra med möblemang och utsmyckning.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Hörnqvist
Trafiksamordnare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(13) KS-SA.2015.15 100

Justerare

..........

..........

Motion - Utredning o analys av försäljning av Väggö o
Ämtö naturreservat

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 12 KS-SA.2015.15 100

Justerare

..........

..........

Motion - Utredning o analys av försäljning av Väggö o
Ämtö naturreservat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja
försäljning av fastigheten.

3. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att begära
ändring av gällande reservatsbeslut avseende utökning av
jakten. Jakt ska kunna ske enligt gällande jaktlagstiftning på
den del av fastigheten som ingår i Ämtö Naturreservat.

Reservation
Anders Carlsson (C) och Ulla Wallering Fall (S) reserverar sig mot
beslutet vad gäller punkt 2.

Ärendebeskrivning
Anders Bockgård (LPo) har i en motion begärt en utredning och analys
av försäljning av fastigheten Ämtö 4:19, Ämtö o Väggö naturreservat.
Fastigheten omfattar en areal om 643 ha. vara av land 394 ha med ett
taxeringsvärde på 4 396 000 kronor, varav av byggnader taxeringsvärde
529 000 kronor.

Marknadsvärde för fastigheten är mycket svårt att uppskatta då
fastigheten i sin helhet omfattas av reservatsföreskrifter och en
omfattande avverkning samt att röjning skett under åren 2014 – 2017 i
projektet LIFE Coust Benefit http://lifecoastbenefit.se/

Fastigheten har ett strategiskt läge i Östgötaskärgården och är viktig för
att utveckla besöksnäringen i Valdemarsviks kommun och är en av de
större fastigheterna i kommunal ägo i området. Vill man öka antal
besökare till Valdemarsviks kommun måste man äga resursen mark då
alla privata fastighetsägare inte alltid ser positivt på ett ökat antal
beskare på deras fastigheter. Offentligt ägda fastigheter kommer att
vara viktiga om man strävar efter att utveckla besöksnäringen, just
rådigheten över marken och möjligheten att utveckla kommer vara en

http://lifecoastbenefit.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-22

KSAU § 12 KS-SA.2015.15 100

Justerare

..........

..........

nyckelfaktor för utvecklingen av besöksnäringen och i synnerlighet
naturturism. Viktigt att man tar fram en förvaltningsplan/strategi för
fastighetens framtida utveckling.

Förslag och yrkanden
Per Hollertz (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Anders Carlsson (C) tillstyrker Per Hollertz (M) förslag.

Per Hollertz (M) föreslår också att förvaltningen ges i uppdrag att
påbörja försäljning.

Anders Carlsson (C) föreslår att fastigheten ska kvarstå i kommunal ägo
med en långsiktig förvaltningsplan, enligt punkt 2 i förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut vad gäller punkt 2 i
förvaltningens förslag. Dels Per Hollertz (M) förslag om försäljning av
fastigheten och dels Anders Carlssons (C) förslag om att behålla
fastigheten i kommunal ägo.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsuskottet
beslutat enligt Per Hollertz (M) förslag om försäljning.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Staben med förslag till svar på motionen.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten
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Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab KSAu
Carl Hamilton
0123-191 19 070-222 79 11

carl.hamilton@valdemarsvik.se

Motion - Utredning o analys av försäljning av Väggö o
Ämtö naturreservat. Fastigheten Ämtö 4:19

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att avslå

motionen.
2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en

långsiktig förvaltningsplan skall tas fram för fastighetens
förvaltning och utveckling. Både gällande stugbyn samt driften
av fastigheten.

3. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att begära ändring av
gällande reservatsbeslut avseende utökning av jakten. Jakt skall
kunna ske enligt gällande jaktlagstiftning på den del av
fastigheten som ingår i Ämtö Naturreservat.

Sammanfattning
Anders Bockgård (LPo) har i en motion begärt en utredning och analys
av försäljning av fastigheten Ämtö 4:19, Ämtö o Väggö naturreservat.
Fastigheten omfattar en areal om 643 ha. vara av land 394 ha med ett
taxeringsvärde på 4.396.000:- . vara av byggnader taxeringsvärde
529.000:-.
Marknads värde för fastigheten är mycket svårt att uppskatta då
fastigheten i sin helhet omfattas av reservatsföreskrifter och en
omfattande avverkning samt röjning skett under åren 2014 – 2017 i
projektet LIFE Coust Benefit http://lifecoastbenefit.se/

Fastigheten har ett strategiskt läge i Östgötaskärgården och är viktig för
att utveckla besöksnäringen i Valdemarsviks kommun och är en av de
större fastigheterna i kommunal ägo i området. Vill man öka antal
besökare till Valdemarsviks kommun måste man äga resursen mark då
alla privata fastighetsägare inte alltid ser positivt på ett ökat antal
beskare på deras fastigheter. Offentligt ägda fastigheter kommer att
vara viktiga om man strävar efter att utveckla besöksnäringen, just
rådigheten över marken och möjligheten att utveckla kommer vara en
nyckelfaktor för utvecklingen av besöksnäringen och i synnerlighet
naturturism. Viktigt att man tar fram en förvaltningsplan/strategi för
fastighetens framtida utveckling.

http://lifecoastbenefit.se/
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Skrivelse med beslutsförslag

Ärendebeskrivning
Anders Bockgård (LPo) har i en motion begärt en utredning och analys
av försäljning av fastigheten Ämtö 4:19, Ämtö o Väggö naturreservat.
Fastigheten omfattar en areal om 643 ha. vara av land 394 ha med ett
taxeringsvärde på 4.396.000:- . vara av byggnader taxeringsvärde
529.000:-. Fastigheten omfattas i sin helhet av reservatsföreskrifter från
1975-12-19/2009-12-16 och ingår i två naturreservat Ämtö och Väggö.

Fastigheten Ämtö 4:19
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Skrivelse med beslutsförslag

Ämtö naturreservat: 1975-12-19/2009-12-16

Beslut om ändrade föreskrifter samt fastställande av skötselplan för
naturreservatet daterat 2009-12-16 Ämtö i Valdemarsviks kommun,
Östergötlands län
Fastighetesägare: Valdemarsviks kommun
N2000 - Natura 2000-område.
Reservatsförvaltare: Valdemarsviks kommun
Reservatsområdet är beläget i mellanskärgården ca 2 km S0 S Finnö,
Topografisk karta 087 1 - 087 2.
Ekonomisk karta och fastighetskarta 087 12, 087 22, 087 23.
Areal: 457,5 ha, därav landareal 276,4 ha.
Grund för reservatsbeslutet Ämtö:
Området som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet har en
omväxlande natur med blandning av skogs-, häll- och inägomarker.
Strandlinjen är lång och småbruten med exponerade hällar och
skyddade vikar lämpade för bad. Flera goda båthamnar finns.
Reservatets syfte är att bevara ett för det rörliga friluftslivet värdefullt
område och genom olika åtgärder förbättra allmänhetens möjligheter att
utnyttja detsamma. Hänsyn skall därvid tas till de för området
karaktäristiska naturtyperna samt floran och faunan.

Väggö naturreservat 1975-12-19/2009-12-16
Areal 224 ha. varav av land 172 ha.
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
Fastighetsägare: Valdemarsviks kommun, fastigheten Ämtö 4:19.
Naturvårdsverket fastigheten Ämtö 4:33
N2000 - Natura 2000-område.
Syftet med Väggö naturreservat är att bevara den värdefulla livsmiljön Västlig
taiga som sedan lång tid är opåverkad av mänsklig störning och slitage.
Livsnödvändiga miljöer och strukturer för hotade, sällsynta och hänsynskrävande
arter i området, t ex gamla träd och död ved i olika kvalitéer och exponering, ska
förekomma i gynnsam omfattning. Väggö ska även i framtiden kunna vara ett
värdefullt område för störningskänslig fauna, vetenskaplig naturvård och som
referensområde för forskning.

Ämtö är ett reservat för det rörliga friluftslivet medans Väggö är ett
reservat för att skydda värdefulla livsmiljöer. Efter att Väggö
naturreservatet bildandes har inget skogsbruk förekommit och det har
dessutom ända sedan 1975 varit tillträdesförbud året runt fram till 2009-
12-16 då man beslutade om följande ändring: inte är tillåtet att under
perioden 1/2-15/8 beträda del av naturreservatet som snedstreckats på
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Skrivelse med beslutsförslag

till beslutet hörande karta. Länsstyrelsen kan meddela tillstånd för
tillträde i samband med vetenskapliga undersökningar.

Väggö Naturreservat

Marknadsvärde:
Marknadsvärde för fastigheten är mycket svårt att uppskatta då
fastigheten i sin helhet omfattas av reservatsföreskrifter med
inskränkningar i äganderätten och en omfattande avverkning samt
röjning skett under åren 2014 – 2017 i projektet LIFE Coust Benefit
http://lifecoastbenefit.se/ vilket gör att dagens rotnetto är svårt att
uppskatta utan en taxering sker på plats.
De stora inskränkningarna i äganderätten som reservatsbesluten
innebär (se bilagor.) framförallt när det gäller markanvändning gör att
endast i stugbyn med gällande detaljplan från1983-06-17 som det är
möjligt till att uppföra byggnader.
Slutsats:
Avkastningsvärdet på en skogsfastighet utan några inskränkningar i
äganderätten ligger mellan 2-4%. När det gäller Ämtö 4:19 så ligger nog
avkastningen i närheten av 0%. Värdet ligger i stället i att området är
avsatt till det rörliga friluftslivet och att det går att utveckla naturturism på
fastigheten.
Marknadsvärdet understiger ej taxeringsvärdet 4.396.000:-

http://lifecoastbenefit.se/
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Skrivelse med beslutsförslag

Gällande detaljplan Ämtö 4:19

Plankontoret arbetar med att ta fram ny detaljplan för Ämtö som kommer
att presenteras under året. Planområdet är det samma som i den gamla
planen.

Ny detaljplan Ämtö 3:19, ej fastställd
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Skrivelse med beslutsförslag

Jakt
Jakten inom Ämtö naturreservat är begränsad till jakt på älg och rådjur.
Valdemarsviks kommun begärde vid ett möte med Länsstyrelsen 2007-
03-27 ändrade föreskrifter av reservatsbeslutet. Valdemarsviks kommun
ville utöka möjligheten till jakt på fågel och småvilt. Länsstyrelsen
beslutade att inte bifalla denna ansökan då man ansåg att det inte
förelåg synnerliga skäl. Sen 2009 har ytterligare ett vilt tillkommit i den
Östgötska skärgårdsfaunan, vildsvinet. Då betesdrift bedrivs inom
reservatsområdet är det viktigt att inte grässvålen bökas upp av vildsvin
detta försvårar skötsel av reservatet därför skall jakt på vildsvin enl.
gällande jakttidtabell kunna ske. Även dovhjort förkommer på öarna runt
Ämtö och det finns ingen anledning till varför inte jakt skall vara tillåten
på detta vilt. I kategorin småvilt finns några av de större predatorerna,
räv, grävling och mink. För att kunna bedriva en effektiv viltvård måste
jakt även på dessa vara möjligt. Den ändring av gällande
reservatsbeslut som vi begär skall vara att jakt får bedrivas efter allt vilt
enligt gällande jaktlagstiftning på den del av fastigheten som ingår i
Ämtö naturreservat. All jakt är förbjuden i Väggö naturreservat enl.
reservatsbeslut 2009-12-16.

Besöksnäring fakta
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar och
sysselsätter 175 000 personer på årsbasis (2017) i hela landet.
Näringen består av olika sorters tjänste- och upplevelseföretag, men
också av offentliga aktörer som har till uppgift att främja
destinationsutveckling och turism.
Naturturismen är en platsbunden näring där resursen består av skog,
fjäll, skärgård, vattendrag och andra miljöer som är motivet för resan.
Bäst villkor finns i och runt större naturområden, som över tid kan
behålla sin attraktionskraft. Skyddad natur, särskilt nationalparker, men
även områden som ekoparker, naturreservat och biosfärområden där
naturturism kan samsas med andra näringar är därför av strategisk
betydelse. Inte bara för att det är resmål där ett övergripande
landskapsperspektiv kan tillämpas, utan även för möjligheten att
utveckla starka kluster som gynnar branschens produkt- och
affärsutveckling. Merparten av svensk natur är dock inte skyddad och
därför är det nödvändigt att utveckla modeller och praxis för samverkan
med Sveriges hundratusentals privata markägare.

Skyddade områden som resurs för friluftslivet.
Offentligägda fastigheter spelar en viktig roll för utvecklingen av
besöksnäringen i Valdemarsviks kommun. Man skall inte tro att alla
fastighetsägare tycker att det är intressant att just deras ö, just deras
sommarparadis skall utvecklas till ett besöksmål. Skall en kommun
stötta och vara med att utveckla besöksnäringen bör man äga en viktig
resurs, mark. Att kunna erbjuda ett skyddat område till besöksnäringen
och i synnerhet till naturturism är en styrka. Naturturism är en starkt
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Skrivelse med beslutsförslag

växande del av besöksnäringen och kan skapa nya jobb inte minst i
skärgården.

Skyddade områden skapar stabila förutsättningar för att attrahera
besökare och utgör därmed en strategisk tillgång för
naturturismföretagen, vilket framgår bland annat av den nationella
strategin för naturturism som Visita, Svensk turism och
Naturturismföretagen presenterade 2018
https://naturturismforetagen.se/wp-
content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf

Ämtö är av reservatsbeslut skyddat område som borde kunna utvecklas
i samarbete med duktiga entreprenörer. Ämtö har kollektivtrafik vilket
gör ön lätt att nå för en rimlig kostnad. Det finns enklare boende i stugor
som borde utvecklas på sikt och få högre standard, ett nytt servicehus
är uppfört. I samarbete med projektet LIFE Coust Benefit har ön fått
tillbaka sina ekbackar och beteshagar. I det vackra skärgårdslandskapet
går en vandringsled som tar besökarna runt en del av ön. Ämtö är en
viktig bricka i att kunna utveckla naturturismen i Valdemarsviks kommun.
Ämtö skulle kunna bli en viktig servicepunkt för den ökande
kajakturismen i Östergötlands skärgård.
Ämtö bör stanna i kommunens ägo.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Carl Hamilton
Skärgårdsutvecklare

Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>

https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf
https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf
https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf
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..........
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Patientsäkerhetsberättelse 2019

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-20

KS-BUU §5 KS-BU.2019.60 624

Justerare

..........

..........

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsen antar patientsäkerhetsberättelse för 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har som vårdgivare övergripande ansvar för den
hälso-och sjukvård som bedrivs inom skolhälsovård (SFS 2010:659,3
kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1). Varje år måste alla
vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt redovisa strategier,
mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

I Valdemarsvik har nämnden utsett en verksamhetschef som
representerar vårdgivaren och som ser till att organisationen uppfyller
krav enligt Socialstyrelsens Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 2011:9).

Medicinskt ledningsansvar (MLA)
Verksamhetschefen har ingen medicinsk utbildning varpå det
medicinska ledningsansvaret har varit delegerat till skolläkare. MLA
bistår verksamheten med medicinsk kunskap i arbetet med att upprätta
riktlinjer och rutiner. MLA har delegation från vårdgivaren att utreda och
göra anmälningar enligt Lex Maria och ansvarar för att varje år skriva en
patientsäkerhetsberättelse som ska delges kommunstyrelsen som
vårdgivare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten
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Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad (nämnd etc)
Maria Skarin
070-6014329

maria.skarin@valdemarsvik.se

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar patientsäkerhetsberättelse för 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har som vårdgivare övergripande ansvar för den
hälso-och sjukvård som bedrivs inom skolhälsovård (SFS 2010:659,3
kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1). Varje år måste alla
vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt redovisa strategier,
mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

I Valdemarsvik har nämnden utsett en verksamhetschef som
representerar vårdgivaren och som ser till att organisationen uppfyller
krav enligt Socialstyrelsens Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 2011:9).

Medicinskt ledningsansvar (MLA)
Verksamhetschefen har ingen medicinsk utbildning varpå det
medicinska ledningsansvaret har varit delegerat till skolläkare. MLA
bistår verksamheten med medicinsk kunskap i arbetet med att upprätta
riktlinjer och rutiner. MLA har delegation från vårdgivaren att utreda och
göra anmälningar enligt Lex Maria och ansvarar för att varje år skriva en
patientsäkerhetsberättelse som ska delges kommunstyrelsen som
vårdgivare.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Caroline Hedvall
Verksamhetschef samlad elevhälsa



Patientsäkerhetsberättelse
för elevhälsans medicinska
insatser i Valdemarsviks
kommun
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Datum och ansvarig för innehållet
2019-11-08

Valenthina Pavlova, Medicinskt ledningsansvarig skolläkare MLA
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §

Övergripande mål och strategier:

Alla barn och ungdomar behöver känna stöd för att må bra och klara
målen med sin utbildning. Elevhälsan är ett verksamhetsområde där
medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska
insatser ingår. Elevhälsan verkar för en positiv helhetssyn för elevernas
välbefinnande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Skolans helhetsidé är att utgöra en trygg plats för alla elever där lärande
och kunskap sätts i centrum tillsammans med en god studiemiljö.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av skolväsendet
samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården, och den
omfattas därför av hälso- och sjukvårdens lagar. Den medicinska
delen av elevhälsan skiljer sig från den övriga elevhälsan genom att
den är en egen verksamhet och har Socialstyrelsen som
tillsynsmyndighet.

Under 2019 har utvecklingsarbetet inom EMI fortsatt under ledning
av verksamhetschef Caroline Hedvall.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Vårdgivare

Kommunstyrelsen har som vårdgivare övergripande ansvar för den
hälso- och sjukvård som bedrivs inom skolhälsovård.

Verksamhetschef

I Valdemarsvik har nämnden utsett en verksamhetschef som
representerar vårdgivaren och som ser till att organisationen uppfyller
krav enligt Socialstyrelsens Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOFS 2011:9.

Verksamhetschefen ansvarar för att vården drivs enligt gällande lagar
och föreskrifter, samt att hälso- och sjukvårdspersonal har tillräcklig
kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter.
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Medicinskt ledningsansvar (MLA)

Verksamhetschefen har ingen medicinsk utbildning varpå det
medicinska ledningsansvaret är delegerat till skolläkare. MLA bistår
verksamheten med medicinsk kunskap i arbetet med att upprätta
riktlinjer och rutiner. MLA har delegation från vårdgivaren att utreda
och göra anmälningar enligt Lex Maria.

Hälso- och sjukvårdspersonal

Skolsköterskor och skolläkare har ett personligt ansvar att hålla sig
uppdaterade och följa rutiner och riktlinjer. Arbete ska bedrivas enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §

För att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten genomförs
egenkontroller regelbundet som en del i det systematiska
förbättringsarbetet. Detta innebär bland annat att följa upp att
verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i
ledningssystemet och säkerställa att verksamheten uppnår ställda krav
och mål.

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten samt kontroll av de processer och rutiner som ingår i
verksamhetens ledningssystem. Detta sker två gånger per läsår inför
varje terminsstart.

Personalresurser

Personalomsättning pågår i verksamheten. På grund av hög
sjukfrånvaro av en i personalen som till höstterminen valde att avsluta
sin anställning har bemanningen i den medicinska elevhälsan varit låg.
Från och med höstterminen hade skolläkartjänsten sänkts till 30% och
senare i terminen valde skolläkaren av personliga skäl att avsluta sin
anställning i kommunen.

För att upprätthålla patientsäkerheten och för att se till att
basprogrammet fullföljs har den enda tjänstgörande sjuksköterskan
tagit ett övergripande ansvar över alla skolor. För att kunna hinna med
har hon omprioriterat sina arbetsuppgifter på sin ordinarie skola.
Detta ska inte medföra risker för patientsäkerheten för den berörda skolan då
merparten av basprogrammet har hunnit utföras med hjälp av skolläkare
innan hon avslutade sin tjänst.
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Underbemanning och hög arbetsbelastning är en stor riskfaktor och hot
mot patientsäkerheten. Rekrytering av personal är högsta prioritet hos
verksamhetschefen och rekrytering av en skolsköterska är pågående. Ny
läkare har anställts och kommer att börja sin tjänst vid årsskiftet. Flera
ansökningar till skolskötersketjänsten har inkommit och
anställningsintervjuer är pågående.

Lokaler och utrustning

Inför skolstart har det skett inventering av det material och den
utrustning som elevhälsan har till sitt förfogande. Samtidigt har
utvärdering av skick och funktion av syntavlor, audiometrar,
blodtrycksmanschetter, kylskåp och medicinskåp skett.

Sjuksköterskeexpeditionen i Gusum saknar ett medicinskt kylskåp för
säker förvaring av läkemedel och vaccin, inköpet kommer att ske och
det finns med i budgeten. Gällande lokaler har klagomål angående skick
och sanitet i Gusums skolas sjuksköterskeexpedition framförts till
verksamhetschefen.

Verksamhetsansvar

God arbetsmiljö är grunden till ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Elevhälsans medicinska insatser ska ha möten varje månad för att
kunna utarbeta, utvärdera och förbättra rutiner och verksamhetsplan.
Under dessa möten ska också arbetsmiljö, resursfördelning och
kompetensutvecklingsbehov diskuteras. Dessvärre har inte möten skett
varje månad på grund av tids- och personalbrist, något som återupptas
när verksamheten återfår full bemanning.

Under läsårets gång inkom inga externa klagomål gällande elevhälsan.
Vi har identifierat ett behov av ett internt utvecklingsarbete kring
introduktion, rutiner och samarbetet inom gruppen.

Gott ledarskap, hälsosam arbetsmiljö, öppet arbetsklimat och ett bra
samarbete mellan personal är viktigt för en välfungerande elevhälsa och
ökad patientsäkerhet.

Verksamhetschefen har fått dessa klagomål framförda till henne både
under våra möten och utanför. Handläggning av dessa klagomål är av
hög prioritet och är under hantering av verksamhetschefen
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Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Utveckling av verksamheten har fortskridit i sin egen takt och personal
inom EMI har gjort sitt bästa för att undvika brister i
patientsäkerhetsarbetet.

Rekrytering av ny personal är pågående.

Skolsköterskor har deltagit i olika utbildningar och möten i både
landstingets och kommunens regi och kommer att åka på kongress
som anordnas av Riksföreningen för skolsköterskor.

Verksamhetschefen har deltagit i regionala samverkansmöten för
verksamhetschefer.

I och med att det saknas brandsäkra skåp för förvaring av
pappersjournaler pågår ett intensivt arbete med digitalisering och
arkivering av pappersjournaler. I Gusums, Ringarums och Sörbys
skolor finns det pappersjournaler som kräver genomgång, sortering
och sedan digitalisering av de nödvändiga. Detta arbetet är av högsta
prioritet för en långsiktig förbättring av patientsäkerhetsarbetet.

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Skolsköterskorna och skolläkare bedömer fortlöpande om det finns risk
för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i
verksamhetens kvalitet.

Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§

Vårdskador och brister i rutiner ska rapporteras via avvikelserapporter
som ska hanteras av MLA och ska leda till olika åtgärder beroende på
ärendets art. Det kan leda till nya rutiner internt, vidare rapportering till
andra vårdgivare som berörs och till verksamhetschef.

Efter analys och åtgärd av avvikelser ska en återrapportering till
sköterskegruppen ske om de åtgärder/förändringar som gjorts för att
förhindra att händelsen upprepas. Verksamhetschef är ansvarig för att
detta genomförs.

En avvikelserapportering och interna klagomål har framförts till
verksamhetschefen.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §

Samverkan med Barnhälsovården vid informationsöverföring inför
skolstart som hittills har fungerat bra. Dessvärre har samverkan
mellan skolor vid skolbyte och skolor och mottagningsenheten inte
fungerat tillfredsställande.

Vid skolstart saknades aktuella elevlistor och rapportering om
nyanlända elever i Gusum och Vammarskolan.

Det är viktigt att skolsköterskor får kännedom om när elever börjar eller
slutar på skolan. Det är särskilt viktigt när det gäller elever som byter
personnummer/namn eller får skyddad identitet. Detta för att insatser
inte fördröjs eller uteblir. Informationsöverföring främjar
förutsättningar för ett bra mottagande för eleven på den nya skolan.

Under samlade elevhälsomöten bestäms vilka elever som har behov av
samverkansmöte. Samverkan sker bland annat med specialistkliniker,
socialtjänsten, polisen och specialpedagogiska skolmyndigheten

Under hösten har alla varit på Inspirationsdagen inom kommunen
regi för att öka förståelsen av samverkansarbetet kring personer i
behov av stöd från olika aktörer. Under läsåret har kunskapen
tillämpats.

Elevhälsans medicinska insats samverkar med olika vårdinrättningar
t.ex. BUP, Infektionskliniken, Barntraumateamet, Valdemarsviks VC,
Logopedmottagningen vad gäller remisser och konsultationer.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §

Det finns flera vägar att ta in synpunkter och klagomål. Via kommunens
hemsida eller direkt till rektor, verksamhetschef eller skolsköterska kan
synpunkter och klagomål lämnas in.

Verksamhetschefen och MLA ansvarar för att synpunkter och klagomål
hanteras och att arbetssätt ändras så att inga vårdskador uppstår.
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Skolsköterskor har ansvar för att ta emot synpunkter eller tillbud, risk
för tillbud och avvikelser, samt att delge verksamhetschefen och
MLA dessa.

Sammanställning och analys

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Verksamhetschefen svarar för att synpunkter och klagomål hanteras och
att arbetssätt ändras så att inga vårdskador uppstår.
Verksamhetschefen är ansvarig för att informera patienten om en
vårdsskada har inträffat.

Det finns fyra avvikelserapport år 2019. Avvikelserapporten gäller
inställda vaccinationer, bristande rutin i informationsöverföring från
mottagningsenheten till elevhälsan, bristande tekniskt stöd vid
uppdatering av PMO under skolstart vilket medförde felaktig
registrering av elever, elever som var registrerade på fel årskurs, samt
att elever i förskoleklass och nyanlända inte var registrerade under de
första veckorna av höstterminen.
En av avvikelserapporter handlar om uteblivna hälsosamtal på
förskoleklass och årskurs 1 under läsåret 17/18 i Ringarums skola, samt
årskurs 1 under läsåret 18/19 i Gusums skola.

Dessa avviklesrapporteringar är under hantering och det är för tidigt att
bedöma om det har lett till vårdsskada.

Samverkan med patienter och närstående

SFS 2010:659 3 kap. 4 §

EMI bedriver frivillig vård, all hälso- och sjukvård inom EMI är ett
erbjudande. Samtycke från elev och vårdnadshavare är en
förutsättning för insatser.
Samtycke till vård, undersökningar eller behandling sker i de flesta fall
muntligt.

Vid vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande av vårdnadshavare.
Information om EMI och basprogram ges muntligt och skriftligt vid
hälsobesöket i förskoleklass då vårdnadshavare deltar.

Rekvirering av skolhälsovårdsjournal från skola utanför kommunen
eller friskola sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande.
Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter samarbete med elev
och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling.
Eleven involveras alltid utifrån elevens behov, ålder/mognad, kunskap
och situation.
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Det är viktigt att elevhälsans personal uppmärksammar faktorer som
kan medföra svårigheter i informationsöverföring, till exempel behov
av tolk.
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Resultat

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Den här patientsäkerhetsberättelsen omfattar bara en del av läsåret.
Patientsäkerhetsarbete är fullt pågående
Elevhälsans medicinska insats följer årshjulet och
verksamhetsplanen så gott det går. Vi har haft fokus på
patientsäkerheten vid vårat dagliga arbete och möten med eleverna.
På grund av personalbrist ligger vi efter med basprogram, det vill
säga hälsosamtal och vaccinationer i Sörby och Gusum skolor. Det
saknas övergripande information gällande nyanlända i kommunen.

Hälsosamtal och hälsobesök har erbjudits, en del har utförts och resterande del
är under planering.
Vaccinationer är utförda och planerade efter nationella
barnvaccinationsprogrammet.
Under året är högsta prioritet är att hinna med basprogrammet.

Det förebyggande arbetet mot övervikt och psykisk ohälsa har inte
bedrivits i den utsträckning som var målet för 2019. Stora delar av
EMI:s nuvarande arbete består dock redan idag av förebyggande och
hälsofrämjande insatser mot stress, övervikt och psykisk ohälsa genom
de enskilda hälsosamtal som skolsköterskorna har med elever.

Fortbildning för kompetensutveckling har erbjudits till skolsköterskor.

Inkomna avvikelserapporter är under hantering hos
verksamhetschefen.

Ingen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria
har gjorts i år.

Övergripande mål och strategier för 2019
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

Mål:
Arbeta för ett öppet arbetsklimat som främjar till ett bättre samarbete
inom elevhälsan och trivsel i arbetsgrupp för att minska
personalomsättning.

Mål:
Att EMI arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot övervikt, stress
och psykisk ohälsa.
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Mål:
Arbeta för ökad medvetenhet om risker i verksamheten och ökad
kännedom kring avvikelserapportering och riskanalys.
Avvikelsehantering ska inte enbart ses som en funktion att hitta och
hantera fel. Det handlar mer om att systematiskt samla kunskaper och få
en ökad förståelse som hjälper EMI att förbättra metoder och
handläggning samt skapa nya rutiner.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(15) Nämnd.2020.6

Justerare

..........

..........

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr

Nämnd.2020.6

Kommunstyrelsen

Meddelanden

Nedanstående handlingar har stämplats in och förvaras hos
sekreteraren

1. Samverkan för högre övergångstal – Om logiker hos Norrköpings
kommun och Linköpings universitet

2. Ansvar för kunskapsutveckling – Regionernas och kommunernas
roller och relationer

3. Budget 2020 – samt plan 2021-2024

4. Medborgarlöfte Valdemarsviks kommun – Polismyndigheten
2020-2022



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

(16) Nämnd.2020.5

Justerare

..........

..........

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Delegationsbeslut 20191216-20000119
Med stöd av gällande delegationsbestämmelser anmäles:

1-4 Boendestöd
1-21 Hjälp i hemmet
1-1 Kontaktperson
1-14 Korttidsvård
1-1 LSS-beslut
1-3 Matdistribution
1-6 Trygghetslarm
1-128 IFO-beslut
1-25 Avgiftsbeslut
_ _ _ _ _ _ _ _ _



§

Redovisning av protokoll

Ärendebeskrivning

Föreligger redovisning av Socialt myndighetsutskotts protokoll från
2020-01-19

Kommunstyrelsens beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.

_ _ _ _ _ _ _ _ _





Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-292020-01-28 KS-KcS.2020.4
1(1)

Ert datum Ert Dnr

____________________________________________________________________________________________________
Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr Bankgiro
615 80 Valdemarsvik Storgatan 37 0123 - 191 00 kommun@valdemarsvik.se 212000-0431 563-5107

Valdemarsvik Telefax Webbadress
0123-191 04 valdemarsvik.se

Tjänsteställe/Handläggare

Monika Hallberg
Kommunchef
0123-192 93
monika.hallberg@valdemarsvik.se
0123-192 93

Begäran om utlämnande av allmän handling

Vi har 2020-01-14 mottagit Er begäran att få ta del av allmän handling.

De handlingar du begär att ta del av är delvis belagd med sekretess enligt 39
kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) . Därför döljs delar av
handlingarna.

Hur man överklagar
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det skriftligt till
Kammarrätten i Jönköping. Du ska dock ge in skrivelsen till:

Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

Skrivelsen måste ha inkommit till Valdemarsviks kommun inom tre veckor från
den dag då du fick del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan
det inte prövas.

I skrivelsen med överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och
den ändring i beslutet som du begär. Du ska själv ha undertecknat skrivelsen.

Om skrivelsen kommer in i rätt tid och om inte beslutet efter omprövning
ändras så som du begär, sänder Valdemarsviks kommun skrivelsen vidare till
kammarrätten.

Med vänlig hälsning,

Monika Hallberg
Kommunchef

VALDEMARSVIKS KOMMUN









Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-292020-01-27 KS-SO.2020.7
1(1)

Ert datum Ert Dnr

____________________________________________________________________________________________________
Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr Bankgiro
615 80 Valdemarsvik Storgatan 37 0123 - 191 00 kommun@valdemarsvik.se 212000-0431 563-5107

Valdemarsvik Telefax Webbadress
0123-191 04 valdemarsvik.se

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Stöd och Omsorg Hans A Andersson
Marie Schmid

Marie.schmid@valdemarsvik.se

Begäran om utlämnande av allmän handling

Vi har mottagit Er begäran att få ta del av allmän handling.

De handlingar du begär att ta del av är delvis belagd med sekretess enligt 39
kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) . Därför döljs delar av
handlingarna.

Hur man överklagar
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det skriftligt till
Kammarrätten i Jönköping. Du ska dock ge in skrivelsen till:

Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

Skrivelsen måste ha inkommit till Valdemarsviks kommun inom tre veckor från
den dag då du fick del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan
det inte prövas.

I skrivelsen med överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och
den ändring i beslutet som du begär. Du ska själv ha undertecknat skrivelsen.

Om skrivelsen kommer in i rätt tid och om inte beslutet efter omprövning
ändras så som du begär, sänder Valdemarsviks kommun skrivelsen vidare till
kammarrätten.

Med vänlig hälsning,

Marie Schmid
Sektorchef
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..........

..........
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Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx
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Beslutet skickas till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10
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..........

..........

Avslutning av sammanträdet

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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