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Upprop
Val av två protokollsjusterare. Justering sker torsdag 2020-09-03 kl. 16:00.

Nr
1

Dnr
KF-KF.2020.1

Ärende
Sammanträdets behöriga kungörande

2

KF-KF.2020.3

Information kommunfullmäktige

Beredande instans

a) Ekonomisk uppföljning
b) Länsstyrelsens beslut om nya
ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige
c) Revisionsrapport granskning av
beslutsunderlag medborgarservice
d) Revisionsrapport granskning av
beredning av större fastighetsprojekt
e) Övrig information
3

KS-SA.2020.1

Valärende - Fyllnadsval av ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning

4

KS-SA.2020.1

Valärende - Fyllnadsval av ordförande i
Demokratiberedningen

5

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som kommunalråd Ted Starkås (S),
ändring av kommunalrådens
tjänstgöringsgrad för resterande del av
mandatperioden samt fyllnadsval

Valberedningen

6

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som kommunstyrelsens ordförande Ted
Starkås (S) samt fyllnadsval

Valberedningen

7

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsen Ted
Starkås (S) samt fyllnadsval

8

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som krisledningsnämndens ordförande
Ted Starkås (S) samt fyllnadsval

Valberedningen

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Sida

2 (3)

9

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som ledamot i krisledningsnämnden Ted
Starkås (S) samt fyllnadsval

10

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som styrelseordförande och
styrelseledamot i CVAB Ted Starkås (S)
samt fyllnadsval

11

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som styrelseordförande och
styrelseledamot i VETAB Ted Starkås
(S) samt fyllnadsval

12

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som ombud i Kommuninvest Ted
Starkås (S) samt fyllnadsval

13

KS-SA.2020.1

Valärende - Avsägelse från uppdrag
som ombud i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB Ted Starkås (S) samt
fyllnadsval

14

M-MBN.2020.8

Övertagande av B-verksamheter

KS

15

KS-SA.2019.65

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Östra
Östergötland 2019

KS

16

KS-KcS.2019.74

Taxa - Uthyrning av idrottshallar

KS

17

KS-KcS.2019.116

Motion - Granskning av
Ringgårdsprojektet

KS

18

KS-KcS.2019.114

Motion - Ringgårdens framtid

KS

19

KS-KcS.2019.115

Motion - Projekt Ringgården avbryts

KS

20

KS-SA.2020.66

Upphandling byggentreprenad,
Ringgården

KS

21

KS-SO.2018.99

Kooperativa hyresrättsföreningen
Ringgården - Förändring i
samverkansavtal mellan Valdemarsviks
kommun och Kooperativa
hyresrättsföreningen Ringgården

KS

22

KS-SA.2020.55

Borgensavgift

KS
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KF-KF.2020.4

Motioner interpellationer och frågor

24

KF-KF.2020.5

Avslutning

Förslag och yrkanden som ska lämnas på sammanträdet lämnas skriftligt till presidiet
under sammanträdet (Kommunfullmäktiges arbetsordning § 25.)
Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för allmänheten. Handlingar finns att
hämta på biblioteket.

Marie Lindh Eriksson

Fredrik Sivula

Ordförande

Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

Justerare
..........
..........
..........

ÄrendeNr Kod Fastighet
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NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

Justerare
..........
..........
..........

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01
KS § 125

KS-SA.2020.53 042

Apriluppföljning 2020
Kommunstyrelsens beslut
1.

Uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

2.

Kommunstyrelsens presidium uppdras att avgöra om ett
extra kommunstyrelsesammanträde ska kallas in under
sommaren.

Yrkanden
Per Hollertz (M) yrkar att ett extra kommunstyrelsesammanträde ska
kallas in under sommaren om det ekonomiska läget kvarstår.
Torvald Karlsson (C) yrkar att kommunstyrelsens presidium uppdras
att avgöra om ett extra kommunstyrelsesammanträde ska kallas in
under sommaren.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att Torvald Karlsson (C) yrkande och
Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt
Torvald Karlssons (C) yrkande.
Protokollsanteckning
Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Utifrån apriluppföljningen, blir budget 2020 och dess svaghet tydlig.
Trots högre intäkter än budgeterat visar prognosen på minusresultat.
Kommunens verksamheter klarar inte av att anpassa sina ekonomier utifrån
KS önskemål.
Under budgetberedning 2020 var detta redan känt.
Att majoriteten av KS ledamöter fortsätter med samma ekonomiska strategi
som under 2019, är inte att ta ekonomiskt ansvar.
Budget och verksamheter ska vara realistiska att uppnå, vilket de inte är även
detta år.
Vänsterpartiet ser nu som för ett år sedan, behovet av att stärka
verksamheternas ramar parallellt med utvecklingsarbete för att få kommunens
ekonomi i balans."
Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01
KS § 125

KS-SA.2020.53 042

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens verksamhetsplan reviderad KS § 101, 2020-0504 beslutades att kommunstyrelsen ska göra en något större
uppföljning per april månad. Denna ska förutom den sedvanliga
månadsuppföljningen även innehålla en uppföljning över vissa
utvalda mål och en investeringsuppföljning. Till detta ska
uppdaterade åtgärdsplaner redovisas.
Till denna skrivelse finns:
Apriluppföljning 2020 med följande bilagor:
Rullande tolvmånadersuppföljning (bilaga 1)
Sektorernas åtgärdsplaner (bilaga 2)
Åtgärdsplanerna sammanfattas enligt nedan
Summor, tkr
Stöd och omsorg
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad
Samhällsbyggnad och kultur
Service och administration
Staben
Summa

2020
4 259
1 687
3 965
1 035
290
11 236

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-05-22
Apriluppföljning 2020
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration
Akten
Justerare
..........
..........

2021
10 868
10 603
5 925
2 415
810
30 621

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 154

KS-SA.2020.23 040

Månadsuppföljningar 2020
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen per
2020-05-31.

Sammanfattning
Efter fem månader redovisar kommunen en förbättrad prognos
jämfört med tidigare. Resultatprognosen är -2,1 mnkr (-8,9).
Förbättringarna finns framförallt på finansieringen men även
verksamheterna visar förbättrad prognos. Räknar vi bort
merkostnaderna till följd av Covid -19 inom sektor Stöd och omsorg
är verksamheternas förbättring betydande och resultatet -2,4 mnkr.
Däremot är prognosen över skatteintäkter och generella statsbidrag
mycket osäker beroende på det osäkra konjunkturläget.
Prognos driftbudget, Mnkr
Tkr
Verksamheterna
Finansiering
Summa (årets resultat)

Budget
-474,8
483,1
8,3

Prognos
-493,3
487,2
-6,1

Avvikelse
-18,5
+4,1
-14,4

Prognos

Avvikelse

Prognos investeringsbudget, tkr
Tkr
Investeringar

Budget
52,4

54,1

-1,7

Prognosen är oförändrad i förhållande till april -1,7 mnkr.
Ärendebeskrivning
Driftbudgeten, verksamheterna
Mnkr, netto
Service och
administration
Kommunchef
med stab
Justerare
..........
..........

Budget

Utfall
31/5

Prognos
avvikelse

21,9

12,0

-1,1

6 ,8

2,2

+0,2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 154
Stöd och omsorg
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad
Samhällsbyggnad
och kultur
Räddningstjänst
Östra Götaland
Politisk
organisation
Summa
verksamheterna
Varav merkostnader
Covid -19

KS-SA.2020.23 040
222 ,8
97,2
167,2
76,4
43,7

19,1

-2,5

7,2

2,7

0

5,3

2,4

0

474,8

212,0

-18,5

3,7

(3,7)

Service och administration
Prognosen för 2020 är att ett överskridande motsvarande ca 1 100
tkr. Det avser Ekonomi-, Personal och IT-enheterna. Den sistnämnda
enheten gick organisatoriskt samman med Söderköpings ITavdelning den 1 juni 2020.
Kommunchef med stab
Prognosen kvarstår från april med +0,2 mnkr.
Stöd och omsorg
Prognosen för sektorn är kraftigt förbättrad sedan april. Exklusive
merkostnader för Covid -19 är prognosen -5,2 (-7,6) mnkr. Tyvärr äts
större delen av denna förbättring upp av Covid-19 kostnader men inte
allt.
Barn, utbildning och arbetsmarknad
Underskott finns inom verksamheterna Förskola/barnomsorg,
Grundskola och Gymnasium samt Arbetsmarknad. De övriga
verksamheterna förväntas hålla budget. Prognosen är i stort sett
oförändrad jämfört med april.
Samhällsbyggnad och kultur
Sektorns prognos är densamma som vid uppföljningen för april.

Justerare
..........
..........

-8,9
-6,2
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2020-08-17
KS § 154

KS-SA.2020.23 040

Finansiering
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras ge ett
överskott mot budget på +2,2 mnkr. Finansnettot beräknas ge ett
överskott på +0,5 mnkr och det samlade anslaget för ökade
kapitalkostnader +0,9. Till detta kommer den tillfälliga sänkningen av
arbetsgivaravgifterna och ersättningen för sjuklönekostnader. Dessa
båda ger tillsammans +2,5 mnkr. Den budgeterade
löneökningspotten uppgår till 12,0 mnkr. Då merparten av
förhandlingarna skjutits till hösten är den svårbedömd men i
prognosen finns ett antagande om +2,0 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, §52 om utökat
aktieägartillskott till CVAB på 4,0 mnkr. Då bolagets egna kapital
understiger det bokförda värdet på aktierna i bolaget bör detta
bokföras som en driftkostnad.
Totalt ger prognosen ett överskott på +8,1 mnkr.
Den 4:e juni nyupplånade kommunen 20,0 mnkr. Detta innebär att
den totala låneskulden hos Kommuninvest nu uppgår till 227,8 mnkr
med en snittränta för närvarande på 0,65%.
Investeringar
Prognosen är oförändrad i förhållande till april.
Förskolebyggnationerna beräknas bli ca 4,0 mnkr dyrare än
budgeterat och övriga investeringar lämna ett överskott på ca 2,3
mnkr. Totalt ger detta ett underskott på -1,7 mnkr.
Åtgärder för att nå budget i balans
I bilaga redovisas de uppdaterade åtgärdsplanerna för respektive
sektor.
Rullande månadsuppföljning
I bilaga ett redovisas en rullande månadsuppföljning för perioden Juni
2019 till Maj 2020 jämfört med perioden Juni 2018 till Maj 2019.
Uppföljningen är nedbruten på två positioners slag (konto). Även om
periodiseringsdifferenserna är stora går det att utläsa att intäkterna är
betydligt lägre för innevarande period och att
personalkostnadsökningarna är mycket låga.
Den rullande månadsuppföljningen kommer att utvecklas och
utvärderas under året.

Justerare
..........
..........
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Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 154

KS-SA.2020.23 040

Sammanfattning och slutsatser
Uppföljningen per maj månad visar på en förbättrad prognos jämfört
med april. Det finns en stor osäkerhet kring skatteintäkterna och
statsbidragen beroende på konjunkturutvecklingen och det finns
också en stor osäkerhet kring hur merkostnaderna för Covid -19
utvecklar sig.
Till följd av det svaga resultatet och de stora investeringarna har
kommunen fått finansiera sig genom nyupplåning. Två nya lån har
tagits under det första halvåret på sammanlagt 35 mnkr.
Besparingsarbetet är intensivt och åtgärdsplanerna uppdateras
löpande. Det har också vid kommunstyrelsens sammanträde den 1/6
och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 10/6
samt vid KS-SOU och KS-BUU sammanträden tillkommit ytterligare
uppdrag som arbetas in i åtgärdsplanerna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-06-16
_______

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration
Akten
Justerare
..........
..........
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 162

M-MBN.2020.8

Övertagande av B-verksamheter
Kommunstyrelsens förslag
1.





Kommunfullmäktige beslutar att framställa hos
Länsstyrelsen Östergötland att överlåta åt Miljö- och
byggnämnden i Valdemarsviks kommun att från och med
2021-01-01 utöva den operativa tillsynen enligt miljöbalken
avseende miljöfarliga verksamher som omfattas av
tillståndsplikt B. Berörda verksamheter är i dagsläget
följande:
Bergstäkt Hornsberg
Täkt Karlsskog 1:9
Täkt Krogsmåla 1:20

2.

Följande verksamheter ska undantas från ovanstående överlåtelse:




Nordic Brass Gusum AB
Sandviks reningsverk

Ärendebeskrivning
Miljöprövningsförordningen (2013:251) innehåller bestämmelser om
tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i
9 kap. Miljöbalken.
Miljötillsynsförordningen (2011:13) reglerar vilken myndighet som utövar den
operativa tillsynen. Länsstyrelsen har tillsyn över tillståndspliktiga
verksamheter och kommunen har tillsyn över anmälningspliktiga
verksamheter och så kallade U-verksamheter som inte omfattas av
anmälningsplikt.
Enligt 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordning (2011:13), får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Enligt förordningen ska en
överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn avse;
1.
en viss typ av tillsynsobjekt
2.
en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa
tillsynsobjekt, eller
3.
ett visst tillsynsobjekt
MBN § 68 forts.
M-MBN.2020.8
Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-08-17
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M-MBN.2020.8

Miljö- och byggnämndens handläggning
Miljökontoret för register över aktuella objekt/verksamheter och ärenden i
ärendehanteringssystemet EDP Vision. Diarieföring görs enligt gällande
dokumenthanteringsplan.
Miljö- och byggnämnden antar varje år en treårig verksamhetsplanering.
Planering följs upp månatligen. I planen beskrivs övergripande nationella,
regionala och kommunala miljömål. Av planeringen framgår nyckeltal som
intäkter, årsarbetskrafter, antal objekt, beräknad tillsynstid samt inplanerade
aktiviteter och projekt. Planen innehåller även en enkel behovsutredning. När
det gäller behovsutredningen finns det en förbättringspotential inför
kommande års verksamhetsplanering. Utifrån den övergripande planeringen i
verksamhetsplanen görs detaljerad planering ned på handläggarnivå.
För att säkerställa kompetens och samsyn jobbar miljökontoret med
handläggningsrutiner, mallar och interna arbetsmöten inom respektive
tillsynsområde.
Beslutsmotivering
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att den operativa tillsynen kan med
fördel ligga på den lokala tillsynsmyndigheten. Nämnden anser det troligt att
tillsynen av de miljöfarliga verksamheterna blir mer enhetlig om
tillsynsansvaret ligger på en och samma tillsynsmyndighet. Ett samlat
tillsynsansvar innebär även en möjlighet för miljökontoret att höja sin interna
kompetens inom berörda branscher.
Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordning
(2011:13).
Beslutsunderlag
Protokoll från MBN 2020-04-29 § 68
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........

8(66)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-29
MBN § 68

M-MBN.2020.8

Initierare

Valdemarsviks kommun
Miljö- och byggnämnden
615 80 VALDEMARSVIK

Ärende

Övertagande av B-verksamheter

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppmana
kommunfullmäktige att framställa hos Länsstyrelsen Östergötland om att
överlåta åt miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun att från och
med 2021-01-01 utöva den operativa tillsynen enligt miljöbalken avseende
miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt B. Vilka i dagsläget
är:
Bergstäkt Hornsberg
·
Täkt Karlsskog 1:9
·
Täkt Krogsmåla 1:20
·
Följande verksamhet ska undantas från ovanstående överlåtelse:



Nordic Brass Gusum AB
Sandviks reningsverk

Ärendebeskrivning
Miljöprövningsförordningen (2013:251) innehåller bestämmelser om
tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i
9 kap. Miljöbalken.
Miljötillsynsförordningen (2011:13) reglerar vilken myndighet som utövar den
operativa tillsynen. Länsstyrelsen har tillsyn över tillståndspliktiga
verksamheter och kommunen har tillsyn över anmälningspliktiga
verksamheter och så kallade U-verksamheter som inte omfattas av
anmälningsplikt.
Enligt 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordning (2011:13), får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Enligt förordningen ska en
överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn avse;
1.
en viss typ av tillsynsobjekt
2.
en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa
tillsynsobjekt, eller
3.
ett visst tillsynsobjekt
MBN § 68 forts.
M-MBN.2020.8
Miljö- och byggnämndens handläggning
Miljökontoret för register över aktuella objekt/verksamheter och ärenden i
ärendehanteringssystemet EDP Vision. Diarieföring görs enligt gällande
dokumenthanteringsplan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-29
Miljö- och byggnämnden antar varje år en treårig verksamhetsplanering.
Planering följs upp månatligen. I planen beskrivs övergripande nationella,
regionala och kommunala miljömål. Av planeringen framgår nyckeltal som
intäkter, årsarbetskrafter, antal objekt, beräknad tillsynstid samt inplanerade
aktiviteter och projekt. Planen innehåller även en enkel behovsutredning. När
det gäller behovsutredningen finns det en förbättringspotential inför
kommande års verksamhetsplanering. Utifrån den övergripande planeringen
i verksamhetsplanen görs detaljerad planering ned på handläggarnivå.
För att säkerställa kompetens och samsyn jobbar miljökontoret med
handläggningsrutiner, mallar och interna arbetsmöten inom respektive
tillsynsområde.
Beslutsmotivering
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att den operativa tillsynen kan
med fördel ligga på den lokala tillsynsmyndigheten. Nämnden anser det
troligt att tillsynen av de miljöfarliga verksamheterna blir mer enhetlig om
tillsynsansvaret ligger på en och samma tillsynsmyndighet. Ett samlat
tillsynsansvar innebär även en möjlighet för miljökontoret att höja sin interna
kompetens inom berörda branscher.
Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordning
(2011:13).

Beslutet skickas till
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten
Kommunfullmäktige
Miljökontoret

FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum

Sida

2020-04-22

1(2)

M-MBN.2020.8
Initierare

Valdemarsviks kommun
Miljö- och byggnämnden

Ärende

Övertagande av B-verksamheter

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppmana
kommunfullmäktige att framställa hos Länsstyrelsen Östergötland om
att överlåta åt miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun att
från och med 2021-01-01 utöva den operativa tillsynen enligt
miljöbalken avseende miljöfarliga verksamheter som omfattas av
tillståndsplikt B. Vilka i dagsläget är:
Bergstäkt Hornsberg

Täkt Karlsskog 1:9

Täkt Krogsmåla 1:20

Följande verksamhet ska undantas från ovanstående överlåtelse:


Nordic Brass Gusum AB

Ärendebeskrivning
Miljöprövningsförordningen (2013:251) innehåller bestämmelser om
tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som
avses i 9 kap. miljöbalken.
Miljötillsynsförordningen (2011:13) reglerar vilken myndighet som
utövar den operativa tillsynen. Länsstyrelsen har tillsyn över
tillståndspliktiga verksamheter och kommunen har tillsyn över
anmälningspliktiga verksamheter och så kallade U-verksamheter som
inte omfattas av anmälningsplikt.
Enligt 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordning (2011:13), får en statlig
operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva
den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Enligt
förordningen ska en överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn
avse;
1.
en viss typ av tillsynsobjekt
2.
en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa
tillsynsobjekt, eller
3.
ett visst tillsynsobjekt

FÖRSLAG TILL BESLUT
Datum

Sida

2020-04-22

2(2)

M-MBN.2020.8

Miljö- och byggnämndens handläggning
Miljökontoret för register över aktuella objekt/verksamheter och ärenden
i ärendehanteringssystemet EDP Vision. Diarieföring görs enligt
gällande dokumenthanteringsplan.
Miljö- och byggnämnden antar varje år en treårig
verksamhetsplanering. Planering följs upp månatligen. I planen beskrivs
övergripande nationella, regionala och kommunala miljömål. Av
planeringen framgår nyckeltal som intäkter, årsarbetskrafter, antal
objekt, beräknad tillsynstid samt inplanerade aktiviteter och projekt.
Planen innehåller även en enkel behovsutredning. När det gäller
behovsutredningen finns det en förbättringspotential inför kommande
års verksamhetsplanering. Utifrån den övergripande planeringen i
verksamhetsplanen görs detaljerad planering ned på handläggarnivå.
För att säkerställa kompetens och samsyn jobbar miljökontoret med
handläggningsrutiner, mallar och interna arbetsmöten inom respektive
tillsynsområde.
Beslutsmotivering
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att den operativa tillsynen
kan med fördel ligga på den lokala tillsynsmyndigheten. Nämnden
anser det troligt att tillsynen av de miljöfarliga verksamheterna blir mer
enhetlig om tillsynsansvaret ligger på en och samma tillsynsmyndighet.
Ett samlat tillsynsansvar innebär även en möjlighet för miljökontoret att
höja sin interna kompetens inom berörda branscher.
Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av 1 kap. 18-19 §§
miljötillsynsförordning (2011:13).
Beslutsunderlag
Hur man överklagar, se bilaga

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Miljökontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

Justerare
..........
..........
..........

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 166

KS-SA.2019.65

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Östra Östergötland 2019
Kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks
kommuns del bevilja styrelsen i Samordningsförbundet
Östra Östergötland och dess enskilda ledamöter samt
ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv
Nhela Ali (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Maud Karlsson (S)
ersätter henne under denna paragraf.
Carina Thuresson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Stefan Kemle
(LPo) ersätter henne under denna paragraf.
Ärendebeskrivning
Respektive fullmäktige i de deltagande kommunerna ska ta ställning
till ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Östra
Östergötland.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i
Samordningsförbund Östra Östergötland har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed. Revisorerna bedömer att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av balansräkningen. De kan vare sig till- eller
avstyrka om årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat.
Revisorerna kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.

Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 166

KS-SA.2019.65

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-12
Årsredovisning 2019 inkl. Bilagor för Samordningsförbundet Östra
Östergötland
Revisionsberättelse 2019
Revisionsredogörelse 2019
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019
Granskning av bokslut och årsredovisning 2019
Basgranskning 2019
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-12

KS-SA.2019.65

Skrivelse med beslutsförslag
Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Fredrik Sivula

Kommunstyrelsen

fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet
Östra Östergötland 2019
Förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks kommuns del
bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Östra Östergötland och
dess enskilda ledamöter samt ersättare ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Respektive fullmäktige i de deltagande kommunerna ska ta ställning till
ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Östra Östergötland.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund
Östra Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed. Revisorerna bedömer att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av balansräkningen. De kan vare sig till- eller avstyrka
om årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat.
Revisorerna kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Östra Götaland
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör

Sida

1(1)

Bilaga 2.

Genomförande av fokusområden enligt verksamhetsplanen under
2019


Identifiera och kartlägga behovsgrupperna som har behov av individinriktade
insatser.

Under hösten 2018 genomfördes en behovsanalys som slutfördes under 1:a kvartalet
2019. I behovsanalysen genomfördes 27 intervjuer med representanter från samtliga
förbundsmedlemmar, utifrån en standardiserad intervjumall.


Finna alternativa finansieringsformer genom att utveckla och implementera
mötesplatser, kontaktvägar, rutiner för arbetet med ESF-medel och andra typer
av utvecklings/projektmedel hos och till parterna

Frågan om alternativa finansieringsformer för metodutveckling finns med som en del i
förbundets långsiktiga inriktning samt verksamhets- och budgetplanen för 2020. Ett
första arbete med att metodutveckla förstegsverksamheten genom en ansökan om ESFmedel påbörjades av beredningsgruppen i senare delen av december. Styrelsen har även
i januari 2019 beslutat att ställa sig positiv till att kunna vara projektägare av ESFprojekt, dock under förutsättning att styrelsen fattar beslut om detta i varje enskilt fall.


Utveckla arbetet med strukturerade behovsanalyser tillsammans med
förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer.

Under året har behovsanalysarbete som påbörjades under hösten 2018 slutförts.
Arbetet med behovsanalyser finns med som en metod i förbundets långsiktiga inriktning
2020 och framöver.


Utveckling av Samordningsförbundets relationer med förbundsmedlemmarna i
syfte att stärka dialogen

Förbundets styrelse har under året arbetet med frågan kring hur relationerna mellan
styrelsen och förbundsmedlemmarna kan stärkas och utvecklas. I samband med detta
har styrelsen genomfört en workshop i mars. Frågan har även lyfts till
medlemssamrådet i juni och samtliga närvarande representanter ställde sig positiva till
inrättande av en länsdelsgemensam beredningsgrupp. Förslaget innebar att
organisationen med lokala styrgrupper upphörde att gälla när beredningsgruppen var
på plats. Beredningsgruppen finns på plats sedan december 2019.


Utveckling av förbundets långsiktiga inriktning

Under året har styrelsen fokuserat kring och arbetat med förbundets långsiktiga
inriktning. Anledningen till utveckling av förbundets långsiktiga inriktning hänger delvis
samman med att förbundets tilldelning av statliga medel bedöms minska med maximalt
10 % per år ned till en fastställd målnivå som omfattar drygt 13, 8 mkr. Ett första utkast
1

till långsiktig inriktning diskuterades på styrelsemötet i augusti. Styrelsen ställde sig
bakom inriktningen samt gav kansliet och presidiet i uppdrag att konkretisera förslaget
till styrelsemötet i oktober. Förslaget stämdes av med medlemssamrådet i september
som ställde sig bakom förslaget. Förslaget om förbundets långsiktiga inriktning
beslutades i November i samband med av verksamhets- och budgetplanen för 2020
godkändes.


Översyn av Plattformsverksamhet samt ledning och styrning.

Översynen av plattformsverksamheten inkluderande ledning och styrning har gjorts
under hösten och resultatet finns med i förbundets långsiktiga inriktning samt
verksamhetsplan för 2020. Utgångspunkten är att förbundsmedlemmarna driver samt
leder och styr verksamheten. Det innebär att organisationen med att förbundet har
anställda samordnare som leder och styr de individinriktade insatserna upphör att gälla
från årsskiftet.


Tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet undersöka möjligheten till
samordning av administration och revision

Frågan om samordning av administration mellan förbunden i länet har diskuterats av
förbundscheferna. Bland de övriga förbunden i länet finns förnärvarande inget intresse
av att samordna de administrativa resurserna. Samordning av revisionen har lyfts till
medlemssamrådet i september. Samtliga förbundsmedlemmar från kommunerna och
Regionen tog med sig frågan hem om det fanns anledning att utse en gemensam revisor.
Utmaningar inför 2020

De stora utmaningarna inför 2020 handlar om att implementera den långsiktiga
inriktningen och att få förändringarna på plats. En annan stor utmaning är att få den nya
beredningsgruppen att fungera optimalt utifrån sitt uppdrag.
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Bilaga 3.
Målgruppsbeskrivning
Samtliga uppgifter är hämtade från SUS. Uppgifterna som avser 2019 är utdragna 200220.
Tabell 1. Andel deltagare per kön och tid i offentlig försörjning 2017 - 2019 i relation till riket
SamÖ 2017

Samö 2018

SamÖ 2019

Riket 2019

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Upp till 1 år

5%

12%

17%

5%

9%

14%

4%

9%

13%

9%

9%

19%

Upp till 2 år

7%

9%

15%

9%

6%

15%

8%

5%

13%

8%

7%

15%

Upp till 3 år

5%

5%

9%

7%

6%

13%

8%

4%

12%

7%

6%

13%

Upp till 4 år

5%

4%

9%

5%

3%

9%

6%

5%

11%

6%

4%

10%

Upp till 5 år

3%

4%

7%

3%

5%

8%

5%

3%

8%

4%

3%

7%

Upp till 6 år

3%

1%

5%

3%

1%

4%

4%

3%

7%

3%

2%

5%

Upp till 7 år

1%

3%

5%

2%

2%

4%

4%

2%

6%

2%

1%

4%

Upp till 8 år

2%

1%

3%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

1%

3%

Upp till 9 år

3%

2%

5%

2%

1%

3%

1%

1%

2%

2%

1%

3%

Mer än 9 år
Ej tillämpligt

7%
3%

8%
8%

15%
10%

8%

8%

16%
11%

12%

6%
6%

4%
6%

10%

6%

3%
6%

13%

5%

10%
6%

Totalt

43%

57%

100%

53%

47%

100%

58%

42%

100%

55%

45%

100%

Tid i offentlig försörjning

12%

Av de deltagare som varit aktuella i verksamheten under 2019 har 26 % haft offentlig försörjning upp till två år (riket 34 %), 31 %
mellan tre till fem år (riket 30 %), 15 % mellan sex till åtta år (riket 12 %) och 15 % från nio år – (riket 13 %). I jämförelse mellan 2017 –
2019 kan konstateras att gruppen som haft offentlig försörjning längre än tre år – har ökat från 58 % 2017 till 61 % 2019. Motsvarande
siffror avseende 2019 är för riket är 55 %. Den största avvikelsen mellan kvinnor och män finns i gruppen som haft offentlig försörjning i
mer än nio där kvinnor dominerar.
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Tabell 2. Andel deltagare per kön och högsta utbildningsnivå 2017 - 2019 i relation till riket
SamÖ 2017

Samö 2018

SamÖ 2019

Riket 2019

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Annan eftergymnasial utbildning

1%

2%

3%

3%

2%

5%

4%

3%

6%

3%

2%

5%

Forskarutbildning

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Grundskola

18%

30%

48%

20%

20%

40%

21%

17%

38%

17%

18%

34%

Gymnasium

17%

19%

36%

20%

18%

38%

24%

15%

40%

20%

17%

37%

Högskola/Universitet mer än 3 år

2%

0%

2%

2%

1%

3%

2%

1%

2%

3%

2%

5%

Högskola/universitet upp till 1 år

0,3%

0,3%

0,7%

3%

0%

3%

2%

1%

4%

1%

1%

2%

Högskola/Universitet upp till 3 år

2%

1%

3%

2%

2%

4%

2%

1%

3%

4%

2%

6%

4%

6%

3%

3%

6%

6%

4%

11%

47%

100%

58%

42%

100%

55%

45%

100%

Utbildning

Saknas/okänd

2%

5%

7%

2%

Totalt

43%

57%

100%

53%

När det gäller högsta utbildningsnivån för deltagarna under 2019 har 40% gymnasium (riket 37 %), 38% grundskola (riket 34 %), 6 %
annan eftergymnasial utbildning (riket 5 %). Under 2017 – 2018 har flest deltagare haft grundskola som högsta utbildningsnivå följt av
gymnasium. Den största skillnaden mellan kvinnor och män finns i gruppen som har gymnasium som högsta utbildningsnivå där
kvinnor har en högre andel.
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Tabell 3. Andel deltagare per kön och tid i insats 2017 - 2019 i relation till riket
SamÖ 2017

SamÖ 2018
Kvinna
Man

Kvinna

Man

1 - 6 månader

5%

4%

9%

23%

7 - 12 månader

5%

8%

13%

8%

13 - 18 månader

9%

12%

21%

19 - 24 månader

13%

25 - månader

11%
13%

20%

24%
33%

Totalt

43%

57%

100%

Totalt

Riket 2019

SamÖ 2019
Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

18%

41%

30%

19%

49%

23%

17%

41%

7%

14%

14%

10%

24%

13%

11%

25%

9%

7%

16%

7%

6%

13%

10%

8%

18%

7%

6%

13%

3%

3%

6%

4%

3%

7%

7%

9%

16%

4%

4%

8%

5%

5%

10%

53%

47%

100%

58%

42%

100%

55%

45%

100%

Tid i insats

Tiden i insats under 2019 är för gruppen 1- 6 månader 49 % (riket 41 %), 7 – 12 månader 24 % (riket 25 %), 13 – 18 månader 13 %
(riket 18 %), 19 – 24 månader 6 % (riket 7 %) och 25 månader eller mer 8 % (riket 10 %). En tydlig trend är att inskrivningstiderna har
minskat markan under perioden 2017 – 2019, under 2017 utgjorde gruppen 1 – 12 månader 22 %, under 2018 55 % och under 2019
73 %.
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Tabell 4. Andel deltagare per kön och försörjning vid start i insats 2019 i relation till riket
SamÖ 2019

Riket 2019

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

16%

6%

22%

13%

5%

18%

4%

8%

Försörjning före
Sjukpenning/Rehabpenning
Aktivitetsersättning

4%

5%

9%

4%

Sjukersättning

1,5%

0,5%

2,1%

1%

1%

2%

A-kassa

0,3%

1,3%

1,5%

1%

1%

2%

4%

4%

8%

9%

8%

17%

17%

35%

Aktivitetsstöd
Försörjningsstöd

26%

19%

45%

18%

Studiestöd/Studiemedel

0,5%

1,5%

2,1%

0,6%

0,7%

1%

Annan offentlig försörjning
Ingen offentlig försörjning

0%

0%

0%

5%

5%

10%

3%
5%

3%
6%

6%
11%

Totalt

58%

42%

100%

55%

45%

100%

Försörjningen vid start för de deltagare som varit aktuella i verksamheten under 2019 ser ut enligt följande; 45 % har haft
försörjningsstöd (riket 35 %), 22 % har haft sjukpenning/rehabpenning (riket 18 %), 9 % har haft aktivitetsersättning (riket 8 %).
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Bilaga 4.

SAMÖ 2020/0019-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktig och stadigvarande
verksamhet för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
Plattformen finns i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.
Plattformens uppdrag 2019 är:
• Att erbjuda individinriktat stöd och koordinering av ordinarie
myndigheters insatser.
• Att erbjuda förstegsverksamhet med fokus på aktivering, motivationsoch förändringsarbete, samt arbetsprövning upp till 10 timmar per vecka
inkluderande arbetsgivarstöd.
• Att erbjuda samtalsledare/mötesledare för upprättande av och
uppföljning av samordnad individuell plan (SIP) till individer inom
ordinarie myndigheter.
Inom ramen för förstegsverksamhet erhåller individen ett individuellt stöd.
Koordinering av insatser sker inom ramen för SIP, samt vid planering och
genomförande av försteg.
Inför 2019 minskade resurserna till Samordningsförbundet, tillsammans med
den finansierade personalen arbetade vi under våren i olika personalmöten för
att ta fram en åtagandebeskrivning hur uppdraget skulle kunna genomföras
med minskade resurser. Det fanns i arbetet också en långsiktig diskussion kring
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roller och funktioner inom Plattform baserad på erfarenheter som gjorts under
alla år med Plattformar.

SIP
Grunden för Samordningsförbundets erbjudande om mötesledare är den
överenskommelse som tecknades mellan parterna 2018.
Samordningsförbundet erbjuder möjligheten att avropa mötesledare från
Samordningsförbundet.
Målet med SIP är att upprätta en samordnad individuell plan som innebär att
individen får rätt stöd i rätt tid av de samverkande parterna.
Under första halvåret fanns personal från samtliga plattformar som fungerade
som mötesledare. Inför höstterminen beslutade vi att tre koordinatorer delade
på uppdraget som mötesledare i samtliga 4 kommuner.
De som jobbar som mötesledare får många positiva reflektioner efter mötena,
både från huvudpersoner samt handläggare. Den personal från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som varit finansierad av
Samordningsförbundet och jobbat som koordinatorer har varit representanter
vid SIP-möten om det funnits behov av att få information från myndigheten. De
har även deltagit vid SIP-möten om ordinarie handläggare inte haft möjlighet
att närvara. Det har varit uppskattat.
Det finns fortsatt ett behov av förankring bland chefer och personal om SIP
som verktyg i samverkan kring målgruppen för Samordningsförbundet.
FÖRSTEG
Genom olika kartläggningar som Samordningsförbundet genomfört samt egna
erfarenheter har det framgått att det finns ett stort behov av att erbjuda
individer försteg som inte har möjlighet att erhålla
förberedande/rehabiliterande insatser inom ordinarie myndighet.
Målgrupp för försteg är personer, 16-64 år, som är i behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering och som inte kan tillgodogöra sig detta i ordinarie myndigheter.
Ofta är personerna i behov av stöd från flera håll för att närma sig arbete och
studier. Försteg organiseras olika i respektive kommuner beroende på
kommunernas organisering. Målet med insatsen är att individen, som mest 12
månader, ska bli redo för att ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering eller
studier inom ordinarie verksamhet.

2

Finspång
Under våren påbörjade Plattform Finspång ett samarbete med ett
föreningsdrivet stall i kommunen som fungerade som arena för försteg, men
efter några månader etablerades ett samarbete med Arbetsmarknadsenhetens
försteg då det fanns många samarbetsvinster. Under hösten har det arbetet
fortsatt, så kommunens egen personal i försteget har samarbetat med
finansierad personal från Samordningsförbundet i olika verksamheter, torpet,
ett snickeri mm.
I Finspång har den koordinator som varit anställd från Arbetsförmedlingen
ansvarat för individuella förstegsplatser hos olika arbetsgivare.
Norrköping
Under våren 2019 erbjöds ”Mitt Val”, en arbetsförberedande
gruppverksamhet. Gruppverksamheten erbjöds även under 2018. Under våren
genomfördes två grupper som pågick under fyra veckor med nio gruppträffar.
Gruppträffarna innehöll information och motiverande arbete utifrån en
framtagen metodik. På grund av minskade resurser upphörde Mitt Val som
eget program efter våren, men delar av konceptet togs med i ett arbete under
hösten med gruppverksamhet.
Topteam, ett försteg som också påbörjades under 2018 fortsatte under våren.
På grund av minskade resurser fick en modul tas bort ”livskompassen”. Det
som erbjöds under 2019 var arbetsträning tillsammans med handledare och
arbetsterapeut på ett hotell i Norrköping två förmiddagar/vecka under 8
veckor, samt en hälsofrämjande aktivitet.
Under hösten 2019 har gruppförsteg erbjudits på hotellet och på en ny arena,
en plantskola. På båda ställena har arbetsträning 1 dag/vecka erbjudits, samt
en dag med hälsofrämjande/motiverande aktivitet.
I Norrköping har även individuella förstegsplatser erbjudits till deltagare, för
vissa har det varit efter att man deltagit i gruppförsteg, eller som en första
insats. Även för den här gruppen har det erbjudits hälsofrämjande aktivitet.
Utöver det som beskrivits har yoga 1ggr/vecka erbjudits för de som haft behov
av och velat delta.
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Söderköping
I Söderköping har förstegsverksamheten på Alboga, grön rehabilitering fortsatt
under 2019. Verksamheten drivs av Arbetsmarknadsenheten, med delvis
finansiering från Samordningsförbundet. Under 2019 utökade
Arbetsmarknadsenheten arenan med växthus och den föreningsdrivna
Återvinningen i kommunen. På återvinningen fanns handledare 3 dagar/vecka
som helt var finansierad av Samordningsförbundet. Återvinningen var en bra
kompletterande åtgärd med varierande arbetsuppgifter, t ex
service/kundkontakt, lager mm. De handledare som fanns på plats fungerade
också som t ex stöd i myndighetskontakter och var ansvariga för uppföljningen
av individerna tillsammans med ordinarie myndighet.
Under året har arbetsträningen inom försteg kompletterats med fysisk aktivitet
på ett gym i Söderköping.
I Söderköping ansvarade den koordinator som kom från Arbetsförmedlingen
för de individuella förstegsplatserna.

Valdemarsvik
I Valdemarsvik har under flera år Arbetsmarknadsenheten varit en arena för
försteg. Under 2019 påbörjades ett utvecklingsarbete kring försteg. En
arbetsterapeut anställdes med finansiering från Samordningsförbundet och en
mer strukturerad form av försteg erbjöds. Under tre timmar tre dagar/vecka
kan individen erbjudas försteg. Det finns en palett av olika arbetsuppgifter
inom arbetsmarknadsenheten. Det har också bedrivits en försöksverksamhet i
ett lokalt stall med förekommande arbetsuppgifter där. Inom ramen för
försteget har en arbetsterapeutisk kartläggning erbjudits.

Funktionerna/rollerna inom Plattform
Under året har vi i samband med utvecklingsdagar arbetat med att tydliggöra
de olika rollerna/funktionerna inom plattform. Höstterminen startade upp med
en gemensam utbildning i systemteori för personalen inom plattform. Det satte
fokus på systemet runt individen, och var en uppskattad och viktig dag som gav
personalen en gemensam grund att stå på.
4

Försäkringskassan fick under 2018 interna riktlinjer kring utlåning av personal
till samordningsförbund. Även Arbetsförmedlingen påbörjade en sådan
diskussion. Detta tillsammans med erfarenheter från Plattform och minskade
resurser föranledde ett arbete kring roller och funktioner. Det fanns ett behov
av renodla rollen som koordinator för att tydligare använda den kompetens
som fanns utifrån vilken myndighet man hade sin anställning. Koordinatorn
hade tidigare funnits med i hela processen runt individen. Ambitionen var att
koppla på de olika funktionerna utifrån var i processen man befann sig. Arbetet
påbörjades under 2019 men behöver fortsätta under 2020 i samband med att
insatser utvecklas.
Som förstegskoordinator ansvarade man för behovsinventeringen tillsammans
med arbetsterapeut. Förstegskoordinatorn ansvarade för uppföljning
tillsammans med individens nätverk.
Koordinatorer från Arbetsförmedlingen, AF-koordinator, fick en tydligare roll i
sökandet efter förstegsplatser, och fick en roll att kopplas på när individen
närmade sig att vara redo för AF:s insatser.
På grund av förändringar inom Arbetsförmedlingen men även med anledning
av beslut om långsiktig inriktning inom Samordningsförbundet beslutade
myndigheten under senare delen av hösten att ”ta hem” sin personal. Detta
ledde till att Plattform Norrköping under november/december inte kunde ta
emot nya deltagare i verksamheten.
Arbetsterapeuterna arbetar nära tillsammans med förstegskoordinatorerna
med individerna. Deras roll är både konsultativ och i direkt arbete med
deltagare och arbetsplats. De finns med vid ingången till försteg via
behovsinventering tillsammans med förstegskoordinator. Syftet är att tidigt
kunna bedöma möjligheten att göra en realistisk plan för deltagaren mot
arbete/studier. Finns behov kan en fördjupande kartläggning göras under 2-4
tillfällen.
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Resultatsammanställning
Samordningsförbundet Östra Östergötland

Helåret 2019

Innehållsförteckning:
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Måluppfyllelse SIP
Helåret 2019

Sidan 9

Indikator stegförflyttning
Nationell jämförelse över tid

Sidan 10

Indikator STÖD
Mål 1 - Försteg

Sidan 11

Indikator stegförflyttning
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Sidan 12
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Sidan 13

Avslutade deltagare –
koordinatorstöd

Sidan 14
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alla verksamheter.
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2020-01-31

Statistik - Therése Löwgren

2

Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2019
Individmål – koordinatorstöd

1) Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen:
Mätpunkt – utfall 90%, i samband med avslut i insatsen.

Utfall :

98,1 % av deltagarna upplever att de fått ett ökat stöd genom insatsen. (Se sidan 6)
(metod indikatorprojektet)

2) Upplevd stegförflyttning¹
Mätpunkt – utfall 80 %, i samband med avslut i insatsen.

Utfall

79,2 % av deltagarna känner sig mer redo att arbeta eller studera . (Se sidan 8) (metod indikatorprojektet)

¹Stegförflyttning
Rehabiliteringsprocessen, med betoning på ”process”, är en glidande skala av olika mindre och större förändringar.
Stegförflyttning är i detta sammanhang små eller stora tecken på att deltagaren har gjort framsteg/rört sig mot sitt mål.

*För bortfallsanalys se sidan 26. Samlad för koordinatorstöd och försteg i Plattformarna
2020-01-31
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Måluppfyllelse Försteg januari - december 2019
Individmål – försteg

1) Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen:
Mätpunkt – utfall 80%, i samband med avslut i insatsen.

Utfall :

98,1 % av deltagarna upplever att de fått ett ökat stöd genom insatsen. (Se sidan 10)
(metod indikatorprojektet)

2) Upplevd stegförflyttning¹
Mätpunkt – utfall 80 %, i samband med avslut i insatsen.

Utfall

80,6 % av deltagarna känner sig mer redo att arbeta eller studera . (Se sidan 11) (metod indikatorprojektet)

¹Stegförflyttning
Rehabiliteringsprocessen, med betoning på ”process”, är en glidande skala av olika mindre och större förändringar.
Stegförflyttning är i detta sammanhang små eller stora tecken på att deltagaren har gjort framsteg/rört sig mot sitt mål.

*För bortfallsanalys se sidan 26. Samlad för koordinatorstöd och försteg i Plattformarna
2020-01-31
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Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2019
Samordnad individuell plan (SIP)

Antalet genomförda SIP ska under 2019 uppgå till minst 30 stycken.

Utfall 2019:

32 st. SIP har genomförts perioden 1 januari – 31 december.
Det är 107 % av målet på 30 personer helåret 2019. (Se sid 12) (metod SUS)

Utfall tertial 1:

6 st.

SIP har genomförts perioden 1 januari – 31 april.
Det är 20 % av målet på 30 personer helåret 2019. (metod SUS)

Utfall tertial 2:

3 st.

SIP har genomförts perioden 1 maj – 31 augusti.
Det är 10 % av målet på 30 personer helåret 2019. (metod SUS)

Utfall tertial 3:

23 st. SIP har genomförts perioden 1 september – 31 december.
Det är 77 % av målet på 30 personer helåret 2019. (metod SUS)

2020-01-31
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Uppföljning Indikator STÖD

- Plattform vid avslut (januari – december 2019)

Måluppfyllnad 1 - Koordinatorstöd
Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen. Mätpunkt – utfall 90 %, i samband med avslut i insatsen.
Tabell 1

Indikator STÖD Plattform

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

För det
mesta

Alltid

Totalt

1. Har du fått stöd på ett sätt som är till
stor nytta för dig?

0 av 73

1 av 73

6 av 73

0%

1,4 %

8,2 %

4 av 73
5,5 %

23 av 73
31,5 %

39 av 73
53,4 %

72 av 73
98,6 %

2. Har du fått vara med och bestämma vilket
stöd du får/har fått?

0 av 73

1 av 73

5 av 73

2 av 73

19 av 73

46 av 73

0%

1,4%

6,9 %

2,7 %

26 %

63 %

72 av 73
98,6 %

0 av 71

1 av 71

4 av 71

7 av 71

19 av 71

40 av 71

0%

1,4 %

5,6 %

9,9 %

26,8 %

56,3 %

JA

NEJ

Totalt

72 av 73

1 av 73

72 av 73

98,6 %

1,4 %

98,6 %

Inte alls

Till liten
del

Delvis

Till stor
del

5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla
sätt att hantera din situation?

0 av 73

3 av 73

15 av 73

19 av 73

19 av 73

17 av 73

0%

4,1 %

20,6 %

26 %

26 %

23,3 %

70 av 73
95,9 %

Mål 2:

90,0%

Utfall:

98,1%

3. Har stödet fått ta den tid du behövt?

4. Har du haft en person eller ett team som
du kunnat vända dig till med dina frågor
och behov?

Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Till mycket Helt och
stor del
hållet

70 av 71
98,6 %

Totalt

2018 var utfallet 98 %
2020-01-31
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Vi mäter Mål 1 och Mål 2 Koordinatorstöd och Försteg med hjälp av Indikatorenkäten.
Indikatoråret mäter 1 november – 31 oktober till skillnad mot vår Resultatrapport som mäter helåret 2019.
För att kunna jämföra oss med riket jämför vi oss med samma tidsperiod som den nationella mätningen, tabell 2.
Se källhänvisning sidan 27.

Tabell 2

Nationellt

SamÖtotalt

SamÖkoord

SamÖförsteg

Nationellt

SamÖtotalt

SamÖkoord

SamÖförsteg

Nov 2017 okt 2018

Nov 2017 - Nov 2017 - Nov 2017 okt 2018
okt 2018
okt 2018

Nov 2018 okt 2019

Nov 2018 - Nov 2018 - Nov 2018 okt 2019
okt 2019
okt 2019

1. Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?

1375 av 1418
97%

114 av 114

77 av 77

37 av 37

73 av 74

48 av 48

100 %

100 %

1870 av 1958
95,5'%

121 av 122

100 %

99,2 %

98,7 %

100 %

2. Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du får/har fått?

1324 av 1385
95,6 %

84 av 85

76 av 77

8 av 8

73 av 74

7 av 7

98,7 %

100 %

1795 av 1909
94 %

80 av 81

98,8 %

98,8 %

98,7%

100%

3. Har stödet fått ta den tid du behövt?

1316 av 1370
96,1 %

83 av 85

75 av 77

8 av 8

71 av 72

7 av 7

97,4 %

100 %

1776 av 1882
94,4 %

78 av 79

97,7 %

98,7 %

98,6 %

100 %

4. Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till
med dina frågor och behov?

1340 av 1392
96,3 %

111 av 114

75 av 77

36 av 37

73 av 74

48 av 48

97,4%

97,3 %

1853 av 1919
96,6 %

121 av 122

97,4%

99,2' %

98,7 %

100 %

5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din
situation?

1285 av 1410
91,1 %

107 av 112

70 av 75

37 av 37

72 av 74

44 av 48

93,3 %

100 %

1727 av 1950
88,6 %

116 av 122

95,5 %

95,1 %

97,3 %

91,7 %

95,2%

97,8%

97,4%

99,2%

93,8%

98,1%

98,4%

97,5%

Indikator jämförelse SamÖ -Nationellt mätperiod nov-okt.

Totalt

I jämförelse med den nya rapporten 2018-11-01 – 2019-10-31 har vi ett resultat på 98,1% det nationella är 93,8%
Helåret 2019 har vi 98,1% både på försteg samt koordinatorstöd.

2020-01-31
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Indikator stegförflyttning Plattform (Januari – december 2019)
Tabell 3

Indikator stegförflyttning

Inte alls

Till liten
del

Delvis

Till stor
del

Till mycket
stor del

Helt och
hållet

6. Känner du dig mer redo att kunna
arbeta eller studera?

8 av 72

7 av 72

14 av 72

10 av 72

18 av 72

15 av 72

11,1 %

9,7 %

19,4 %

13,9 %

25 %

20,9 %

Måluppfyllnad 2 - Koordinatorstöd
Upplevd stegförflyttning. Mätpunkt – utfall 80 %, i samband med avslut i insatsen.

Totalt:
57 av 72
79,2 %

Utfall: :

79,2 % upplever ökad arbetsförmåga.

Jämförelse med tidigare år:
2017
2018
2019

72,7% (8 av 11) Mätning november-december
79,3% (65 av 82) Mätning helåret 2018
79,2% (57 av 72) Mätning helåret 2019

Nationell jämförelse se nästa sida

2020-01-31
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Indikator stegförflyttning Plattform (Januari – december 2019)
För att vi ska få en uppfattning hur vårt resultat förhåller sig i jämförelse med andra Samordningsförbund, gör vi en nationell
jämförelse, tabell 4. Se förklaring på sidan 7 och källhänvisning på sidan 27.

Tabell 4

6. Känner du dig mer redo att kunna
arbeta eller studera?

Inte alls

Till liten
del

Delvis

Till stor
del

Till mycket
stor del

Helt och
hållet

Totalt:

Indikator stegförflyttning- Nationellt
2017-11-01 - 2018-10-31

11,31%

11,24%

19,83%

16,68%

19,47%

21,47%

77,45%

Indikator stegförflyttning- SamÖ
Koordinatorstöd
2017-11-01 - 2018-10-31

15,38%

6,41%

20,51%

12,82%

15,38%

29,49%

78,21%

16.1%

10,8%

17,6%

16,2%

19%

20,3%

73,1%

11%

8,2%

17,8%

16,4%

26%

20,6%

80,8%

Indikator stegförflyttning- Nationellt
2018-11-01 - 2019-10-31
Indikator stegförflyttning- SamÖ
Koordinatorstöd
2018-11-01 - 2019-10-31

I jämförelse med den nya rapporten 2018-11-01 – 2019-10-31 har vi ett resultat på 80,8, det nationella är 73,1.
Helåret 2019 har vi 79,2

2020-01-31
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Uppföljning Indikator STÖD

-Försteg vid avslut (januari – december 2019)

Måluppfyllnad 1 - Försteg
Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen. Mätpunkt – utfall 80 %, i samband med avslut i insatsen.
Tabell 5

Indikator STÖD Försteg

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

För det
mesta

Alltid

Totalt

1. Har du fått stöd på ett sätt som är till
stor nytta för dig?

0 av 36

0 av 36

6 av 36

3 av 36

9 av 36

18 av 36

0%

0%

16,7 %

8,3 %

25 %

50 %

36 av 36
100 %

JA

NEJ

Totalt

35 av 35

0 av 35

100 %

0%

35 av 35
100 %

Inte alls

Till liten
del

Delvis

Till stor
del

5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla
sätt att hantera din situation?

1 av 36

1 av 36

9 av 36

7 av 36

9 av 36

9 av 36

2,8 %

2,8 %

25 %

19,4 %

25 %

25 %

34 av 36
94,4 %

Mål 2:

80%

Period: 2019-01-01 - 2019-08-31

Utfall:

98,1%

4. Har du haft en person eller ett team som
du kunnat vända dig till med dina frågor
och behov?

Till mycket Helt och
stor del
hållet

Totalt

2018 var utfallet 97,4 %

2020-01-31
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Indikator stegförflyttning -Försteg (Januari – december 2019)
Tabell 6

Indikator stegförflyttning

Inte alls

Till liten
del

Delvis

Till stor
del

Till mycket
stor del

Helt och
hållet

6. Känner du dig mer redo att kunna
arbeta eller studera?

3 av 36

4 av 36

8 av 36

9 av 36

3 av 36

9 av 36

8,33 %

11,11 %

22,22 %

25 %

8,33 %

25 %

Antal deltagare som delvis eller känner sig
mer redo att arbeta eller studera:
29

80,6 %

Totalt:
29 av 36
80,6 %

Antal deltagare som till liten del eller inte alls
känner sig redo att arbeta eller studera:
7

19,4 %

Utfall: :

Måluppfyllnad 2 - Försteg
Upplevd stegförflyttning. Mätpunkt – utfall 80 %,
i samband med avslut i insatsen.

80,6 % upplever ökad arbetsförmåga.

2018 var utfallet 82,7 %

2020-01-31
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2019

SIP (Januari – december 2019)
Utfall: :

32 stycken SIP har genomförts under
helåret 2019. (107 % av målet)

Måluppfyllnad - SIP
Antalet genomförda SIP ska under 2019 uppgå till minst 30 stycken.

Tabell 7

Kön

Antal förfrågningar Antal förmöten Antal SIP Antal Uppföljningar:

Kvinna:

28

20

10

Man:

16

12

11

Ej känt:

68

0

0

0

Totalt:

68

44

32

21

Antal
80
68

70

2018 (sept-dec)

60
50
40

2019 (jan-dec)

44
33

32

30

21

20

11

10

5

0
Förfrågningar

Förmöten

SIP-möten

Uppföljningar

2020-01-31

Koordinatorer från samtliga
Plattformar finns representerade i
arbetet med SIP.
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Plattform- koordinatorstöd: Avslutade deltagare
(Januari – december 2019)
Tabell 8
Sysselsättning efter avslut

Kvinna

Man

Totalt

2019%

2018%

Utskrivning; arb/studier/AF

15

20

35

32,1%

31,6%

Fortsatt rehabilitering

25

21

46

42,2%

Sjukdom

9

12

21

19,3%

Föräldraledighet

4

0

4

3,7%

Flytt

0

1

1

0,9%

Övrigt

1

1

2

35,04%
24%
1,7%
5,13%
2,56%

1,8%

Totalt

54

55

109

Delt. 2018: 117 st

Utan mätning / Avbrutit

2

1

3

2018 Utom mätning 6 st

Totalt avslutade

112

2019 av de deltagare som fullföljt
40 av 109 till arbete/studier/AF – 36,7 %
15 st deltagare har gått till arbete (13,8 %)
15 st deltagare har gått till studier (13,8 %)
10 st deltagare har gått till AF (9,2 %)

Jämförelse 2018
41 av 117 till arbete/studier/AF – 35 %
17 st deltagare har gått till arbete (14,5 %)
14 st deltagare har gått till studier (12 %)
10 st deltagare har gått till AF (8,55 %)

Tabell 9
Sysselsättning

Efter
insats
Kvinna
Man

Motsvarar
heltidsarbete

Totalt
%

Ej sub arbete

4

3

7

6,42

5,3

Sub arbete

2

6

8

7,34

6,4

Eget företag

0

0

0

Antal deltagare i förvärvsarbete

6

9

15

13,76

11,6

Antal deltagare i studier

6

9

15

13,76

10,2

Arbetssökande deltagare

4

6

10

9,17

Totalt arbete, studier och AF

16

24

40

36,70

Tabell 8- Utskrivning visar antal individer som redovisas.
Tabell 9 redovisar vad de har för sysselsättning och definierar Utskrivning. En deltagare kan t.ex. arbeta 50 % och AF 50%
2020-03-11
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Plattform- försteg: Avslutade deltagare

(Januari – december 2019)

Tabell 10
Kvinna

Man

Totalt

2019%

Utskrivning; arb/studier/AF

5

7

12

20,3%

Fortsatt rehabilitering

21

7

28

47,5%

Sjukdom

7

5

12

20,3%

Föräldraledighet

2

0

2

3,4%

Övrigt

2

3

5

8,5%

Totalt

37

22

59

Utan mätning / Avbrutit

0

1

1

Sysselsättning efter avslut

Totalt avslutade

2019 av de deltagare som fullföljt
19 av 59 till arbete/studier/AF –32,2 %
7 st deltagare har gått till arbete (11,9 %)
2 st deltagare har gått till studier (3,4 %)
10 st deltagare har gått till AF (32,2 %)

60

Tabell 11
Sysselsättning

Efter
insats
Kvinna
Man

Motsvarar
heltidsarbete

Totalt
%

Ej sub arbete

1

3

4

7

3,1

Sub arbete

3

0

3

5,08

1,6

Antal deltagare i förvärvsarbete

4

3

7

11,86

4,7

Antal deltagare i studier

1

1

2

3,39

1,2

Arbetssökande deltagare

3

7

10

16,95

Totalt arbete, studier och AF

8

11

19

32,20

Eget företag

0

Tabell 10- Utskrivning visar antal individer som redovisas.
Tabell 11 redovisar vad de har för sysselsättning och definierar Utskrivning. En deltagare kan t.ex. arbeta 50 % och AF 50%

2020-03-11
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SUS Januari - december 2019
Alla uppgifter är hämtade perioden januari - december 2019 från SUS- utdrag 200311.
(Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

Under året har Samordningsförbundet finansierat 16 individinriktade verksamheter.
385 deltagare har ingått i någon del av Plattformarna.
Därutöver har vi volyminsatser där vi har totalt 32 genomförda SIP-möten helåret 2019
83 Arbetsterapeutinsatser vid en eller flera tillfällen samt 76 Första möten från 1 september 2019.
Av våra 385 deltagare har 20 stycken valt att tacka nej till SUS, de deltagarna saknar vi helt uppgifter om.
Könsfördelningen på resterande 365 deltagare är: 57,3 % kvinnor och 42,7 % män.
Andelen män har sjunkit med 4,5 %-andelar sedan helåret 2018.
Tabell 12
Verksamhet

Påbörjade 2019

Avslutade 2019

Totalt aktiva under året

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

2019%

2018%

Plattform Finspång

11

13

24

19

15

34

22

21

43

11,8%

11,17%

Plattform Norrköping

77

54

131

75

62

137

128

97

225

61,6%

67,25%

Plattform Söderköping

24

19

43

29

16

45

39

29

68

18,6%

16,38%

Plattform Valdemarsvik

15

4

19

10

7

17

20

9

29

8%

5,21%

Totalt

127

90

217

133

100

233

209

156

365

Anonyma deltagare
Antal deltagare inkl. anonyma

Delt. 2018: 403 st

20

385

Fördelning per Plattform- koordinatorstöd, försteg, samordnad planering och behovsinventering.
2020-03-11

Statistik från SUS - Therése Löwgren

12

Alla verksamheter
Tabell 13

(Januari – december 2019)

Påbörjade 2019
Verksamhet

Kvinna

Man

Koordinatorstöd Finspång

0

Koordinatorstöd Norrköping

7

3
2
5
33
15
7
2
31
2
6
4
6
4

Koordinatorstöd Söderköping
Koordinatorstöd Valdemarsvik
Försteg Finspång
Försteg Norrköping
Försteg Söderköping
Försteg Valdemarsvik
Samordnad Planering Finsp.
Samordnad Planering Norrk.
Samordnad Planering Söderk.
Samordnad Planering V-vik.
Behovsinventering Finsp..
Behovsinventering Norrk.
Behovsinventering Söderk.
Behovsinventering V-vik.
Totalt

Avslutade 2019

Totalt

Kvinna

1

1

9

16

0

3

0

2

Totalt

Kvinna

11

6

17

11

8

19

33

41

74

48

52

100

5

12

6

15

4

9

4

9

4

8

8

14

0

4

0

0

0

127

90

217

5

10
57

12

27

3

10

3

5

13

44

7

9

1

7

Totalt aktiva 2019

Man

7
5
2
17
16
2
2
9
2
1
4
16
4

24

2019

4

8

8

24

0

4

9
5
5
33
24
7
2
31
2
6
4
16
4

2

1

3

133

100

233

2

4

10

27

9

25

2

4

3

5

3

12

2

4

0

1

Norrköping
62%

Valdemarsvik
8%

Totalt

6

11

24

57

16

40

3

10

3

5

13

44

7

9

1

7

4

8

8

24

0

4

2

1

3

209

156

365

Anonyma deltagare

Fördelning per kommun

Man

20

Antal deltagare inkl. anonyma

385

Söderköping
18%
Finspång
12%

2020-03-11
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Ålder totalt 2019

Tabell 14
Ålder

Kvinna

Man

Totalt

Andel 2017

Andel 2018

Andel 2019

16 - 24 år

46

55

101

23,9%

28,8%

27,7%

25 - 29 år

35

39

74

25,9%

20,6%

20,3%

30 - 39 år

62

27

89

25,6%

23,8%

24,4%

40 - 49 år

40

20

60

15,7%

17,4%

16,4%

50 - 59 år

26

15

41

8,2%

8,7%

11,2%

60 år -

0

0

0

0,7%

0.7%

0,0%

Totalt

209

156

365

Anonyma deltagare
Antal deltagare inkl. anonyma

50 - 59 år
11%

16 - 24 år
28%

40 - 49 år
16%

Delt. 2017: 293 Delt. 2018: 403

20
385

47,9 % av deltagarna är i åldern 16 – 29 år.
(2018-49,4 %, 2017-49,8 %, 2016- 47,5 %, 2015- 63,4 %, 2014- 48,7 %, 2013- 40,3 %.)

25 - 29 år
20%

30 - 39 år
25%

60 %

Åldersfördelning per år

50
39,4

40
30

2019

33,8
24,9

28,8 27,7
26,3
23,9

20

25,9
24 %
21,2
20,6 20,3
15,9 14,9

24

25,6
23,8 24,4 23,3

17,4
17
14,7

21
13,8

18,4 17,4
16,4
15,7

10

16 13,7
5,8

9,5 8,2 8,7 11,2
2,6 1,9
0

0
16 - 24 år

25 - 29 år
2013

845 st*

2014
518 st

2015
312 st

30 - 39 år
2016
358 st

2017
293 st

40 - 49 år
2018
403 st*

2019
365st*

2020-03-11

•

50 - 59 år

2013= Utöver de 845 deltagarna,
var det 9 deltagare som inte har
någon ålder redovisad.

0,6 0,7 0,7 0

Över 60 år
•

2018= 6 deltagare är anonyma

•

2019= 20 deltagare är anonyma
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Ålder

Finspång

Tabell 15
Ålder

(Januari – december 2019)

2019

Norrköping

Söderköping

Valdemarsvik

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

16 - 24 år

4

5

9

20,93

13

29

42

18,7

17

15

32

47,06

12

6

18

62,1

25 - 29 år

7

12

19

44,2

23

21

44

19,6

3

4

7

10,3

2

2

4

13,8

30 - 39 år

5

4

9

20,93

37

20

57

25,3

14

3

17

25

6

0

6

20,7

40 - 49 år

5

0

5

11,63

35

15

50

22,2

0

4

4

5,9

0

1

1

3,4

50 - 59 år

1

0

1

2,3

20

12

32

14,2

5

3

8

11,76

0

0

0

0

60 år -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

22

21

43

128

97

225

39

29

68

20

9

29

Åldersfördelning uppdelat per Plattform.

Koordinatorstöd

Tabell 16
Ålder

Försteg

Behovsinventering

Samordnad Planering

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

16 - 24 år

15

28

43

30,1

16

16

32

27,1

6

4

10

25,6

9

7

16

24,6

25 - 29 år

12

18

30

21

14

10

24

20,3

3

5

8

20,5

6

6

12

18,5

30 - 39 år

22

13

35

24,5

22

11

33

28

7

0

7

18

11

3

14

21,5

40 - 49 år

14

10

24

16,8

9

5

14

11,9

7

2

9

23,1

10

3

13

20

50 - 59 år

10

1

11

7,7

8

7

15

12,7

3

2

5

12,8

5

5

10

15,4

60 år -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

73

70

143

69

49

118

26

13

39

41

24

65

Åldersfördelning uppdelat på Koordinatorstöd, Försteg, Behovsinventering och Samordnad Planering

2020-03-11
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Kvinna
57,3%

Totalt

Könsfördelning 2019

2019

Man
42,7%
Könsfördelning i % per Plattform
100
80
60
40
20
0

51,2

48,8

Finspång

43,1

31

42,65

Norrköping

Söderköping

Kvinna
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

69

57,35

56,9

Valdemarsvik

Man
Könsfördelning i % per år

52,9

55,4
46,6

2013

53,85
44,6

2014

46,15

2015

48,9

51,1

2016
Kvinna

57,7
42,3

2017

52,85

57,3
47,15

2018

42,7

2019

Man

Könsfördelning 2013 – 2019 över samtliga verksamheter som Samordningsförbundet Östra Östergötland har
finansierat. 2019 har högst andel kvinnor genom åren. Projekten genom åren har varierat och riktat sig till
olika målgrupper, det kan vara en orsak att könsfördelningen har varierat genom åren.
2020-03-11
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Tid i verksamhet - avslutade 2019
Koordinatorstöd

Tabell 17
Tid i verksamhet

Försteg

2019

Samordnad Planering

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

1 - 6 månader

10

4

14

12,5%

25

17

42

70%

14

8

22

7 - 12 månader

19

20

39

34,8%

10

3

13

21,7%

13 - 18 månader

12

12

24

21,4%

1

2

3

5%

14

8

22

19 - 24 månader

5

9

14

12,5%

1

1

2

3,3%

25 månader -

10

11

21

18,8%

0

0

0

0%

Totalt

56

56

112

37

23

60

Snitt tid i månader 15,8

Snitt tid i månader 5

Behovsinventerin

Totalt Kvinna

Snitt tid i månader 2,6

Man

Totalt

26

13

39

26

13

39

Snitt tid i månader 1,74

Tid i verksamhet uppdelat på Koordinatorstöd, Försteg, Samordnad Planering och Behovsinventering.
25 mån 19%

1 - 6 mån
13%

1 - 6 mån
70%

19 - 24 mån
13%

7 - 12 mån
22%

1 - 6 mån
100%

13 - 18 mån
5%

19 - 24 mån
3%

7 - 12 mån
34%
13 - 18 mån
21%

Behovsinventering:
Försteg: Mitt val 4 veckor
Topteam 8 veckor
Koordinatorstöd 13 – < 25 månader- 59 deltagare; 52,7%
Försteg Söderköping, Finspång,
Norrköping och Valdemarsvik längre tid.
Koordinatorstöd 1 – 12 månader- 53 deltagare; 47,3%

2020-03-11
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Tid i verksamhet – avslutade fortsättning 2019

2019

Tabell 18
Delt. i insats <25 mån.

Kvinna

Man

Totalt

%

Arbete

1

3

4

19,1%

Studier

0

2

2

9,5%

AF

1

1

2

9,5%

Fortsatt rehabilitering

6

3

9

Sjukdom

2

2

4

42,9%
19,1%

10

11

21

Totalt

Sysselsättning efter Koordinatorstöd för de med
över 25 månader i insatsen = 19% av deltagarna
som avslutat Koordinatorstöd.

Fördelning i %
Sjukdom
19%

Arbete
19%

Studier
9,5%

Forts. rehab
43%

AF
9,5%

8 av 21 deltagare arbetar, studerar eller är inskrivna på AF,
efter avslut av Koordinatorstöd. (34%)
2020-03-11
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Plattform Finspång (Januari - december 2019)
Koordinatorstöd

Tabell 19
Ålder

Försteg

Behovsinventering

Samordnad Planering

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

16 - 24 år

2

2

4

21,05

1

1

2

18

0

1

1

12,5

1

1

2

40

25 - 29 år

2

4

6

31,6

3

3

6

55

1

3

4

50

1

2

3

60

30 - 39 år

3

2

5

26,3

1

2

3

27

1

0

1

12,5

0

0

0

0

40 - 49 år

3

0

3

15,8

0

0

0

0

2

0

2

25

0

0

0

0

50 - 59 år

1

0

1

5,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 år -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

11

8

19

5

6

11

4

4

8

2

3

5

50 - 59 år
2%

16 - 24 år
21%

2019
43 st

40 - 49 år
12%

30 -39 år
21%

25 - 29 år
44%

Åldersfördelning
totalt i Finspång
51,2 % är kvinnor

48,8 % är män

Tabell 20

Koordinator

Sysselsättning efter avslut

Försteg

Kv

Man

Man

Totalt

Utskrivning; arb/studier/AF

7

4

1

12

Fortsatt rehabilitering

2

2

1

5

Sjukdom

0

0

Föräldraledighet

1

0

Flytt

0

0

Övrigt

1

0

1

Totalt

11

6

2

Totalt avslutade

17

Kv

0
1

2
0
2
2

21

4

Av de som avslutat koordinatorstöd under 2019, har:
2 st ej subv. arbete, 1 st har fått subv. arbete, tot. 3 st till arbete (17,6%).
5 deltagare studerar (29,4%) och 2 deltagare är inskrivna på AF (11,8%).

Av de 4 deltagare som har avslutat försteg under 2019, har;
1 deltagare har 10% ej subventionerat arbete och 1 är inskriven på AF.
2020-03-11

Statistik från SUS - Therése Löwgren

22

Plattform Norrköping
Koordinatorstöd

Tabell 21
Ålder

Kvinna

Man

Totalt

(Januari - December2019)
Försteg

%

Kvinna

Man

Behovsinventering

Totalt

Samordnad Planering

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

16 - 24 år

7

21

28

28

1

4

5

8,8

2

2

4

16,7

3

2

5

11,36

25 - 29 år

10

11

21

21

7

4

11

19,3

2

2

4

16,7

4

4

8

18,18

30 - 39 år

13

10

23

23

11

8

19

33,3

4

0

4

16,7

9

2

11

25

40 - 49 år

11

9

20

20

9

3

12

21,1

5

2

7

29,1

10

1

11

25

50 - 59 år

7

1

8

8

5

5

10

17,5

3

2

5

20,8

5

4

9

20,45

60 år -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

48

52

100

33

24

57

16

8

24

31

13

44

Tabell 22

50 - 59 år
14%

16 - 24 år
19%

2019
225 st

25 - 29 år
20%

40 - 49 år
22%

Sysselsättning efter avslut
Utskrivning; arb/studier/AF

56,9 % är kvinnor

Åldersfördelning
totalt i Norrköping
43,1 % är män

Kv

Man

Försteg
Kv

Man

Totalt

7

15

5

27

17

16

12

2

47

Sjukdom

5

7

5

2

19

Föräldraledighet

2

Fortsatt rehabilitering

2

Flytt

1

1

Övrigt

1

1

Totalt
Utan mätning / Avbrutit
Tot. fullföljt/Tot. med avbrutit:

30 -39 år
25%

Koordinator

31

40

17

9

97

2

1

0

1

4

71

74

26

27

101

Av de 71 som har fullföljt och avslutat koordinatorstöd under 2019, har;
5 st fått ej subv. arbete, 6 st har fått subv. arbete, tot. 11 i arbete (15,5%)
9 st studerar (12,7%), 8 deltagare är inskrivna på AF (11,3%).
27 deltagare har fullföljt och avslutat försteg under 2019, har;
1 deltagare fått 100% ej subventionerat arbete.
5 deltagare är arbetssökande på AF.
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Plattform Söderköping (Januari - december 2019)
Koordinatorstöd

Tabell 23
Ålder

Försteg

Behovsinventering

Samordnad Planering

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

16 - 24 år

4

3

7

46,7

9

9

18

45

3

0

3

75

1

3

4

44,44

25 - 29 år

0

2

2

13,3

3

2

5

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - 39 år

3

1

4

26,7

9

1

10

25

1

0

1

25

1

1

2

22,22

40 - 49 år

0

0

0

0

0

2

2

5

0

0

0

0

0

2

2

22,22

50 - 59 år

2

0

2

13,3

3

2

5

12,5

0

0

0

0

0

1

1

11,11

60 år -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

9

6

15

24

16

40

4

0

4

2

7

9

40 - 49 år
6%

50 - 59 år
12%

2019
68 st

30 -39 år
25%

Tabell 24
Sysselsättning efter avslut
Utskrivning; arb/studier/AF
Fortsatt rehabilitering
Sjukdom
Föräldraledighet
Övrigt
Totalt

16 - 24 år
47%

Koordinator
Kv
4
2
1

Försteg

Man
1
2
2

Kv
4
8
2
1
1

Man
1
4
1
3

Totalt
6
18
7
2
4

5

16

9

37

7
Totalt avslutade:

12

25

Av de som har avslutat koordinatorstöd under 2019; studerar 1 (8,3%).
Tabell 25

25 - 29 år
10%

57,35 % är kvinnor

Försteg Söderköping
Ej sub arbete
Åldersfördelning
totalt i Söderköping Sub arbete

42,65 % är män

Antal deltagare i förvärvsarbete
Antal deltagare i studier
Arbetssökande deltagare

Totalt

%

2
2
4
2
4

8%
8%
16%
8%
16%

Motsvarar
heltidsarbete
2,0
1,0
3,0
1,2

*En deltagare arbetar och studerar.
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Plattform Valdemarsvik
Koordinatorstöd

Tabell 26
Ålder

(Januari - december 2019)

Försteg

Behovsinventering

Samordnad Planering

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

Kvinna

Man

Totalt

%

16 - 24 år

2

2

4

44,44

5

2

7

70

1

1

2

66,7

4

1

5

71,4

25 - 29 år

0

1

1

11,11

1

1

2

20

0

0

0

0

1

0

1

14,3

30 - 39 år

3

0

3

33,33

1

0

1

10

1

0

1

33,3

1

0

1

14,3

40 - 49 år

0

1

1

11,11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 - 59 år

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 år -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

5

4

9

7

3

10

2

1

3

6

1

7

40 - 49 år
3%

2019
29 st

30 -39 år
21%

25 - 29 år
14%

Koordinator

Sysselsättning efter avslut

Kv

Man

Utskrivning; arb/studier/AF

1

Fortsatt rehabilitering

2

1

Sjukdom

2

3

Totalt

5

4

16 - 24 år
62%

Totalt avslutade:

9

Försteg
Kv

Man

Totalt

1

2

1

4

2

2

7

2

13

4

Av de 9 deltagare som har avslutat koordinatorstöd under 2019,
har 1 deltagare fått subventionerat arbete (11,1%)
Samtliga deltagare i tidigare koordinatorstöd är nu avslutade.
Åldersfördelning
totalt i Valdemarsvik

69 % är kvinnor

Tabell 27

31 % är män

4 deltagare har avslutat försteg under 2019, av dem har;
1 deltagare 60% subventionerat arbete.
25% av deltagarna har gått till arbete av de som avslutat försteg i
Valdemarsvik under 2019.
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Måluppfyllelse Plattformarna januari - december 2019
Indikatorenkät vid avslut – bortfallsredovisning Individmål
Utgångspunkt
Utifrån GDPR samt att enkäten ska fyllas i anonymt och endast en gång per deltagare enligt instruktion för ifyllnad av Indikator, går
det ej att koppla svar eller bortfall till enskild individ.
Analysen av svaren baseras på de som svarat på enkäten på samma sätt som Indikatorenkäterna redovisas i den nationella
rapporten. Detta gäller både för koordinatorstöd samt försteg.
Koordinatorstöd och försteg
126 deltagare är tillfrågade under aktuell mätperiod (Helåret 2019). Bortfallet är 17 stycken deltagare som har valt att tacka nej,
109 stycken har lämnat in ifylld enkät med minst en fråga besvarad.
Svarsandelen är 86,5%. Jämförelsevis med Nationell Indikatorrapport 2019, har riket 85% svarsandel.
De som är anonyma i SUS – 14 stycken har de flesta aktivt valt att tacka nej till att bli registrerade i SUS. Vi vet att några av de
anonyma är från ett kortare försteg våren 2019 då det missats att SUSa deltagarna samt att lämna ut Indikatorenkäten vid avslut.
Där valde man att SUSa in dessa deltagare anonymt för att fånga upp volymen.
Vi kan ana att de som valt att tacka nej till SUS även kan ha valt att tacka nej till att fylla i enkäten.
* De 36 deltagare som ej har gått att nå beror på flera orsaker: De deltagare i försteget som nämns ovan och de som inte har
kommit till den sista träffen för försteget/till det avslutande samtalet av stödet. En del av dessa har varit för dåliga men även andra
orsaker finns så som att de redan gått vidare till studier, arbete, arbetsträning eller andra åtgärder i de ordinarie myndigheterna och
där med inte har tid. Vi hade även flera koordinatorer som fick avsluta sina deltagare snabbt då de gick tillbaka till ordinarie
myndighet med kort varsel. Även där finns det flera som inte har fyllt i enkäten.
Ingen av dessa 36 har fått chansen att aktivt tacka ja eller nej och ingår inte i underlaget.
Avslutsdata kring deltagarna är uttagen 200311, från SUS.
*Indikatormanualen sid 27:
Undertäckning: De respondenter som ej gått att nå.
Antalet tillfrågade aktuell mätperiod: Antalet individer i
populationen som gått att nå under aktuell mätperiod
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Källhänvisning

Resultatet för perioden 2017-11-01 till 2018-10-30 är hämtad från:

Nationells rapport 2018- Aggregerat resultat från indikatorenkäterna
(Framtagen av NNS) Nationellt är det totalt 41 Samordningsförbund som har deltagit.
Resultatet för perioden 2018-11-01 till 2019-10-30 är hämtad från:

Nationell indikatorrapport 2019 –Aggregerat resultat från indikatorenkäter
insamlade av sambordningsförbund
(Framtagen av NNS) Nationellt är det totalt 40 Samordningsförbund som har deltagit.
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Bilaga 6 a.

Rapport
Kompetensutveckling och strukturella insatser till medlemmarna
gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Bakgrund till uppdraget
Efter att projektet NP-Samverkan avslutades har delar av det framgångsrika arbetssättet som
genomfördes i projektet implementerats i Plattformen med koordinatorer som har utökad
kunskap om bemötande och förhållningssätt i arbete med individer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Under hösten 2018 genomfördes en utbildningssatsning då
yrkesverksamma hos förbundsmedlemmarna gick en 3-dagars utbildning ”Motiverande samtal
(MI) vid autism och ADHD”. Efter utbildningen startades ett NP-nätverk. Se
uppdragsspecifikation ”Nätverk MI-NP”.
Många av de individer som remitteras och ansöker till Plattformen har neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Det är en grupp som är i behov av anpassat stöd och bemötande för att
komma vidare till egen försörjning. I medlemmarnas organisationer har stor omsättning av
personal/handläggare medfört att kunskap om målgruppen är svår att upprätthålla. Tanken med
strukturella insatser är att öka kunskap och kompetens kring individer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar samt att inspirera till införande av nya arbetssätt för att bättre kunna
möta målgruppens behov. Även små förändringar kan leda till att individens möjligheter att
lyckas ökar väsentligt.

Syfte
Att förbundsmedlemmarna genom ökad kunskap och förståelse för målgruppen hittar och
implementerar metoder att bättre möta personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, vilket i sin tur ökar individens möjligheter att nå egen försörjning.

Beskrivning av uppdrag
Uppdraget innebär:
-Fortsatt arbete med NP-nätverk: Upprätta lista med NP-kontakter, namn och
kontaktuppgifter på personer inom nätverket. Skapa en aktuell nätverkskarta: kriterier för att bli
aktuell hos organisationerna, kontaktvägar och länkning mellan olika verksamheter.
Nätverkskartan kommer göras vid nästa nätverksträff den 30/9 och sedan skrivas ut och finnas
hos hemorganisationerna. Kontaktpersonerna inom nätverket har ansvar för att hålla
nätverkskartan uppdaterad. Lösa frågan hur medlemmarna kan driva nätverket vidare efter
2019.
- Fortsatt samverkan med intresseföreningar: Attention samt Autism- och
Aspergerföreningen. Förslag att arrangera en halvdag under hösten 2019 där personer med egna
erfarenheter berättar och föreläser för yrkesverksamma.
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-Utbildningsinsatser till myndigheter/verksamheter som till exempel Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Överförmyndarenheten, psykiatrienheter och verksamheter inom
kommunernas socialtjänst.
Utbildningsinsatser kompletteras med diskussion kring vilka åtgärder verksamheten rent konkret
kan genomföra för att möta målgruppen bättre, samt erbjudande om stöd vid genomförande
samt uppföljning.
-Sammanfatta systembrister kopplat till målgruppen. Stämma av med koordinatorer från
Plattform. Stämma av med andra myndigheter vad de upplever som systemfel och svårigheter i
arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Komplettera med exempel från Personligt ombud. Rapportera systembrister till berörda i
Samordningsförbundets beredningsgrupp för diskussion kring vad som går att åtgärda.

Resultat
- Fortsatt arbete med NP-nätverkJag var sammankallade till nätverksträffen den 30/10 på Plattformen.
Se bilaga 1:minnesanteckningar från detta möte. Inga representanter från småkommunerna
och Försäkringskassan har anmälts till NP-nätverket. Medlemmarna har kommit överens om
att driva nätverket vidare och nästa nätverksmöte kommer att vara på Psykiatriska
mottagningen Spiran den 10/2 2020.
-Fortsatt samverkan med intresseföreningar, jag har träffat representanter från Attention,
Sofia Larsson, samt Linda Bredahl från Autism och Aspergerföreningen den 4/11 på Plattformen.
Det var inte möjligt att genomför en halvdags utbildning under hösten 2019. Om detta ska
genomföras i framtiden behöver finansieringen diskuteras med Samordningsförbundet.
-Utbildningsinsatser till myndigheter/verksamheter: Informationsbladet om föreläsningar
skickades till alla medlemmar 10/9 2019. (se bilaga 2)

Det har kommit många förfrågningar och alla förfrågningar fram till mitten av november har
jag varit mycket flexibel med att planera in och genomföra utbildningsinsatser.
Föreläsningarna har anpassats för varje verksamhet.(se bilaga 3)
De förfrågningar som jag fick i slutet av november och senare har det inte varit möjligt att
genomföra. Det finns en sammanställd lista över verksamheter som är intresserade. Finspång,
Söderköping och Valdemarsvik har inte svarat på erbjudandet om utbildningsinsatser.

Verksamheter som har fått utbildningsinsatser är: PRIMA Vuxenpsykiatri, Psykiatriska
mottagningen Spiran, Arbetsförmedlingen, Socialkontoret vuxen myndighet, Resursteamet,
Behandlingsteamet, Kungsgatan 75 boende och Ellen behandlingshem.
Uppföljningsinsatser har genomförts på alla verksamheter förutom Arbetsförmedlingen och
Psykiatriska mottagningen Spiran där det inte har varit möjligt att boka uppföljningsmöte.
Vid alla föreläsningar förutom föreläsningen på Arbetsförmedlingen har enhetscheferna varit
med.
Deltagarna i utbildningen tycker att det har varit mycket givande och utvecklande att få nya
kunskaper och verktyg.
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-Sammanfatta systembrister kopplat till målgruppen

Vid metodmöte den 14/11 på Plattformen lyftes de avvikelser som jag har identifierat under
hösten:
-När systemet med automatiska sms kraschar uteblir många patienter/brukare.(Vilket visar
på att tjänsten är betydelsefull och hjälpsam för många)
– Vården avslutar kontakt med patienten och skickar information via brev till patienten, men
patienten öppnar inte brevet. Patienten tror fortfarande att hen har pågående kontakt med
vården.
– I majoriteten av alla kallelser står det inte hur länge möte kommer att vara, vilka frågor
man kommer att ställa/ vad man ska prata om, vem personen kommer att träffa.
– Verksamheten har inte undersökt vilka kontaktvägar som fungerar.( Ta reda på vilka
kontaktvägar som funkar för att komma i kontakt med patienten/klienten/deltagaren, till
exempel SMS, mail eller telefonsamtal)
– Även om personen har gjort en neuropsykiatrisk utredning i Regionens regi, kan den inte
hittas i journalen eller kompletterande dokument i Cosmic.
– Primärvården skickar remiss till specialist psykiatri för läkarutlåtande. Det framgår inte i
remissen och när patienten kommer till specialist psykiatrin blir inte något läkarutlåtande
skrivet utan patienten får erbjudande om andra insatser istället.

Tidplan
Uppdraget har genomförts mellan 2019-09-01 och 2019-12-31.
Rapportskrivningen har skett under januari månad 2020 och jag har lagt ner mer än 30 % på att
genomföra uppdraget.

Uppföljning
Uppföljning med ansvarig enhetschef och representant för Samordningsförbundets kansli har
skett enligt tidsplanen, var 4:e vecka.

Mål och måluppfyllelse
1. Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos medlemmar och
yrkesverksamma.
Mått: 8 utbildningstillfällen och 6 uppföljningstillfällen har genomförts, 160 har deltagit.
Vad man upplever att man lärt sig:
Att det är jätteviktigt med tydlighet i mötet och även innan och efter mötet dvs. att personen vet
vem hen ska träffa, vad som är syftet med mötet, hur länge mötet kommer att vara och vad som
kommer att hända efter mötet. Att det är viktigt med visuellt stöd och de olika samtalsverktygen.
2. Att myndigheter och verksamheter infört nya arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet i
bemötandet av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Mått: PRIMA Vuxenpsykiatri har gjort om försättsblad till skattningsskalor som skickas hem till
patienterna. De är mer tydliga i mötet med patienterna. dvs vad är syfte med mötet, planen.
Personalen använder mer skattningsskalor i mötet med patienterna.
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Att personalen skriver mycket mer under mötet med patienterna och att patienterna fotar ner
anteckningarna med sina mobiler. Skickar återkopplingar från möte via sms som patienterna
uppskattar väldigt mycket. Nu frågar personal om ljuset och ljudet innan mötet börjar.

Socialkontoret vuxen myndighet och Resursteamet,
-

Visuellt stöd, översiktsbild över utredningsprocessen
Fråga vad funktionsvariationen innebär för just den klienten, individanpassa
kommunikationen
Anpassa frågorna utifrån diagnoserna, tex mer fyrkantigt om man träffar en person med
autism
Livslinje utifrån det de berättar
Skriva ner överenskommelser, klienten själv skriver under mötet
Belysning, att kunna dimra
Ståbord
Att handläggaren skriver ner vad som bestämts under mötet och ger till klienten
Mottagningen (helst) frågar om önskat kontaktsätt
Hellre boka flera korta möten istället för ett långt, tex ASI
Skicka ut frågorna till ASI i förväg
Promenadmöten
Ofta läs- och skrivsvårigheter, kan vara pinsamt att berätta, så vi kan gå igenom vårdplanen
direkt på mötet
Hjälpa till att fylla i blanketter
Följa med på första mötet om de inte varit där förut, tex AVK
Påminna innan mötet på sms
Sammanfatta i slutet på mötet, ev på sms vad som överenskommits och vad som ska göras
till nästa gång.
Berätta när vi bokar om syftet med mötet och förväntad tid
Tydliggör att det är klientens möte, att de får säga till med paus
Utgå från att alla har NPF
Var lyhörd inför att klienten inte orkar mer, ta paus eller avbryt mötet
Inte alltid prata om sin diagnos, mer fråga ”är det något speciellt jag behöver tänka på när vi
träffas du och jag?”
Ställ frågan om läs- och skrivsvårigheter
Sms-tjänst med adress, tid, datum,
Svårt med team och att vara flera i möten, blir rörigt
Gå ut på gatan och möta upp
Fråga om de vill ha tänt eller släckt
Fråga om det går bra med rum utan/med fönster
Prata med enkelt språk
Låt dem berätta om sina eventuella specialintressen/kunskaper, få känna att de bidrar i
mötet
Fråga om de vill läsa själva eller om vi ska läsa
Fråga om det vill ta med sig någon till mötet
Våga vara tyst och vänta in klienten
Sammanfatta med korta mellanrum, ”har jag uppfattat dig rätt…”
Lågaffektivt bemötande
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Behandlingsteamet, erbjuder individuella intensiva samtal istället för samtal i grupp. Jobbar mycket
mer med tydlighet i kontakten med klienterna nu finns det handläggare som skickar sms påminnelse
innan mötet, nu använder sig handläggare även av metoden Walk and Talk. Tydliggör vem personer
kommer att träffa, vad man kommer att prata om, hur länge, vad händer sedan (skriftig via sms eller
brev). Nu är handläggarna även mer tydlig kring läs och skrivsvårigheter dvs. att de ställer frågan vid
kartläggningssamtalet.

Kungsgatan 75 boende, personal är mer tydlig i mötet med klienter. Vid första mötet ställer frågan
hur personen vill ha information skriftligt och eller muntlig. Om klienten vill ha sms påminnelse. Nu
jobbar personal med påminnelse på olika sätt. Personal har satt upp skriftigt information på alla rum.

Ellen behandlingshem, personal har börjat jobba mer med att skapa tydlighet genom att ge
information både muntligt och skriftligt. Inför varje behandlingssamtal får personen skriftligt
information vad samtalet kommer att handla om samt hur länge samtalet kommer att vara.

3. Att systemfel kopplat till målgruppen har uppmärksammats, rapporterats och åtgärdats.
Mått: Sex system fel har rapporterats på metoddagen på Plattformen den 4/11 2019.
Föreslår att Samordningsförbundets beredningsgrupp diskuterar hur systemfel kan åtgärdas.

Framgångsfaktorer:
– Att cheferna har varit med vid föreläsningstillfällena
– Att handläggarna har fått uppdrag att arbeta med specifika förändringar/anpassningar
efter utbildningstillfället
– Att uppföljningen bokades efter 3-4 veckor efter föreläsningen
-Alla verksamheter där jag har varit på uppföljningsmöte tycker att det var bra med
uppföljning eftersom då får man krav på sig att göra någon förändring/anpassning.
Annars är det lätt att man fortsätter som man har gjort förut, har många sagt.
”Hade man inte fått hemläxa då hade man inte gjort mkt” har några handläggare sagt.

- Att utbildningstillfällena var anpassade utifrån verksamheternas önskemål.

Ansvarig för uppdraget:
Dijana Foric
Telefon: 011-151703
Mobil: 072-5279423
dijana.foric@norrkoping.se
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Bilaga 6 b.
Insatsredovisning – strukturpåverkande insatser
Kompetensutveckling och strukturella insatser till medlemmarna gällande
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Syfte med insatsen var att förbundsmedlemmarna genom ökad kunskap och förståelse
för målgruppen hittar och implementerar metoder att bättre möta personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket i sin tur ökar individens möjligheter
att nå egen försörjning. Arbetet har genomförts av en NP-koordinator under
höstterminen och är redovisad i en slutrapport. Sammanfattningsvis har arbetet visat på
ett stort behov av kunskap kring målgruppen hos medlemmarna. Ett nätverk av
professionella har skapats som träffas regelbundet för bl a kunskapsinhämtning.
Fördjupad information finns i bilaga 6 b.
Insatskatalogen
Förbundet har ett avtal kring insatskatalogen sedan 2018. Insatskatalogen drivs och ägs
av Samordningsförbundet Centrala Östergötland och totalt finns 22 förbund kopplade
till insatskatalogen. Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera
och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning,
inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för
myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter
lämpliga insatser och aktiviteter.
Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner,
region, arbetsförmedling som projekt finansierade av samordningsförbund och privata
aktörer/civilsamhälle. Gemensamt för alla, som riktar sig till olika målgrupper och
åldrar, är att de drivs av aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade
arbetsmarknads-, rehabilitering-, inkluderings- och utbildningsåtgärder samt riktar sig
till personer som står utanför arbetsmarknaden. Basen består av aktiviteter som alla
syftar till att individen närmar sig, alternativt kommer i, arbete eller studier. Till detta
har tillkommit övrigt stöd och service som omfattar stöttning inom andra områden som
påverkar den enskildes livskvalitet och/eller förmåga att närma sig arbete eller studier,
samt förebyggande åtgärder.
Antal insatser som fanns publicerade gällande Östra länsdelen t o m 31 december 2019
var 83 stycken. Totalt i länet fanns det 128 insatser.
Lokal överenskommelse för myndighetssamverkan kring samordnad planering genom
metoden samordnad individuell plan (SIP)
Sedan hösten 2018 finns en överenskommelsen som möjliggör för personal från
förbundets samtliga huvudmän (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finspångs
kommun, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och
Region Östergötland) att ta initiativ till samordnad individuell planering (SIP).
Fokus ligger på Samordningsförbundets målgrupper där mötesledare från Plattformen
(Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik) kan avropas till förmöten,
genomförande av SIP och uppföljning av genomförd SIP.
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Avvikelsearbete
Under året har formerna för arbetet med avvikelsehantering fortsatt diskuteras. Vi har
varit överens om att det är viktigt att en beredningsgrupp finns på plats som mottagare
innan arbetet fullt ut kan användas. Syftet är att synliggöra avvikelser och systemfel, ge
underlag för att åtgärda detta och på sikt verka för en välfungerande och effektiv
rehabiliteringskedja. Arbetet behöver intensifieras då det är en del i förbundets
långsiktiga inriktning för att arbeta med metodutveckling.
ESF-ansökan
Under slutet av året påbörjades ett arbete med att ansöka om ESF-medel för att utveckla
förstegsverksamheten tillsammans med förbundsmedlemmarna Norrköpings kommun,
Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Region Östergötland. I arbetet med
ansökan har även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan funnits med.
Insatsredovisning - kartläggning och analys
Strukturerad behovsanalys

Förbundets medlemmar har efterfrågat en faktabaserad helhetsbild av en rad olika
faktorer, så som hur många individer det finns aktuella hos parterna och vilka tjänster
dessa individer efterfrågar kopplat till hur stora resurser som finns och hur de är
organiserade hos parterna. Därtill önskas ökad kompetens och samsyn för hur dessa
data ska tolkas och analyseras för att omvandlas till rätt prioriterade åtgärder inom
ramen för lagen om finansiell samordning.
Djupintervjuer har hållits under hösten med 27 representanter inom
Samordningsförbundet Östra Östergötland och slutfördes under första kvartalet 2019
Målet är att genom bättre arbetssätt för behovsinventering och analys samt
omvärldsanalys, kunna ta fram underlag och ökad analysförmåga och därigenom bidra
till utvecklingen av välfärdens tjänster inom ramen för finansiell samordning.
Insatsredovisning - uppföljning och utvärdering
Indikatorerna
Indikatorerna ägs av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och
nyttjanderätten köps genom licens. Förbundet har fr.o.m. 2017 tecknat avtal med NNS.
Under hösten genomfördes den andra nationella mätning. Resultaten redovisades i en
gemensam nationell rapport under mars 2019. Rapporten ger möjligheter att få
jämförelsematerial som kan användas till förbättrings- och utvecklingsarbete. Utifrån
rapporten har förbundet analyserat sina egna resultat och även jämfört det egna
resultatet med det nationella utfallet.
Verksamhetsuppföljning och måluppfyllelse
Löpande uppföljning av verksamheterna och måluppfyllelse har rapporterats till
styrelsen var fjärde månad.
Uppföljning av förstegsverksamheten
Under våren genomfördes FoU i Linköping en uppföljningsstudie av
förstegsverksamheten. Syftet med uppföljningen av förstegsverksamheten var att
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undersöka och beskriva remittenternas uppfattning om förstegsverksamheten, dess
möjlighet att möta målgruppens behov och inflytande över målgruppens utveckling mot
egen försörjning. Uppföljningen genomfördes som en enkätstudie samt uppföljande
telefonintervjuer.
Slutsatserna från Uppföljningen visar att förstegsverksamheten fyller en viktig funktion i
den verktygslåda som handläggare vid olika myndigheter och organisationer har i sitt
arbete med individer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden och
egen försörjning. Förstegsverksamheten erbjuder stöd och sysselsättning för de som
klarar en sysselsättning om 10h/veckan och utgör det första steget mot egen försörjning
och ökad sysselsättningsgrad. Uppföljningen visar även att klienter som deltagit i
förstegsverksamheten har utvecklats, deras motivation till utveckling har ökat och
merparten av de som genomgått insatsen har uppnått syfte och mål med insatsen.
Däremot möter handläggare vid remittentorganisationerna ett flertal utmaningar i det
fortsatta arbetet efter att klienter genomgått försteget. Framförallt visar uppföljningen
på de svårigheter som finns i arbetet med att trappa upp sysselsättningsgraden. Flera
handläggare uttrycker att upptrappningen i tid för klienter när de går från
förstegsverksamhet till en annan sysselsättningsform kan vara svår och känslig för
klienternas utveckling. En annan utmaning som finns i arbetet efter förstegen för
handläggare är när klienter byter ersättningsform, t.ex. genom att gå från en
sjukskrivning till ersättningsform vid Arbetsförmedlingen.
Uppföljningen visar på behovet av att utveckla en tydligare samverkan och samordning
av de insatser som erbjuds målgruppen. Framförallt finns det ett behov av ett tydligare
stöd för målgruppen i olika övergångar, t.ex när sysselsättningsgraden ska ökas eller
ersättningsformen förändras.
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Bilaga 7.

Bortfallsanalys individmål koordinatorstöd och försteg

Utgångspunkt
Utifrån GDPR samt att enkäten ska fyllas i anonymt och endast en gång per deltagare enligt
instruktion för ifyllnad av Indikator, går det ej att koppla svar eller bortfall till enskild individ.
Analysen av svaren baseras på de som svarat på enkäten på samma sätt som Indikatorenkäterna
redovisas i den nationella rapporten. Detta gäller både för koordinatorstöd samt försteg.
Indikatormanualen sid 27: Undertäckning: De respondenter som ej gått att nå.
Antalet tillfrågade aktuell mätperiod: Antalet individer i populationen som gått att nå under aktuell
mätperiod
Koordinatorstöd och Försteg:
126 deltagare är tillfrågade under aktuell mätperiod (Helåret 2019). Bortfallet är 17 stycken deltagare
som har valt att tacka nej, 109 stycken har lämnat in ifylld enkät med minst en fråga besvarad.
Svarsandelen är 86,5%. Jämförelsevis med Nationell Indikatorrapport 2019, har riket 85% svarsandel.
De som är anonyma i SUS – 14 stycken har de flesta aktivt valt att tacka nej till att bli registrerade i
SUS. Vi vet att några av de anonyma är från ett kortare försteg våren 2019 då det missats att SUSa
deltagarna samt att lämna ut Indikatorenkäten vid avslut. Där valde man att SUSa in dessa deltagare
anonymt för att fånga upp volymen.
Vi kan ana att de som valt att tacka nej till SUS även kan ha valt att tacka nej till att fylla i enkäten.
* De 36 deltagare som ej har gått att nå beror på flera orsaker: De deltagare i försteget som nämns
ovan och de som inte har kommit till den sista träffen för försteget/till det avslutande samtalet av
stödet. En del av dessa har varit för dåliga men även andra orsaker finns så som att de redan gått
vidare till studier, arbete, arbetsträning eller andra åtgärder i de ordinarie myndigheterna och där
med inte har tid. Vi hade även flera koordinatorer som fick avsluta sina deltagare snabbt då de gick
tillbaka till ordinarie myndighet med kort varsel. Även där finns det flera som inte har fyllt i enkäten.
Ingen av dessa 36 har fått chansen att aktivt tacka ja eller nej och ingår inte i underlaget.
Antal avslut i Försteg och Koordinatorstöd 2019

172

Varav unika deltagare som kan fylla i enkät

148

Antal anonyma i Försteg och Koordinatorstöd

14

Antal deltagare som kan fylla i enkäten:

162

Antal deltagare som ej gått att nå och ej gjort ett aktivt val *

36*

Antal tillfrågade aktuell mätperiod

126

Antal deltagare som aktivt tackat nej
Antal deltagare i Försteg och Koordinatorstöd som lämnat enkät:

17
109

Bortfall:

13,5%

Bilaga 8.

Styrelsens arbete under 2019
Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland har under 2019 bestått av
följande ledamöter:
Irma Görtz

ordförande

Norrköpings kommun

Birgitta Wessman Thyrsson

vice ordförande

Region Östergötland

Gabriella Gylling

ledamot t.o.m aug

Arbetsförmedlingen

Nina Strand

Ledamot fr.o.m aug

Arbetsförmedlingen

Malin Masimov

ledamot

Försäkringskassan

Marie Johansson

ledamot

Finspångs kommun

Boel Holgersson

ledamot

Söderköpings kommun

Nhela Ali

ledamot

Valdemarsviks kommun

Roger Eklund Åkesson

ersättare

Norrköpings kommun

Anna Broman Butler

ersättare

Region Östergötland

Frida Ovelius

ersättare t.o.m aug

Arbetsförmedlingen

Anna Svensson

ersättare fr.o.m aug

Arbetsförmedlingen

Darin Murad

ersättare

Försäkringskassan

Bert Egnell

ersättare

Finspångs kommun

Pia Dingsten

ersättare

Söderköpings kommun

Carina Thuresson

ersättare

Valdemarsviks kommun

Styrelsen har organiserat sitt arbete genom ett presidium för beredning av ärenden
inför styrelsemöten i vilket ordförande och viceordförande samt kansliets personal
ingår i. Styrelsen har till sitt förfogande tillgång till ett kansli med en heltidsanställd
förbundschef, 0,25 tjänst som statistikansvarig samt administrativ- och
ekonomifunktion. Förbundschefen och statistikansvarig är anställd av
samordningsförbundet medan övriga funktioner har köpts från Norrköpings kommun.
Därutöver finns en samordnare anställda av förbundet kopplade till Plattformarna
Norrköping samt Söderköping och Valdemarsvik samt en verksamhetsutvecklare.
Samordnaren för Plattform Finspång är anställd av Närsjukvården i Finspång.
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Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona (tidigare Pacta) sedan 2005.
Till förbundets förfogande har under 2019 funnits tre styrgrupper, bestående av
tjänstemän från huvudmännens organisationer, kopplade till Plattformarna Finspång,
Norrköping samt Söderköping/Valdemarsvik. Under året har en ny organisering av
tjänstemanna beredningen implementerats, beredningsgruppen, som ersätter de tre
tidigare styrgrupperna.
Förbundet är medlem i föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS)
och förbundets ordförande har funnits med som ledamot i styrelsen för NNS.
Förbundschefen ingår i ett nätverk med övriga förbundschefer i Östergötland.
Sedan 2017 är förbundet medlem i Östsvenska Handelskammaren och CSR East Sweden
vars syfte är att vara en plattform för samverkan kring CSR och hållbarhet mellan privat,
offentlig och idéburen verksamhet samt akademi.
Ledamöter från styrelsen har medverkat på Finsamkonferensen i Stockholm
tillsammans med representanter från styrgrupperna, och medarbetare från
verksamheter som förbundet finansierat.
En workshop genomfördes i mars med styrelsen samt förbundsmedlemmarna
bestående av både politiker och tjänstemän. utifrån frågeställningarna; Hur kan
förbundet bidra till utvecklingen av välfärdsarbetet?, Behöver grupper prioriteras och i
så fall vilka?, Kan resurser från förbundsmedlemmarna kombineras med förbundets
resurser, om ja på vilket sätt? Hur kan dialogen mellan förbundet och
förbundsmedlemmarna stärkas och utvecklas? Resultatet från workshopen har utgjort
ett underlag till styrelsens arbete med den långsiktiga inriktningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

Justerare
..........
..........
..........

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01
KS § 135

KS-KcS.2019.74

Taxa - Uthyrning av idrottshallar
Kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige antar ny taxa gällande uthyrning av
kommunens idrottshallar att gälla från 2020-10-01 och
därefter justeras från och med 2022.

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har sedan många år antagit en taxa för
uthyrning av idrottshallarna. Det gäller Vammarskolans idrottshall,
Sörbyskolans, Gusums, Ringarums och Lovisebergs idrotthallar samt
Skyttehallen. Hallarna är olika stora och nuvarande taxa är
differentierad utifrån hallstorlek.
Taxan är inte ändrad på många år och förslaget bygger därför på att
ändringar görs i två steg, d v s från och med 2020-10-01 och 202201-01. Under hösten 2022 ska ny taxa fastställas fr o m 2023-01-01.
Uthyrningstider är:
Måndag – fredag kl 16 – 22
Lördag – söndag kl 08 – 22
Skolfria vardagar kl 08 – 22
I bilaga 1 framgår taxejämförelse med Söderköpings och Norrköpings
kommuner.
Förslag till ny taxa
Nedan följer dagens taxa och förslag till ny taxa, som anges i
kronor/timma.

Justerare
..........
..........

Idrottshall

2020

20201001

2022

Vammarskolans idrottshall

80

150

200

Ringarums idrottshall

60

110

130

Sörbyskolans idrottshall

60

110

130

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01
KS § 135
Lovisebergs idrottshall

KS-KcS.2019.74
80
100

40

Gusums idrottshall

70

120

140

Skyttehallen

40

80

100

Halva timtaxan:
Följande föreningar hyr idrottshallarna till halva timkostnaden och
förslaget är att den konstruktionen kvarstår:
Valdemarsviks IF, Gusums IF, Ringarums IF, IF Trym, Korpen, Sion,
Hammarkinds Skidklubb, Saifullah Ramaxani/Wali Hakimi och Gusum
PRO, Valdemarsviks Skyttegille samt Valdemarsviks
Pistolskytteklubb.
Övernattning
Övernattning i Lovisebergs Gymnastikhall – 800 tkr/dygn fr o m 1
januari 2021 (2020: 500:-). Därefter med 5 % årligen.
Ökade intäkter
I dag beräknas intäkterna till ca 150 tkr per år. Med ovanstående
förslag skulle intäkterna öka, med oförändrad uthyrningsnivå, till ca
225 – 350 tkr på helårsnivå.
Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-05-13 § 90
Skrivelse från Kommunchef & Stab 2020-05-15
Protokoll från KSAU 2019-10-16 § 117
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
KSAU § 90

KS-KcS.2019.74

Taxa - Uthyrning av idrottshallar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1.

Kommunfullmäktige antar ny taxa gällande uthyrning av
kommunens idrottshallar att gälla från 2020-10-01 och
därefter justeras från och med 2022.

Yrkanden
Ted Starkås (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget med
ändringen att följande taxenivåer antas:
Idrottshall
2020 20201001
Vammarskolans idrottshall

80

150

Ringarums idrottshall

60

110

Sörbyskolans idrottshall

60

110

Lovisebergs idrottshall

40

80

Gusums idrottshall

70

120

Skyttehallen

40

80

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har sedan många år antagit en taxa för
uthyrning av idrottshallarna. Det gäller Vammarskolans idrottshall,
Sörbyskolans, Gusums, Ringarums och Lovisebergs idrotthallar samt
Skyttehallen. Hallarna är olika stora och nuvarande taxa är
differentierad utifrån hallstorlek.
Taxan är inte ändrad på många år och förslaget bygger därför på att
ändringar görs i två steg, d v s från och med 2020-10-01 och 202201-01. Under hösten 2022 ska ny taxa fastställas fr o m 2023-01-01.
Uthyrningstider är:
Måndag – fredag kl 16 – 22
Lördag – söndag kl 08 – 22
Skolfria vardagar kl 08 – 22
Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
KSAU § 90

KS-KcS.2019.74

I bilaga 1 framgår taxejämförelse med Söderköpings och Norrköpings
kommuner.
Förslag till ny taxa
Nedan följer dagens taxa och förslag till ny taxa, som anges i
kronor/timma.
Idrottshall

2020

20201001

2022

Vammarskolans idrottshall

80

150

200

Ringarums idrottshall

60

110

130

Sörbyskolans idrottshall

60

110

130

Lovisebergs idrottshall

40

80

100

Gusums idrottshall

70

120

140

Skyttehallen

40

80

100

Halva timtaxan:
Följande föreningar hyr idrottshallarna till halva timkostnaden och
förslaget är att den konstruktionen kvarstår:
Valdemarsviks IF, Gusums IF, Ringarums IF, IF Trym, Korpen, Sion,
Hammarkinds Skidklubb, Saifullah Ramaxani/Wali Hakimi och Gusum
PRO, Valdemarsviks Skyttegille samt Valdemarsviks
Pistolskytteklubb.
Övernattning
Övernattning i Lovisebergs Gymnastikhall – 800 tkr/dygn fr o m 1
januari 2021 (2020: 500:-). Därefter med 5 % årligen.
Ökade intäkter
I dag beräknas intäkterna till ca 150 tkr per år. Med ovanstående
förslag skulle intäkterna öka, med oförändrad uthyrningsnivå, till ca
225 – 350 tkr på helårsnivå.

Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
KSAU § 90
KS-KcS.2019.74
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunchef & Stab 2020-05-15
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16 § 117
_______

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
Justerare
..........
..........

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-05-15

Sida

KS-SA.2019.74

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Kommunchef och Stab
Monika Hallberg

Kommunstyrelsen

0123-192 93
Monika.hallberg@valdemarsvik.se

Taxa – Uthyrning av idrottshallar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.

Kommunfullmäktige antar ny taxa gällande uthyrning av
kommunens idrottshallar att gälla fr o m 2020-10-01 och därefter
justeras fr o m 2022.

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har sedan många år antagit en taxa för
uthyrning av idrottshallarna. Det gäller Vammarskolans idrottshall,
Sörbyskolans, Gusums, Ringarums och Lovisebergs idrotthallar samt
Skyttehallen. Hallarna är olika stora och nuvarande taxa är differentierad
utifrån hallstorlek.
Taxan är inte ändrad på många år och förslaget bygger därför på att
ändringar görs i två steg, d v s från och med 2020-10-01 och 2022-0101. Under hösten 2022 ska ny taxa fastställas fr o m 2023-01-01.
Uthyrningstider är:
Måndag – fredag
Lördag – söndag
Skolfria vardagar

kl 16 – 22
kl 08 – 22
kl 08 – 22

I bilaga 1 framgår taxejämförelse med Söderköpings och Norrköpings
kommuner.
Förslag till ny taxa
Nedan följer dagens taxa och förslag till ny taxa, som anges i
kronor/timma.

1(2)

Vårt datum

Vårt Dnr

Sida

2020-05-15

Idrottshall

2020

Vammarskolans idrottshall

KS-SA.2019.74

20201001

2022

80

150

200

Ringarums idrottshall

60

110

130

Sörbyskolans idrottshall

60

110 130

Lovisebergs idrottshall

40

80

100

Gusums idrottshall

70

120

140

Skyttehallen

40

80

100

Halva timtaxan:
Följande föreningar hyr idrottshallarna till halva timkostnaden och
förslaget är att den konstruktionen kvarstår:
Valdemarsviks IF, Gusums IF, Ringarums IF, IF Trym, Korpen, Sion,
Hammarkinds Skidklubb, Saifullah Ramazani/Wali Hakimi och Gusum
PRO, Valdemarsviks Skyttegille samt Valdemarsviks Pistolskytteklubb.
Övernattning
Övernattning i Lovisebergs Gymnastikhall – 800 kr/dygn fr o m 1 januari
2021 (2020: 500:-). Därefter med 5 % årligen.
Ökade intäkter
I dag beräknas intäkterna till ca 150 tkr per år. Med ovanstående förslag
skulle intäkterna öka, med oförändrad uthyrningsnivå, till ca 225 – 350
tkr på helårsnivå.

Monika Hallberg
Kommunchef
Beslutet skickas till
Kansliet
Medborgarservice
Akten
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Motion - Granskning av Ringgårdsprojektet
Kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Göran Hargestam (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Carina Thuresson (M), Per Hollertz (M) och Marianne Svensson (KD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande skriftliga
motivering:
"Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag till bifall av motionen
samt förslag till åtgärder.
Svaret på motionen med ett avslag är något märklig.
Det behövs ingen granskning och någon granskning får man förmoda inte
heller gjorts.
Samtidigt så finns nu förslag från de styrande som visar att man har insett att
projektets upplägg bland annat strider mot lagen om offentlig upphandling.
Denna insikt har tydligen uppstått ur tomma intet eftersom någon granskning
inte gjorts."
Yrkanden
Per Hollertz (M) med instämmande från Marianne Svensson (KD) och
Göran Hargestam (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
1.
Motionen bifalls.
2.
Valdemarsviks kommun stoppar och avslutar snarast projektet med att
överföra Ringgårdens Vård o omsorgsboende till en kooperativ
hyresrättsförening.
3.
Kommunfullmäktiges beslut av den 2019-03-25 gällande bildandet av
Ringgårdens kooperativa hyresrättsförening (KF § 37) upphävs.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) med fleras yrkande
och lämnat förslag från tjänsteskrivelsen ställs under proposition.
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen

Justerare
..........
..........
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beslutar enligt lämnat förslag från tjänsteskrivelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Per Hollertz (M) och Marianne Svensson (KD) lämnade den 16
december 2019 in en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att snarats utreda och klargöra om projektet kring Ringgården strider
mot aktuell lagstiftning och regler.
I motionen beskrivs att det efter kommunfullmäktiges beslut i mars
2019 har uppkommit tveksamheter kring om projektet kan strida mot
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Tveksamheterna har stärkts
efter kontakter med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Motionstexten beskriver även att kommunens revisorer pekat på att
kommunen riskerar att bryta mot lagar och regler.
Yttrande
Grunden för den valda förvaltningsformen kommer av att
Valdemarsviks kommun inte har ett eget bostadsbolag. Genom att
lägga fastigheten i egen ekonomisk förening separeras den från
kommunens ekonomi vilket avlastar både kommunens redan
ansträngda investeringsbudget och säkerställer att hyresgästernas
hyror faktiskt går till underhåll av den fastigheten.
För att finna samverkanspartners gavs kommunchefen i uppdrag av
kommunstyrelsen att gå ut med en förfrågan till olika intressenter.
Förfrågan ställdes till nio olika aktörer varav tre lämnande in svar.
Efter kvalificering kvarstod en aktör, Riksbyggen.
Vad gäller frågan om beslutet om att ingå samverkansavtal med
Riksbyggen skulle föregåtts av en upphandling enligt LOU och inte
den intresseförfrågan som gjordes, så har den frågan anmälts till
Konkurrensverket. Kommunen har inte någon anledning att tro att en
egen utredning av frågan skulle kunna ge något bättre svar än det
eventuella utlåtande som Konkurrensverket kan ge.
Projektet har granskats av kommunens revisorer och sakkunnigt
biträde. Vad gäller frågan angående om försäljningen innebär att
kommunen bryter mot EU:s statsstödsregler så är kommunens
uppfattning alltjämt att denna inte är tillämplig då kommunen kommer
att inneha det kontrollerande intresset i den ekonomiska föreningen.
Det är inte fråga om ett brott mot statsstödsreglerna så länge inte
någon enskild part gynnas av överlåtelsen, och så är inte fallet i den
aktuella överlåtelsen.

Justerare
..........
..........
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Samverkan med Riksbyggen innebär att en förening bildas med en
styrelse med sju ledamöter där kommunen tillsätter tre, stämman tre
och Riksbyggen en. Föreningen kommer att köpa tjänster för styrning
av renoveringsarbetet (byggherre och arkitekt mm). Beslut om
kostnader och innehåll äger föreningen och kommunen ansvarar för
upphandling av byggentreprenaden. Därutöver samverkar föreningen
med Riksbyggen kring förvaltningen av fastigheten.
Byggentreprenaden kommer att konkurrensutsättas enligt LOU.
Kravspecifikationen är framarbetad av kommunens personal och
sakkunniga. Kommunen har genom föreningen god kontroll på övriga
kostnader. Det finns därmed inga skäl att tro att kostnaden skulle bli
lägre om det gjordes på något annat sätt. Det enda som skulle
minska kostnaden är om kommunen bortsåg från sina egna
sakkunnigas professionella kunskap om vad som krävs för att skapa
en god arbetsmiljö för personalen och en god bostadsmiljö för de
äldre.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchef och stab 2020-08-12
Motion inkommen 2019-12-16
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........
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Dnr

Sida

2020-08-12

KS-KcS.2019.116
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Kommunchef och Stab
Karl Öhlander
karl.ohlander@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Motion - Granskning av Ringgårdsprojektet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Per Hollertz (M) och Marianne Svensson (KD) lämnade den 16
december 2019 in en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att snarats utreda och klargöra om projektet kring Ringgården strider
mot aktuell lagstiftning och regler.
I motionen beskrivs att det efter kommunfullmäktiges beslut i mars
2019 har uppkommit tveksamheter kring om projektet kan strida mot
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Tveksamheterna har stärkts
efter kontakter med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Motionstexten beskriver även att kommunens revisorer pekat på att
kommunen riskerar att bryta mot lagar och regler.
Yttrande
Grunden för den valda förvaltningsformen kommer av att
Valdemarsviks kommun inte har ett eget bostadsbolag. Genom att
lägga fastigheten i egen ekonomisk förening separeras den från
kommunens ekonomi vilket avlastar både kommunens redan
ansträngda investeringsbudget och säkerställer att hyresgästernas
hyror faktiskt går till underhåll av den fastigheten.
För att finna samverkanspartners gavs kommunchefen i uppdrag av
kommunstyrelsen att gå ut med en förfrågan till olika intressenter.
Förfrågan ställdes till nio olika aktörer varav tre lämnande in svar.
Efter kvalificering kvarstod en aktör, Riksbyggen.
Vad gäller frågan om beslutet om att ingå samverkansavtal med
Riksbyggen skulle föregåtts av en upphandling enligt LOU och inte
den intresseförfrågan som gjordes, så har den frågan anmälts till
Konkurrensverket. Kommunen har inte någon anledning att tro att en
egen utredning av frågan skulle kunna ge något bättre svar än det
eventuella utlåtande som Konkurrensverket kan ge.
Projektet har granskats av kommunens revisorer och sakkunnigt
biträde. Vad gäller frågan angående om försäljningen innebär att

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2020-08-12

KS-KcS.2019.116
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kommunen bryter mot EU:s statsstödsregler så är kommunens
uppfattning alltjämt att denna inte är tillämplig då kommunen kommer
att inneha det kontrollerande intresset i den ekonomiska föreningen.
Det är inte fråga om ett brott mot statsstödsreglerna så länge inte
någon enskild part gynnas av överlåtelsen, och så är inte fallet i den
aktuella överlåtelsen.
Samverkan med Riksbyggen innebär att en förening bildas med en
styrelse med sju ledamöter där kommunen tillsätter tre, stämman tre
och Riksbyggen en. Föreningen kommer att köpa tjänster för styrning
av renoveringsarbetet (byggherre och arkitekt mm). Beslut om
kostnader och innehåll äger föreningen och kommunen ansvarar för
upphandling av byggentreprenaden. Därutöver samverkar föreningen
med Riksbyggen kring förvaltningen av fastigheten.
Byggentreprenaden kommer att konkurrensutsättas enligt LOU.
Kravspecifikationen är framarbetad av kommunens personal och
sakkunniga. Kommunen har genom föreningen god kontroll på övriga
kostnader. Det finns därmed inga skäl att tro att kostnaden skulle bli
lägre om det gjordes på något annat sätt. Det enda som skulle
minska kostnaden är om kommunen bortsåg från sina egna
sakkunnigas professionella kunskap om vad som krävs för att skapa
en god arbetsmiljö för personalen och en god bostadsmiljö för de
äldre.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 12 augusti 2020
Motion från (M) och (KD)
Beslutet skickas till
Motionärerna

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör
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Motion - Ringgårdens framtid
Kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
Per Hollertz (M) och Göran Hargestam (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) yrkande och lämnat
förslag från tjänsteskrivelsen ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt
lämnat förslag från tjänsteskrivelsen att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Motionens innehåll
Anders Bockgård (LpO) har inkommit med en motion till fullmäktige
2019-12-16. Av motionen framgår att Ringgårdens ombyggnation och
bildandet av den kooperativa föreningen ska avbrytas.
Motionären anser att fastigheten Ringgården ska behållas i
kommunens ägo och att ombyggnation ska ske i kommunal regi.
Förslaget innebär att en mindre och billigare upprustning ska göras
av lokal entreprenör. Arbetet ska ske successivt, så de äldre kan bo
kvar och kommunen slipper ett dyrt evakueringsboende.
Yttrande över motionen
Motionens utgångspunkt är att kommunen skulle avbryta samarbetet
i den kooperativa hyresrättsföreningen som idag ansvarar för
ombyggnationen av Ringgården. En sådant förslag kräver också en
utredning gällande hur en sådan fråga ska hanteras.
Motionärens förslag om att bedriva ett successivt upprustningsarbete
bedöms inte svara mot de stora behov av ombyggnation som finns i
fastigheten. Kraven är höga och i stor utsträckning förändrade sedan
fastigheten byggdes. Det gäller både boendemiljö och arbetsmiljö i
den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Justerare
..........
..........
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Att successivt göra det som krävs av ombyggnation, innebär att flera
upphandlingar måste göras över tid. Detta innebär att en ny
projektering måste göras och prioriteringar ska göras. En intern
organisation för denna ombyggnation måste skapas och viss
kompetens måste köpas in. Tiden för färdigställande riskerar att bli
avsevärt mycket längre än den nu planerade. Hur detta förfaringssätt
påverkar slutpriset är svårt att beräkna, men vår bedömning är att det
inte blir lägre. Vi ifrågasätter också om kommunens upphandlingar
skulle bli billigare än de som föreningen Ringgården kommer att göra.
Att slippa evakueringsboende bedöms vara omöjligt, med tanke på
ombyggnationens omfattning och tidsmässiga förlängning, som
förslaget innebär. Att låta de äldre bo kvar under den relativt långa
period som den föreslagna ombyggnationen kräver, bedöms inte vara
rimlig. Vår uppfattning är att den kommer att påverka de boende i stor
utsträckning. Ett evakueringsboende kommer att krävas och vi
riskerar att detta blir under en längre period än den som är planerad
idag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchef och stab 2020-08-11
Motion inkommen 2019-12-16
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-11
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Kommunchef och Stab
Karl Öhlander

Kommunstyrelsen

0123-192 93
karl.ohlander@valdemarsvik.se

Motion - Ringgårdens framtid
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Ärendebeskrivning
Motionens innehåll
Anders Bockgård (LpO) har inkommit med en motion till fullmäktige
2019-12-16. Av motionen framgår att Ringgårdens ombyggnation och
bildandet av den kooperativa föreningen ska avbrytas.
Motionären anser att fastigheten Ringgården ska behållas i kommunens
ägo och att ombyggnation ska ske i kommunal regi. Förslaget innebär
att en mindre och billigare upprustning ska göras av lokal entreprenör.
Arbetet ska ske successivt, så de äldre kan bo kvar och kommunen
slipper ett dyrt evakueringsboende.
Yttrande över motionen
Motionens utgångspunkt är att kommunen skulle avbryta samarbetet i
den kooperativa hyresrättsföreningen som idag ansvarar för
ombyggnationen av Ringgården. En sådant förslag kräver också en
utredning gällande hur en sådan fråga ska hanteras.
Motionärens förslag om att bedriva ett successivt upprustningsarbete
bedöms inte svara mot de stora behov av ombyggnation som finns i
fastigheten. Kraven är höga och i stor utsträckning förändrade sedan
fastigheten byggdes. Det gäller både boendemiljö och arbetsmiljö i den
verksamhet som bedrivs i fastigheten.
Att successivt göra det som krävs av ombyggnation, innebär att flera
upphandlingar måste göras över tid. Detta innebär att en ny projektering
måste göras och prioriteringar ska göras. En intern organisation för
denna ombyggnation måste skapas och viss kompetens måste köpas
in. Tiden för färdigställande riskerar att bli avsevärt mycket längre än
den nu planerade. Hur detta förfaringssätt påverkar slutpriset är svårt att
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beräkna, men vår bedömning är att det inte blir lägre. Vi ifrågasätter
också om kommunens upphandlingar skulle bli billigare än de som
föreningen Ringgården kommer att göra.
Att slippa evakueringsboende bedöms vara omöjligt, med tanke på
ombyggnationens omfattning och tidsmässiga förlängning, som
förslaget innebär. Att låta de äldre bo kvar under den relativt långa
period som den föreslagna ombyggnationen kräver, bedöms inte vara
rimlig. Vår uppfattning är att den kommer att påverka de boende i stor
utsträckning. Ett evakueringsboende kommer att krävas och vi riskerar
att detta blir under en längre period än den som är planerad idag.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning föreslås kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Karl Öhlander
kommunchef

Beslutet skickas till
Anders Bockgård (LpO)
Akt
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Motion - Projekt Ringgården avbryts
Kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M), Hans Andersson (M) och
Marianne Svensson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut med följande skriftliga motivering:
"Att det pågått ett arbete under flera år som nu visat sig bryta mot lag och
regelverk är ett dåligt argument för att inte avbryta projekt Ringgården.
Mycket av det arbete som lagts ner kan användas vid ett regelrätt
upphandlingsförfarande.
Vi utgår ifrån att alla beslut som fattas gällande verksamhet i Valdemarsviks
kommun följer den bestämda beslutsordningen?
Vi kan inte uttala oss kring hur andra kommuner följer lagar och förordningar.
Skulle det vara så att de bryter mot lagen är det ett ytterligt dåligt argument att
vi i så fall kan göra detsamma.
Bildandet av kooperativ hyresrätt regleras i lag (2002:93). Så vitt vi kunnat
förstå följs inte heller den lagstiftningen varför även denna del i projektet
omgående bör avbrytas. Att kommunen skulle ha ett avgörande inflytande i
föreningen stämmer inte då en majoritet av rösterna i styrelsen, enligt
stadgarna, inte tillfaller kommunen.
Det är korrekt att en ny utredning skulle senarelägga
färdigställandetidpunkten för projektet. Enligt de senaste uppgifterna
finns det nu lediga omsorgsplatser varför behov av ytterligare platser
inte är aktuellt inom överskådlig framtid.
Det finns naturligtvis inga garantier för en bättre och mer ekonomiskt
fördelaktig lösning i det fall man skulle göra en ny utredning. Dock
skulle en senare start med stor sannolikhet leda till ett billigare och
mer kostnadseffektivt projekt då konsekvenserna av pandemin får full
effekt. Att starta ett byggprojekt av den här digniteten under en
pandemi är inte heller lämpligt. Det kan få stora negativa
Justerare
..........
..........
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kostnadskonsekvenser för byggherren ifall smitta skulle uppstå på
arbetsplatsen eller bland personer som har nyckelpositioner i
projektet.
De eventuella extra kostnader det skulle innebära att genomföra en
ny utredning får man tillbaka bland annat genom att slippa betala vite
på de delar man ännu inte genomfört (i det fall det skulle visa sig att
konkurrensverket fäller kommunen för brott mot lagen om offentlig
upphandling)."
Yrkanden
Göran Hargestam (SD) och Per Hollertz (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att Göran Hargestam (SD) med fleras
yrkande och lämnat förslag från tjänsteskrivelsen ställs under
proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt lämnat förslag från tjänsteskrivelsen
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Motionens innehåll
Sverigedemokraterna i Valdemarsvik har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige 2019-12-16 med förslag om att samarbetet
gällande Ringgårdens vård- och omsorgsboende ska avbrytas.
Av motionen framgår att en ny utredning föreslås avseende vård- och
omsorgsboende Ringgården. En utredning som tar sikte på den för
kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga och för de boende och
personalen, bästa lösningen.
Motionärerna anger flera faktorer som grund för sitt förslag och
menar exempelvis att alternativ till den nuvarande lösningen och att
uppenbara argument för den, inte har presenterats. Motionen
innehåller också frågeställningar gällande den kooperativa
hyresrättsföreningen som av motionärerna betraktas som oklara.
Yttrande
Att avbryta arbetet i föreningen och därmed avbryta ombyggnationen
av Ringgården bedöms inte vara rimlig, sett till det arbete som har
pågått under flera år. Många beslut är fattade utifrån den
beslutsordning som gäller för verksamhet i Valdemarsviks kommun.
Kommunen har också tillämpat den praxis som följt av hur andra
kommuner har etablerat motsvarande lösning.

Justerare
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..........
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Motionärernas frågor gällande föreningen och dess status gentemot
kommunen respektive Riksbyggen hanteras i föreningsstyrelsen och
givet är att kommunen som blivande hyresgäst har ett avgörande
inflytande på föreningens verksamhet gällande både
ombyggnationen och kommande drift och framtida underhåll av
fastigheten.
Att starta om med en ny utredning kommer att försena
ombyggnationen av Ringgården väsentligt och det finns ingen garanti
för att detta skulle leda till en bättre och ekonomiskt mer fördelaktig
lösning. Det skulle dessutom generera en del tillkommande kostnader
för att genomföra en ny utredning.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchef och stab 2020-08-11
Motion inkommen 2019-12-16
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-11

KS-KcS.2019.115

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Kommunchef och Stab
Karl Öhlander

Kommunstyrelsen

0123-192 93
karl.ohlander@valdemarsvik.se

Motion - Projekt Ringgården avbryts
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Ärendebeskrivning
Motionens innehåll
Sverigedemokraterna i Valdemarsvik har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige 2019-12-16 med förslag om att samarbetet gällande
Ringgårdens vård- och omsorgsboende ska avbrytas.
Av motionen framgår att en ny utredning föreslås avseende vård- och
omsorgsboende Ringgården. En utredning som tar sikte på den för
kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga och för de boende och
personalen, bästa lösningen.
Motionärerna anger flera faktorer som grund för sitt förslag och menar
exempelvis att alternativ till den nuvarande lösningen och att uppenbara
argument för den, inte har presenterats. Motionen innehåller också
frågeställningar gällande den kooperativa hyresrättsföreningen som av
motionärerna betraktas som oklara.
Yttrande
Att avbryta arbetet i föreningen och därmed avbryta ombyggnationen av
Ringgården bedöms inte vara rimlig, sett till det arbete som har pågått
under flera år. Många beslut är fattade utifrån den beslutsordning som
gäller för verksamhet i Valdemarsviks kommun. Kommunen har också
tillämpat den praxis som följt av hur andra kommuner har etablerat
motsvarande lösning.
Motionärernas frågor gällande föreningen och dess status gentemot
kommunen respektive Riksbyggen hanteras i föreningsstyrelsen och
givet är att kommunen som blivande hyresgäst har ett avgörande
inflytande på föreningens verksamhet gällande både ombyggnationen
och kommande drift och framtida underhåll av fastigheten.
Att starta om med en ny utredning kommer att försena ombyggnationen
av Ringgården väsentligt och det finns ingen garanti för att detta skulle
leda till en bättre och ekonomiskt mer fördelaktig lösning. Det skulle
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Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-11

KS-KcS.2019.115

dessutom generera en del tillkommande kostnader för att genomföra en
ny utredning.

Karl Öhlander
Kommunchef

Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna i Valdemarsviks kommun
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

Justerare
..........
..........
..........

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 157

KS-SA.2020.66 050

Upphandling byggentreprenad, Ringgården
Kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige godkänner att Valdemarsviks kommun
genomför upphandlingen av byggentreprenad avseende
Ringgården enligt LOU. Därefter överlåts
entreprenadavtalet till Riksbyggen. Detta i huvudsak enligt
avtalsförslaget mellan Valdemarsviks kommun, KFH
Ringgården och Riksbyggen.

Reservation
Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M), Hans Andersson (M),
Marianne Svensson (KD, Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande skriftliga
motivering:
”Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget förslag.
Projektets upplägg har visat sig bryta mot lagen om offentlig upphandling.
Redan den inledande fasen med upphandling av samarbetspartner bryter mot
LOU. Den fasen granskas nu av Konkurrensverkets avdelning för otillåtna
upphandlingar.
Kommunrevisionen har i en granskning riktat allvarlig kritik mot i upplägget
och beredningen av projektet.
Vi anser att det bästa i det här läget är att avbryta projektet och istället se på
en lösning av renoveringen där kommunen behåller Ringgården i kommunal
ägo.
Det ligger inte i kommuninvånarnas intresse att driva projektet med
Riksbyggen vidare.”
Yrkanden
Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1.
Valdemarsviks kommun stoppar och avslutar snarast projektet med att
överföra Ringgårdens Vård o omsorgsboende till en kooperativ
hyresrättsförening.
2.
Kommunfullmäktiges beslut av den 2019-03-25 gällande bildandet av
Ringgårdens kooperativa hyresrättsförening (KF § 37) upphävs.
Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 157
KS-SA.2020.66 050
3.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera ett avslut av den Kooperativa
hyresrättsföreningen Ringgården samt reglera mellanhavandena med
Riksbyggen.
4.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda en upphandling och
renovering av Ringgården där fastigheten bibehålls i kommunal ägo.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) med fleras yrkande
och lämnat förslag från tjänsteskrivelsen ställs under proposition.
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar enligt lämnat förslag från tjänsteskrivelsen.
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01, §123 redogjorde
sakkunniga från Foyen Advokatfirma KB och Riksbyggen för hur
upphandlingen av entreprenadavtalet avseende ombyggnationen av
Ringgården kan ske enligt LOU. Detta genom att kommunen
genomför upphandlingen för att därefter överlåta avtalet till
Riksbyggen. Formellt enligt förslaget är kommunen och KFH
Ringgården de upphandlande myndigheterna och även de som
kommer att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen. Därefter ingås
entreprenadavtal med den leverantör som tilldelats uppdraget och
KFH Ringgården. Samtliga rättigheter och skyldigheter i avtalet ska
därefter i omedelbar anslutning överföras på Riksbyggen.
Upphandlingen genomförs i samverkan mellan de tre avtalsparterna.
Avtalsförslaget som bifogas reglerar de formella delarna i förfarandet
och kan i mindre detaljer behövas justeras innan slutlig påskrift.
Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-07-31
Avtal avseende genomförande av offentlig upphandling byggentreprenad Ringgården Valdemarsviks kommun
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-07-31

KS-SA.2020.66 050

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard

Kommunstyrelsen

0123-191 24
sven.stengard@valdemarsvik.se

Upphandling byggentreprenad enligt LOU, Ringgården
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner att Valdemarsviks kommun
genomför upphandlingen av byggentreprenad avseende
Ringgården enligt LOU. Därefter överlåts entreprenadavtalet till
Riksbyggen. Detta i huvudsak enligt bifogat avtalsförslag mellan
Valdemarsviks kommun, KFH Ringgården och Riksbyggen.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01, §123 redogjorde
advokat Per-Ola Bergqvist från Foyen Advokatfirma KB och Yvonne
Westerlund från Riksbyggen för hur upphandlingen av
entreprenadavtalet avseende ombyggnationen av Ringgården kan ske
enligt LOU. Detta genom att kommunen genomför upphandlingen för att
därefter överlåta avtalet till Riksbyggen. Formellt enligt förslaget är
kommunen och KFH Ringgården de upphandlande myndigheterna och
även de som kommer att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen.
Därefter ingås entreprenadavtal med den leverantör som tilldelats
uppdraget och KFH Ringgården. Samtliga rättigheter och skyldigheter i
avtalet ska därefter i omedelbar anslutning överföras på Riksbyggen.
Upphandlingen genomförs i samverkan mellan de tre avtalsparterna.
Avtalsförslaget som bifogas reglerar de formella delarna i förfarandet
och kan i mindre detaljer behövas justeras innan slutlig påskrift.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef
Bilaga: Avtalsförslag
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Vårt datum

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

Sida

2(2)

AVTAL AVSEENDE GENOMFÖRANDE AV OFFENTLIG UPPHANDLING –
BYGGENTREPRENAD RINGGÅRDEN VALDEMARSVIKS KOMMUN

Bakgrund

1. Mellan Valdemarsviks kommun, 212000-0431 (nedan kallad ”Kommunen”), Kooperativa
Hyresrättsföreningen Ringgården, 769697-9614 (nedan kallad ”KHF Ringgården”) och
Riksbyggen Ekonomisk Förening, 702001-7781 (nedan kallat ”Riksbyggen”), har denna dag
ingåtts följande avtal om samverkan, samarbetet och ansvarsfördelning avseende kommande
offentliga upphandling av byggentreprenader för KHF Ringgårdens räkning, syftandes till att
genomföra om- och tillbyggnad av ett vård- och omsorgsboende på fastigheten Ringarums
Prästgård 1:25 i Valdemarsviks kommun. Upphandlingens omfattning i tekniskt, juridiskt och
avtalsmässigt hänseende kallas nedan för ”Byggentreprenaden”.
2. KHF Ringgården skall stå som slutlig ägare till de nyuppförda byggnaderna som utgör resultat
av den offentliga upphandling som skall genomföras enligt nedan. Riksbyggen skall dock stå
som slutlig avtalspart till den anbudsgivare vilken utses till vinnare i den offentliga
upphandlingen och vara ansvarig för de nyuppförda byggnadernas avtalade skick och att
tillträde sker rättidigt gentemot KHF Ringgården. Mellan Riksbyggen och KHF Ringgården
träffas avtal om villkor för de båda parternas ansvar i denna del.
3. Eftersom Byggentreprenaden ska uppföras enligt krav och specifikationer från kommunen
och med en kommunal borgen och då kommunen samt KHF Ringgården omfattas av lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) ska upphandlingen av Byggentreprenaden
följa vid var tid gällande LOU. Denna plikt kommer att uppfyllas genom att kommunen och
KHF Ringgråden – båda angivna som upphandlande myndigheter vid annonseringen upphandlar Byggentreprenaden enligt LOU. KHF Ringgården ingår entreprenadavtal med
vinnande anbudsgivare och överlåter härefter detta till Riksbyggen. Kommunen och KHF
Ringgården är upphandlande myndigheter och är även de som, i enlighet med
bestämmelserna i denna punkt, kommer att fatta tilldelningsbeslutet i upphandlingen.
Genomförande av upphandlingen
4. Riksbyggen ska ta fram och bekosta upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag, inkluderat
bl.a. ”skall-krav” på såväl anbudsgivarna (kvalificeringskrav) som på anbudets form och
innehåll, inför upphandlingen av Byggentreprenaden. Riksbyggen skall tillika ta fram förslag
för
modell
avseende
utvärdering
av
anbuden.
Upphandlingsdokument/förfrågningsunderlaget skall upprättas enligt AMA AF 12 och ha
standardavtalet ABT 06 som grund. Kommunen och KHF Ringgården ska granska och
godkänna samtliga förfrågningsunderlag avseende Byggentreprenaden innan de skickas ut på
anbudsförfarande genom annonsering enligt LOU. Kommunen och KHF Ringgården ska, från

mottagande av handlingarna, ha fjorton (14) arbetsdagar på sig för att granska
upphandlingsdokumenten/förfrågningsunderlaget. För det fall Kommunen och KHF
Ringgården inte återkommer till Riksbyggen inom den ovan angivna tidsfristen ska
Kommunen och KHF Ringgården anses ha godkänt handlingarna. Inget hinder föreligger mot
ett gemensamt återkommande/godkännande. Parterna skall gemensamt besluta om skälig
tid för inkommande av anbud i upphandlingen.
5. Kommunen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av
Byggentreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna genom Kommunens
upphandlingsverktyg. Riksbyggen och KHF Ringgården ska granska och godkänna samtliga
annonser avseende upphandlingen av Byggentreprenaden innan de publiceras. Riksbyggen
och KHF Ringgården ska, från mottagandet, ha tio (10) arbetsdagar på sig att granska
annonserna. För det fall Riksbyggen och/eller KHF Ringgården inte återkommer till
Kommunen inom den ovan angivna tidsfristen ska Riksbyggen och KHF Ringgården anses ha
godkänt annonserna.
6. Kommunen ombesörjer alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a.
omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen och
eventuella utskick av kompletterande upphandlingsdokument, vilka kan ske på initiativ av
Riksbyggen. Kommunen ska samråda med Riksbyggen och KHF Ringgården innan frågorna
besvaras, under förutsättning att frågorna inte endast är av administrativ karaktär. En
förlängning av ursprungligen angiven tid för inkommande av anbud förutsätter enighet
mellan Kommunen, KHF Ringgården och Riksbyggen. Parterna är dock medvetna om att en
förlängning kan vara påkallad enligt 11 kap 8 § LOU och skall då ske om endera parten så
påkallar, utan att de andra parterna kan invända häremot.
7. Kommunen mottar samtliga anbud och kontrollerar ”skall-krav” på anbudsgivarna och de
inkomna anbuden, huruvida uteslutningsgrunder enligt 13 kap LOU föreligger varefter
Kommunen i samråd med KHF Ringgården och Riksbyggen, gör en slutlig utvärdering av de
inkomna anbuden i enlighet med i upphandlingsdokumenten angiven modell för
anbudsutvärdering. En förutsättning för meddelat tilldelningsbeslut, det vill säga att
upphandlingen fullföljs, är att parterna är eniga härom. Riksbyggen är dock medveten om att
ett avbrytande av en offentlig upphandling förutsätter s.k. sakliga skäl – godkända av
rättsordningen - och att Riksbyggens rätt att påkalla upphandlingens avbrytande förutsätter
att ett av dessa sakliga skäl föreligger. Ett godkänt sakligt skäl är om det vinnande anbudet
överstiger för upphandlingen tillgängliga medel. Tilldelningsbeslut meddelas av Kommunen
och KHF Ringgården vilka tillika hanterar frågor enligt Offentlighets- och Sekretesslagen
(2009:400) – nedan ”OSL”, vilka kan komma att aktualiseras.
8. Efter meddelat tilldelningsbeslut löper en lagstadgad avtalsspärr. När avtalsspärren löper ut,
och under förutsättning av att det inte har inkommit någon ansökan om överprövning inom
avtalsspärren, ska KHF Ringgården ingå entreprenadavtal med den entreprenör som tilldelats
uppdraget. Samtliga rättigheter och skyldigheter i enlighet med entreprenadavtalet ska
härefter
i
omedelbar
anslutning
överföras
på
Riksbyggen.
I

upphandlingsdokumentens/förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter ska klargöras
att KHF Ringgården har sådan rätt att överföra entreprenadavtalet.
9. Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt 19 kap 3 § OSL råder för
samtliga i upphandlingen av Byggentreprenaden ingående handlingar och uppgifter, fram till
dess att tilldelningsbeslut meddelats och offentliggjorts. Det noteras för tydlighets skull att
Parterna ska iaktta upphandlingssekretess enligt 19 kap 3 § OSL, vilket innebär att uppgifter
som rör anbud inte får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet eller
ansökningen innan alla anbud offentliggjorts, eller beslut om leverantör och anbud fattats
(tilldelningsbeslut) eller upphandlingen på annat sätt avslutas. För det fall Riksbyggen och
KHF Ringgården åsidosätter åtagandet i denna punkt och detta föranleder att upphandlingen
blir föremål för rättslig prövning, ska Riksbyggen och/eller KHF Ringgården hålla Kommunen
skadeslösa för all ekonomisk skada som uppkommer på grund härav.
10. För det fall tilldelningsbeslutet blir föremål för överprövning eller upphandlingen på annat
sätt klandras av tredje man ska Riksbyggen, KHF Ringgården och Kommunen gemensamt
besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till domstolar och till tredje
man ska tas fram gemensamt och godkännas av samtliga parter. Eventuella
rättegångskostnader skall bäras gemensamt av parterna.
Organisation
11. Ombud för respektive part i frågor som rör detta avtal är följande:
Kommunen:
KHF Ringgården:
Riksbyggen:
Tider
12. Detta avtal gäller från dagen för dess undertecknande till dess att entreprenadavtal ingåtts av
KHF Ringgården och överlåtits på Riksbyggen. För det fall avtal ej kunnat ingås senast den …
202X, t.ex. på grund av att upphandlingen blivit föremål för rättslig prövning eller avbrutits
efter överenskommelse mellan parterna, skall dock detta avtal vara förfallet i sin helhet utan
att endera parten äger rätt till ersättning av de andra parterna i anledning av avtalets
upphörande. Parterna äger dock rätt att uppta förhandlingar om avtalets fortsatta giltighet.
Tvist m.m.
13. Ändringar till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna för att
äga giltighet.

14. För det fall endera parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott skall part äga rätt att häva
detta avtal och kräva skadestånd för direkt och indirekt skada som avtalsbrottet orsakar.
15. På detta avtal tillämpas svensk rätt. Tvist med anledning av detta avtal ska likaså avgöras
enligt svensk rätt och av tingsrätten på den ort där Kommunen har att svara i tvistemål i
första instans.
_______________________________________

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.
Kommunen

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(ort och datum)

(ort och datum)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(Namnteckning)

(Namnteckning)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(Namnförtydligande)

(Namnförtydligande)

KHF Ringgården

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(ort och datum)

(ort och datum)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(Namnteckning)

(Namnteckning)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(Namnförtydligande)

(Namnförtydligande)

Riksbyggen

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(ort och datum)

(ort och datum)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(Namnteckning)

(Namnteckning)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(Namnförtydligande)

(Namnförtydligande)
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Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
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2020-08-17
KS § 158

KS-SO.2018.99

Kooperativa hyresrättsföreningen Ringgården Förändring i samverkansavtal mellan Valdemarsviks
kommun och Kooperativa hyresrättsföreningen
Ringgården
Kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige godkänner förändrad lydelse i
samverkansavtalet mellan Valdemarsviks kommun och
Kooperativa hyresgästföreningen Ringgården.

Protokollsanteckning
Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M), Hans Andersson (M), Stefan
Kemle (LPo), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) meddelar
att de inte deltar i avgörandet av ärendet.
Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M), Hans Andersson (M), Stefan
Kemle (LPo), Göran Hargestam (SD), Sten Bäck (SD) och Kurt
Olsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi har föreslagit att kommunen stoppar Ringgårdsprojektet och överväger ett
annat upplägg på Ringgårdens renovering. Att ärendet är uppe till behandling
visar på ytterligare felaktigheter i beslutsunderlaget.
Vi deltar inte i beslutet då vi anser att samverkansavtalet inte längre ska
gälla.”
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 37, pkt 7:
”Valdemarsviks kommun tecknar samverkansavtal med föreningen
(enligt bilaga 9 i ärendet). Detta i ärendet ”Kooperativa
hyresrättsföreningen Ringgården”
I det förslag till samverkansavtal som låg till underlag för beslutet stod
det under punkt 3.3:
”Samtliga bostadslägenheter avsedda för vård- och omsorgsboende
skall upplåtas till kommunen med kooperativ hyresrätt. Skriftliga
upplåtelsekontrakt skall upprättas. Kommunen har rätt att hyra ut
dessa i andra hand utan särskilt tillstånd från föreningen. De som bor
i lägenheterna skall ha rätt att bli medlemmar i föreningen.”

Justerare
..........
..........
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I det slutliga samverkansavtalet har punkten följande lydelse:
”Samtliga bostadslägenheter avsedda för vård- och omsorgsboende
skall upplåtas till boende som har fått biståndsbeslut av kommunen.
Kommunen har anvisningsrätt. Bostadslägenheterna upplåts med
kooperativ hyresrätt. Skriftliga upplåtelsekontrakt mellan föreningen
och lägenhetsinnehavaren skall upprättas. Kommunen lämnar garanti
för fullt lägenhetsutnyttjande eftersom det finns till förfogande för
kommunens behov av biståndsbedömt boende. De som bor i
lägenheterna skall bli medlemmar i föreningen.”
Den väsentliga skillnaden mellan de olika lydelserna är att i det första
förslaget hyrde kommunen samtliga lägenheter för att därefter hyra ut
dem i andra hand till de boende. I det slutliga förslaget är de boende
förstahandshyresgäster hos föreningen. I detta måste då kommunens
anvisningsrätt mot bakgrund av biståndsbeslut tydliggöras.
Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-11
PM, redovisning av borgensåtagande 2020-08-11
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida
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KS-SO.2018.99
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard
sven.stengard@valdemarsvik.se
0123-191 24

Kommunstyrelsen

Förändring i samverkansavtal mellan Valdemarsviks
kommun och Kooperativa hyresrättsföreningen
Ringgården
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1.

Förändrad lydelse i Samverkansavtal godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, §37, pkt 7:
”Valdemarsviks kommun tecknar samverkansavtal med föreningen
(enligt bilaga 9 i ärendet). Detta i ärendet ”Kooperativa
hyresrättsföreningen Ringgården”
I det förslag till samverkansavtal som låg till underlag för beslutet stod
det under punkt 3.3:
”Samtliga bostadslägenheter avsedda för vård- och omsorgsboende
skall upplåtas till kommunen med kooperativ hyresrätt. Skriftliga
upplåtelsekontrakt skall upprättas. Kommunen har rätt att hyra ut
dessa i andra hand utan särskilt tillstånd från föreningen. De som bor
i lägenheterna skall ha rätt att bli medlemmar i föreningen.”
I det slutliga samverkansavtalet har punkten följande lydelse:
”Samtliga bostadslägenheter avsedda för vård- och omsorgsboende
skall upplåtas till boende som har fått biståndsbeslut av kommunen.
Kommunen har anvisningsrätt. Bostadslägenheterna upplåts med
kooperativ hyresrätt. Skriftliga upplåtelsekontrakt mellan föreningen
och lägenhetsinnehavaren skall upprättas. Kommunen lämnar garanti
för fullt lägenhetsutnyttjande eftersom det finns till förfogande för
kommunens behov av biståndsbedömt boende. De som bor i
lägenheterna skall bli medlemmar i föreningen.”
Den väsentliga skillnaden mellan de olika lydelserna är att i det första
förslaget hyrde kommunen samtliga lägenheter för att därefter hyra ut
dem i andra hand till de boende. I det slutliga förslaget är de boende
förstahandshyresgäster hos föreningen. I detta måste då kommunens
anvisningsrätt mot bakgrund av biståndsbeslut tydliggöras.
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2020-08-11

KS-SO.2018.99

2(2)

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2020-08-11

KS-SO.2018.99

1(1)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard
sven.stengard@valdemarsvik.se
0123-191 24

PM, Redovisning av borgensåtaganden

Redovisning av borgensåtaganden
Ett borgensåtagande är en ansvarsförbindelse och en sådan
redovisas ”inom linje” i balansräkningen1).
En ansvarsförbindelse ska bedömas fortlöpande för avgörande om
ett utflöde av resurser har blivit säkert eller sannolikt. Om det blir
sannolikt att en ansvarsförbindelse kommer att regleras samt att
kraven på legal förpliktelse uppfylls, redovisas den i stället som en
avsättning, förutom i de ytterst sällsynta fall då ingen tillförlitlig
uppskattning kan göras. 2)
Innehållet i RKR:s (Rådet för kommunal redovisning)
rekommendation överensstämmer i delar med motsvarande avsnitt i
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om
årsredovisning och koncernredovisning (K3).
1) Lag (218:597) om kommunal bokföring och redovisning, 6 kap 2§.
2) RKR rekommendation nr 9 sid 6.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sven Stengard
Ekonomichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

Justerare
..........
..........
..........

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 153

KS-SA.2020.55 045

Borgensavgift
Kommunstyrelsens förslag
1.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för
kommunens hel- och delägda bolag samt för delägd
kooperativ hyresrättsförening fastställs till 0,25 % på
utnyttjad borgen för åren 2020-2021.

Protokollsanteckning
Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M), Hans Andersson (M), Stefan
Kemle (LPo), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) meddelar
att de inte deltar i avgörandet av ärendet.
Ärendebeskrivning
Kommunen ska som huvudregel ta ut en avgift avseende en
Kommunal borgen till sina hel- eller delägda bolag. Avgiften syftar
dels till att kompensera kommunen för det ökade risktagande som en
kommunal borgen medför, dels till att kompensera kommunen för
ökade administrativa kostnader. Om bolaget som får borgen verkar
på en konkurrensutsatt marknad ska borgensavgiften grunda sig på
bolagets fördelar gentemot den övriga marknaden.
Valdemarsviks kommun är varken hel- eller delägare i något
kommunalt bostadsbolag. Därför finns inte heller några
borgensåtaganden till sådant bolag. Det finns heller inte
borgensåtaganden till de kommunala bolagen CVAB och VETAB då
de lånar direkt av kommunen. De får då för närvarande ett
räntepåslag på 0,25% på kommunens upplåningsränta.
Kommunfullmäktige har beslutat om borgen till den Kooperativa
Hyresrättsföreningen Ringgården, KF §37, 2019-03-05. Denna
borgen omfattas av ovanstående förslag till beslut.
Borgensavgiften föreslås fastställas till 0,25% på utnyttjad borgen.
Denna avgift bör omprövas årligen.

Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 153

KS-SA.2020.55 045

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-06-10 § 105
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-05-26
_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
Justerare
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-10
KSAU § 105

KS-SA.2020.55 045

Borgensavgift
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för
kommunens hel- och delägda bolag samt för delägd
kooperativ hyresrättsförening fastställs till 0,25 % på
utnyttjad borgen för åren 2020-2021.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska som huvudregel ta ut en avgift avseende en
Kommunal borgen till sina hel- eller delägda bolag. Avgiften syftar
dels till att kompensera kommunen för det ökade risktagande som en
kommunal borgen medför, dels till att kompensera kommunen för
ökade administrativa kostnader. Om bolaget som får borgen verkar
på en konkurrensutsatt marknad ska borgensavgiften grunda sig på
bolagets fördelar gentemot den övriga marknaden.
Valdemarsviks kommun är varken hel- eller delägare i något
kommunalt bostadsbolag. Därför finns inte heller några
borgensåtaganden till sådant bolag. Det finns heller inte
borgensåtaganden till de kommunala bolagen CVAB och VETAB då
de lånar direkt av kommunen. De får då för närvarande ett
räntepåslag på 0,25% på kommunens upplåningsränta.
Kommunfullmäktige har beslutat om borgen till den Kooperativa
Hyresrättsföreningen Ringgården, KF §37, 2019-03-05. Denna
borgen omfattas av ovanstående förslag till beslut.
Borgensavgiften föreslås fastställas till 0,25% på utnyttjad borgen.
Denna avgift bör omprövas årligen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-05-26
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
Justerare
..........
..........

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-05-26

KS-SA.2020.55 045

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard

Kommunstyrelsen

0123-191 24
sven.stengard@valdemarsvik.se

Borgensavgift
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Borgensavgiften för kommunens hel- och delägda bolag samt för
delägd kooperativ hyresrättsförening fastställs till 0,25 % på
utnyttjad borgen för åren 2020 – 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska som huvudregel ta ut en avgift avseende en Kommunal
borgen till sina hel- eller delägda bolag. Avgiften syftar dels till att
kompensera kommunen för det ökade risktagande som en kommunal
borgen medför, dels till att kompensera kommunen för ökade
administrativa kostnader. Om bolaget som får borgen verkar på en
konkurrensutsatt marknad ska borgensavgiften grunda sig på bolagets
fördelar gentemot den övriga marknaden.
Valdemarsviks kommun är varken hel- eller delägare i något kommunalt
bostadsbolag. Därför finns inte heller några borgensåtaganden till
sådant bolag. Det finns heller inte borgensåtaganden till de kommunala
bolagen CVAB och VETAB då de lånar direkt av kommunen. De får då
för närvarande ett räntepåslag på 0,25% på kommunens
upplåningsränta.
Kommunfullmäktige har beslutat om borgen till den Kooperativa
Hyresrättsföreningen Ringgården, KF §37, 2019-03-05. Denna borgen
omfattas av ovanstående förslag till beslut.
Borgensavgiften föreslås fastställas till 0,25% på utnyttjad borgen.
Denna avgift bör omprövas årligen.
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

Sida

1(2)

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-05-26

KS-SA.2020.55 045

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

Sida

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

Justerare
..........
..........
..........

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

Justerare
..........
..........
..........

ÄrendeNr Kod Fastighet

