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Plats och tid: Stora Studion, Funkishuset, 2020-09-07, 08:15-12:00
·
·

Upprop
Val av protokollsjusterare
Sammanträdet inleds med följande föredragningar
·
·
·

Sven Stengard, ekonomichef, kl. 8.15:
Månadsuppföljningar 2020
Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Remiss - Starkare kommuner för att klara välfärdsuppdraget

·

Caroline Hedvall, sektorchef, kl. 9.00:
Öppen förskola

·

Martine Christensen Odenhall, sektorchef, kl. 9.15:
Statusrapport E22

Nr
1

Dnr
KS-SA.2020.1

Ärende
Valärenden 2020 - Fyllnadsval av
KSAU ordförande samt ledamot efter
Ted Starkås (S)

Anmärkning
omedelbar justering

2

KS-SA.2020.1

Valärenden 2020 - Fyllnadsval av
omedelbar justering
ersättare i KSSOU efter Ted Starkås (S)

3

KS-SA.2020.66

Upphandling byggentreprenad,
Ringgården

omedelbar justering

4

KS-SO.2018.99

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

omedelbar justering

5

KS-SA.2020.55

Borgensavgift

omedelbar justering

6

KS-KcS.2020.56

Ändring av representanter i styrelsen till
den kooperativa hyresrättsföreningen
Ringgården

7

KS-SA.2020.71

Firmatecknare för Valdemarsviks
kommun

8

KS-SO.2020.35

Samverkan kring trygg och säker vård
för barn och unga 0-20 år, som vårdas
utanför det egna hemmet
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KS-SO.2020.36

Förlängning av Ramavtal för
ungdomshälsor i Östergötland

10

KS-SA.2020.62

Pensionsförstärkning

11

KS-SA.2020.23

Månadsuppföljningar 2020

12

KS-SA.2020.24

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

13

KS-SA.2020.30

Remiss - Starkare kommuner med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget

14

KS-BU.2020.47

Öppen förskola

15

KS-SO.2020.31

Kommunstyrelsens
Vammarhöjdenberedning - Val av
ytterligare ledamöter

16

Nämnd.2020.15

Kommunstyrelsens beredning- och
utskottsprotokoll

17

Nämnd.2020.5

Delegationsbeslut

18

Nämnd.2020.6

Meddelanden

19

Nämnd.2020.4

Information kommunstyrelsen

Åtgärdsplanerna
återfinns i ärende 7,
månadsuppföljning 2020

a) Region Östergötland
b) RTÖG
c) Rapport från Integrationsrådet
d) Rapport från de kommunala råden
e) Övrig information

Mattias Geving

Fredrik Sivula
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Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
KF §86

KS-SA.2020.66 050

Upphandling byggentreprenad, Ringgården
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med
följande motivering:
· Man bör avvakta Konkurrensverkets granskning
avseende brott mot lagen om offentlig upphandling
(LOU).
· Då det råder enighet om slutmålet ett renoverat
Ringgården bör partierna sätta sig ner och diskutera
om det finns ett alternativ som kan få brett stöd.

Yrkanden
Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och
Hans A Andersson (LPo) yrkar att ärendet återremitteras med
följande motivering:
Man bör avvakta Konkurrensverkets granskning avseende brott
·
mot lagen om offentlig upphandling (LOU).
Då det råder enighet om slutmålet ett renoverat Ringgården bör
·
partierna sätta sig ner och diskutera om det finns ett alternativ
som kan få brett stöd.
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige godkänner att Per Hollertz (M) med fleras
yrkande och Mattias Gevings (S) yrkande ställs under proposition.
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige
beslutar enligt Mattias Gevings (S) yrkande att ärendet ska avgöras
idag.
Omröstning begärs.
Voteringsgång
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för återremiss.
Omröstningsresultat
Justerare
..........
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
KF §86
KS-SA.2020.66 050
16 ja-röster: Mikael Jonsson (S), Jenny Elander Ek (C), Nhela Ali (S),
Jessica Ek (S), Anders Carlsson (C), Ulla Wallering Fall (S), Jan
Karlsson (S), Charlotte Kettle (S), Göran Karlsson (C), Lars Beckman
(S), Göran Segergren (S), Rosa Jonsson (C), Mattias Geving (S),
Maud Carlsson (S), Torvald Karlsson (C), Marie Lindh Eriksson (C).
17 nej-röster: Anna Nilsson (M), Göran Hargestam (SD), Anders
Sjölander (M), Eva Larsson (SD), Per Hollertz (M), Bertil Eklund (NB),
Jörgen Rolf (LPo), Leif Jonsson (KD), Carina Thuresson (M), Kurt
Olsson (SD), Yvonne Janhäger (M), Ola Karlsson (SD), Hans F
Andersson (M), Hans A Andersson (LPo), Tord Andersson (NB),
Bernt Janhäger (M), Jan Falc (SD).
2 avstår: Jonas Andersson (V), Olle Wester (V).
Kommunfullmäktige beslutar alltså enligt Per Hollertz (M) med fleras
yrkande att återremittera ärendet.
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
Kommunstyrelsen
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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<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>
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Sammanträdesdatum
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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
..........
..........
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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
..........
..........

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)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
KF §87

KS-SO.2018.99

Kooperativa hyresrättsföreningen Ringgården Förändring i samverkansavtal mellan Valdemarsviks
kommun och Kooperativa hyresrättsföreningen
Ringgården
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med
följande motivering:
· För att ärendet om Upphandling byggentreprenad
Ringgården återremitterades.

Yrkande
Mattias Geving (S) med instämmande från Per Hollertz (M) yrkar att
ärendet återremitteras med anledning av att ärendet om Upphandling
byggentreprened Ringgården återremitterades.
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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
KF §87
KS-SO.2018.99
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
Protokoll från KS 2020-08-17 § 158
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-11
PM, redovisning av borgensåtagande 2020-08-11
_______

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

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2020-09-03

KS-SO.2018.99

1(3)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

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

Kommunstyrelsens presidium

PM, Borgensåtagande jämfört med långfristig
upplåning
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 37 i ärendet
”Kooperativ hyresrättsförening Ringgården” under pkt 8:
”Valdemarsviks kommun lämna kommunal borgen till Kooperativa
hyresrättsföreningen Ringgården på den totala finansieringen om
max 94 mnkr.” Den borgen som det avser är ”proprieborgen” d.v.s.
att kommunen går i borgen såsom för egen skuld.1)
Frågan som diskuterats är vad som skiljer ett borgensåtagande från
egen finansiering.
Sammanfattning
Redovisningsmässigt skiljer de sig åt så till vida att ett
borgensåtagande är en ansvarsförbindelse som redovisas inom linje i
balansräkningen. D.v.s. det tas inte upp bland kommunens tillgångar
och skulder. Ett långfristigt lån redovisas däremot som en skuld i
balansräkningen.
Detta kan illustreras i en enkel balansräkning:
Tillgångar
100
--------------------------------------------Skulder
50
Eget kapital
50
Summa skulder & EK
Ansvarsförbindelser

100
10

En ansvarsförbindelse påverkar således inte direkt kommunens
finansiella ställning.
Avseende kommunens låneutrymme hos Kommuninvest påverkar
borgensåtagandet inte detta. Däremot skulle en egenfinansiering
genom upplåning begränsa kommunens framtida utrymme.
1) 10 kap 9§ Handelsbalken

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2020-09-03

KS-SO.2018.99

2(3)

Borgensåtagande
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.

Långfristig skuld
En finansiell skuld ska redovisas i balansräkningen när kommunen
blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor.1)
Kommunen ska vidare i not lämna upplysningar om den
genomsnittliga upplåningsräntan, genomsnittlig räntebindningstid och
en analys över upplåningens förfallostruktur.
1) RKR rekommendation nr 7 sid 4.

Låneutrymme hos Kommuninvest
För närvarande har kommunen all sin långfristiga upplåning placerad
hos Kommuninvest. Eftersom Kommuninvest är den dominerande
motparten vid långfristig upplåning och med stor sannolikhet torde
vara det under överskådlig framtid har förvaltningen ställt frågan om
hur borgen och långfristig upplåning påverkar kommunens
låneutrymme. Svaret från Kommuninvest lyder enligt nedan:
”I dagsläget tar vi inte med borgen i våra beräkningar. Vi har inte ens
diskuterat dessa kooperativ intern på företaget. Jag vet att allt fler
kommuner borgar för dessa byggen, men vi har som sagt inte ens
diskuterat det. Så svaret på frågan blir er borgen inte påverkar ert
egna låneutrymme, men skulle ni finansiera det själva, genom
upplåning, begränsar det ert låneutrymme.”1)
1) Utdrag ur mailkonversation mellan förvaltningen och Kommuninvest 2020-0903

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2020-09-03

KS-SO.2018.99

3(3)

Balansräkningens tillgångssida
Skillnaden mellan att gå i borgen för ett lån och att uppta ett eget lån
är betydande. Men det finns också en avsevärd skillnad på
tillgångssidan i balansräkningen. När kommunen går i borgen till
föreningen uppstår det en ansvarsförbindelse. I det fall kommunen
investerar själv och upptar lån för investeringen uppstår det dels en
tillgång i balansräkningen motsvarande fastighetens värde och dels
en skuld motsvarande den del som finansierats via lån. Den del som
kommunen finansierar med egna medel sänker rörelsekapitalet. 1)
Skillnaden mellan att gå i borgen och egenfinansiera har således en
stark koppling till ägandet av tillgången. Därför är det svårt att
utveckla diskussionen längre utan att föra in äganderesonemangen
och det faller utanför den givna frågeställningen som behandlas i
detta PM.
1) Se vidare Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 6 kap 1-8§,
7§ 1 kap.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sven Stengard
Ekonomichef

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

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
..........
..........

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-17
KS § 158
KS-SO.2018.99
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

2020-08-11

KS-SO.2018.99

1(2)

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)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
KF §88

KS-SA.2020.55 045

Borgensavgift
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med
följande motivering:
· För att ärendet om Upphandling byggentreprenad
Ringgården återremitterades.

Yrkande
Mattias Geving (S) med instämmande från Per Hollertz (M) yrkar att
ärendet återremitteras med anledning av att ärendet om Upphandling
byggentreprened Ringgården återremitterades.
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

2020-08-31
KF §88

KS-SA.2020.55 045

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-08-17 § 153
Protokoll från KSAU 2020-06-10 § 105
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-05-26
_______

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
Justerare
..........
..........
..........

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
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Vårt datum

Vårt Dnr

2020-05-26

KS-SA.2020.55 045

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

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2020-08-26

KS-KcS.2020.56

1(1)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Fredrik Sivula
fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Ändring av representanter i styrelsen till den
kooperativa hyresrättsföreningen Ringgården
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11 § 45 upphävs under
förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att utse
nya representanter i styrelsen för den kooperativa
hyresrättsföreningen Ringgården.

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har tillsammans med Riksbyggen stiftat den
kooperativa hyresrättsföreningen Ringgården.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-11 § 45 att till styrelsen i den
kooperativa hyresrättsföreningen Ringgården utse representanter
från följande funktioner:
Kommunstyrelsens ordförande med 2:e vice ordförande som

ersättare
Ekonomichef med ekonom som ersättare

Socialchef med kvalitets- och utvecklingsstrateg som ersättare

Enligt kommunallagens 10 kap. 3, 4 och 6 § är det dock fullmäktige
som ska välja kommunens ledamöter i styrelser för föreningar som
kommunen bildat tillsammans med andra för kommunala
angelägenheter. Då kommunfullmäktige väljer ledamöterna och
ersättarna är det lämpligt att, likt kommunens övriga bolagsstyrelser,
dessa utgörs av förtroendevalda. Om stämman så beslutar så kan en
eller flera av de ledamöter som stämman utser i förekommande fall
utgöras av tjänstemän föreslagna av valberedningen för att
representera verksamheten och de boende på Ringgården.
Kommunfullmäktige bör även utse kommunens stämmoombud.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2020-08-18

KS-SA.2020.71
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Fredrik Sivula
fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsen

Firmatecknare för Valdemarsviks kommun
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut
2019-02-11 § 52.

2.

Som firmatecknare för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut utses
kommunstyrelsens ordförande Mattias Geving (S), med
vice ordförande Jenny Elander Ek (C) som ersättare i första
hand och andre vice ordförande Per Hollertz (M) som
ersättare i andra hand.

3.

Kontrasignation ska ske av kommundirektör Karl Öhlander
med sektorchef Marie Schmid eller ekonomichef Sven
Stengard som ersättare.

Ärendebeskrivning
För flertalet myndigheter och organisationer krävs beslut som visar
på vilka personer som har rätt att underteckna nödvändiga
handlingar/ firmatecknare för verkställighet av kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen har 2019-02-11 § 16 tidigare beslutat vilka
personer som har rätt att underteckna handlingar. I samband med
val av ny kommunstyrelsens ordförande efter Ted Starkås (S) samt
anställning av ny kommundirektör finns behov av ändring av tidigare
fattat beslut.
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09
KS-SOU §37

KS-SO.2020.35

Samverkan kring trygg och säker vård för barn och
unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
Överenskommelse om samverkan kring trygg och säker
vård för barn och unga 0-20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.

Ärendebeskrivning
Från och med 1 april 2017 har bestämmelser införts i
Socialtjänstlagen (SOL 5 kap 1d §) samt Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL 16 kap 3§) att kommuner och landsting/regioner ska ingå
samverkansöverenskommelser kring barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet.
Det övergripande målet med överenskommelsen är att den ska leda
till att barn och unga, som är placerade utanför det egna hemmet, får
tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn och
unga samt att en väl fungerade samverkan mellan socialtjänsten och
hälso- och sjukvården kommer till stånd. Syftet är att tydliggöra
samarbetet mellan kommunernas socialtjänst och regionens hälsooch sjukvård när ett barn eller en ungdom placeras i familjehem eller
HVB. Barnets och ungdomens behov ska alltid vara utgångspunkten
för de insatser som ges av parterna.
Det samverkansdokument som enligt nu gällande överenskommelse
skulle tas fram för att tydliggöra medicinska insatser och prioriteringar
har integrerats i denna uppdaterade och utvecklade
överenskommelse. Överenskommelsen är en del i
"Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i
Östergötland". Giltighetstiden är 2020-06-01 till och med 2022-12-31.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09
KS-SOU §37
KS-SO.2020.35
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag från Region Östergötland daterad 2020-05-05
Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands
kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för barn och
unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet
_______

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

Överenskommelse mellan Region Östergötland
och Östergötlands kommuner om samverkan
kring trygg och säker vård för barn och unga
0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet
Gäller 2020 06 01 - 2022 12 31
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1. Allmänt om överenskommelsen
1.1 Bakgrund
Region Östergötland och länets kommuner har antagit denna samverkans-överenskommelse
avseende barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet och som har behov av insatser från
båda huvudmännen. Denna överenskommelse är en del i ”överenskommelse om samverkan kring
barn och unga i Östergötland”.
Utöver denna samverkansöverenskommelse kan lokala avtal/överenskommelser behövas mellan
parterna för att reglera lokala förhållanden, specifika verksamheter, specifika arbetsområden och
lokala rutiner. Dessa följs upp och revideras kontinuerligt.
Överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk, som gäller perioden 2018-2021, berör också målgruppen placerade barn och unga.
Dessa två överenskommelser kompletterar och överlappar delvis varandra.
För att roller och ansvar för kommun och region under placeringstiden ska vara tydliga och väl
kända krävs gemensam planering och överenskommelse om ansvarsfördelning. Det barn/ungdom
som placeras på HVB kan ha behov av både sociala insatser och hälso- och sjukvård, inför, under
och efter placeringen. När ett sådant behov finns ska kommunen tillsammans med regionen
upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). Detta regleras i både socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen.
Det är kommunen som avgör om barnet/ungdomen ska få insatser enligt SoL och/eller LVU.
Regionen avgör om barnet/ungdomen ska få hälso- och sjukvårdsinsatser
enligt HSL.
1.2 Syfte och övergripande mål
Det övergripande målet för överenskommelsen är att den ska leda till att barn och unga, som är
placerade utanför det egna hemmet, får tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som
andra barn och unga samt att en väl fungerande samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården kommer till stånd.
Syftet är att tydliggöra samarbetet mellan kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och
sjukvård när ett barn eller en ungdom placeras i familjehem eller HVB. Barnets och ungdomens
behov ska alltid vara utgångspunkten för de insatser som ges av parterna.
1.3 Parter
Parter i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Östergötland och Region
Östergötland, vilka fortsättningsvis benämns parterna.
Denna överenskommelse gäller även då kommunen eller regionen genom avtal överlåtit uppgifter
till någon annan.
Respektive huvudman ansvarar för att verkställa sitt åtagande inom den egna organisationen.
Observera att det är kommunernas socialtjänst som är part. Skolan är dock en mycket viktig
samarbetspart, både för socialtjänsten och regionens hälso- och sjukvård, när det gäller trygg och
säker vård till placerade barn.

www.regionostergotland.se
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1.4 Giltighetstid
Överenskommelsen gäller från och med 2020-06-01 till och med 2022-12-31.
Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp överenskommelsen.
Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen förlängs den med två år i taget.
Vid behov kan överenskommelsen revideras under giltighetsperioden.
1.5 Målgrupper
Målgrupper för överenskommelsen är barn och unga, 0-20 år, som placeras utom hemmet med
stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Även
närstående till dessa barn och unga ingår i målgruppen.
Uppskattningsvis ny-placeras cirka 450-500 barn och unga i Östergötland årligen (utifrån
uppföljning i kommunerna gjord 2017). Det innebär att minst ett barn/ungdom placeras varje dag i
någon av Östgötakommunerna. Av dessa placerades cirka 200 barn och unga i behandlingshem
(HVB) och cirka 300 barn och unga i familjehem.
Totalt var ca 1 600 barn och unga placerade i familjehem eller i HVB någon gång under 2018. Av
dessa var cirka 36 % placerade i HVB och 64 % i familjehem.

2. Utgångspunkter
2.1Målsättning
2.1.1 Målsättning
Målsättningen med parternas samverkan är att de insatser som görs för barnet/ungdomen ska vara
väl sammansatta, komma i rätt tid och överensstämma med barnets/ungdomens faktiska behov vid
det aktuella tillfället.
En hög tillgänglighet till alla insatser ska eftersträvas både hos kommunen och hos regionen.
Insatserna ska ges på lika villkor som andra medborgare oavsett kön, etnisk bakgrund och sexuell
läggning.
Samverkan ska präglas av ömsesidig respekt för varandras profession, kompetens och erfarenhet.
För att få en väl fungerande samverkan är samtliga parter skyldiga att informera varandra i skälig
tid om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka förutsättningar för
samverkan eller få andra konsekvenser för den andras verksamhet.
2.1.2 Kunskapsbaserad verksamhet, nationella riktlinjer
Huvudmännen ska basera och utveckla arbetet genom en kunskapsbaserad praktik.
Denna grundar sig på:
 bästa möjliga och tillgängliga vetenskapliga kunskap


brukarnas erfarenheter och önskemål



professionens erfarenhet och yrkeskunskap

2.1.3 Barns behov i centrum (BBIC)
Alla kommuner i Östergötland arbetar i enlighet med Barns behov i centrums (BBIC) intentioner.
BBIC innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av
myndighetsutövningen inom den kommunala barn- och ungdomsvården.

www.regionostergotland.se
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2.2 Lagstiftning
Regionens och kommunernas ansvar för vård och omsorg om placerade barn och unga regleras
främst i Socialtjänstlagen (SoL), i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt i
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Även annan lagstiftning är relevant för dessa målgrupper.
I SoL och HSL anges att kommuner och region ska ingå samverkansöverenskommelser kring barn
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Lagstiftningen slår fast att organisationer som
företräder personer som berörs av överenskommelsen eller deras närstående bör ges möjlighet att
lämna synpunkter på innehållet.
En bestämmelse finns i SoL (11 kap 3a§) om att underrätta regionen om att ett barn eller en ung
person i åldern 18-20 år, ska erbjudas en hälsoundersökning som avses i lagen om
hälsoundersökning (2017:209) för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

2.2.1 Samordnad individuell plan (SIP)

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen
ska upprättas när barnet/ ungdomen har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och
sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att
den enskilde själv samtycker till planen. Initiativ till SIP kan tas av kommun eller region och även
av den enskilde eller dess närstående Den upprättas med berörda företrädare för verksamheterna
och tillsammans med barnet/ungdomen och dess föräldrar/vårdnadshavare.
2018 trädde en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
kraft. Lagen innebär att ledtider ska förkortas och att samordnad individuell planering som
huvudregel genomförs i hemmet eller på öppenvårdsmottagning efter slutenvårdstillfälle.
En viktig förändring i lagstiftningen är att den öppna vården ges samordningsansvar för planering
efter slutenvård, genom att tidigt utse fast vårdkontakt som ansvarar för att samordna planeringen.
Slutenvården skickar ett inskrivningsmeddelande till alla berörda parter inom 24 timmar från
inskrivning, därmed skapas förutsättningar för tidig planering av varje part för sig och gemensamt.
Lagen (2017:612) reglerar också kommunens betalningsansvar.
En motsvarande lag för utskrivning från psykiatrin trädde i kraft 1 januari 2019. SIP infördes även i
dessa lagar. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda
huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
2.3 Barn och ungas delaktighet
I Socialtjänstlagen (1 kap 2§) slås fast att vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller
behandlingsinsatser för barn och unga ska vad som är bäst för barnet/ungdomen vara avgörande.
Barn och ungas bästa innebär att se till varje enskilds behov.
Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag, barnrättslagen. Vid alla åtgärder som rör barn, skall
barnets bästa komma i främsta rummet. Barnens röst ska bli hörd och barnen ska bli tagna på
allvar för att på så vis bana väg för konstruktiva lösningar.
Huvudmännens arbete med att ge barn och ungdomar inflytande, att efterfråga deras egen syn på
sina behov och att ta reda på vad de tycker om det stöd som ges är angeläget och bör utvecklas och
stärkas.

3. Ledning
3.1 Ledning
I Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) framgår bl.a. att det ska finnas
rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete, hur samverkan ska bedrivas och ansvaret för
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medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling. Föreskrifternas riktlinjer ligger till grund för
den ansvarsfördelning som beskrivs.
3.2 Ledningens ansvar för samverkan
Ledningen hos de båda huvudmännen har ansvar för att prioritera samverkansarbetet och ge
verksamheter och personalen de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta i enlighet med
denna överenskommelse.
Ledningen ska säkerställa att:
 det finns en tydlig struktur och beslutsordning som främjar samverkan mellan
huvudmännen
 personalen ges de förutsättningar som krävs för att kunna samarbeta i praktiken


gemensamt utvecklingsarbete säkerställs, vad gäller t.ex. kompetensutveckling, nya
arbetssätt och gemensamma verksamheter

Parterna ansvarar för att överenskommelser och rutiner för samverkan är väl kända och fungerar
internt mellan olika förvaltningar/verksamheter och vårdgrenar inom den egna organisationen.
Särskilt viktigt är att kontinuiteten och uppföljningen av vården och övriga insatser bibehålls kring
den enskilde vid övergången mellan olika vårdformer och insatser.
3.3 Organisering av samverkan på länsövergripande nivå
Samverkan mellan regionen och kommunerna i Östergötland leds genom en organisation för
samråd och överläggningar inom hälso- och sjukvårdsområdet och det socialpolitiska området.
Samrådet för vård och omsorg (SVO) är huvudmännens gemensamma politiska organ för ledning
och styrning.
På tjänstemannanivå finns en strategisk ledningsgrupp – Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO).
LGVO har organiserat sig i ansvarområden och denna överenskommelse ansvarar området ”Att
växa upp” för.
3.6 Ledningens ansvar för uppföljning av samverkan
LGVO:gruppen ”Att växa upp” har ansvar för att initiera uppföljning av hur samverkan fungerar
och hur arbetet genomförs enligt denna överenskommelse. Uppföljningen ska så långt möjligt ske i
samråd med brukar/intresseorganisationer.

4. Ansvarsfördelning
4.1 Kommunens och regionens ansvar
Det är av stor vikt att socialtjänst och hälso- och sjukvård har ett nära samarbete inför, under och
efter en placering.
Då barn och unga behöver insatser från båda huvudmännen har kommunen och regionen
gemensamt ansvar för att samordna insatserna och att involvera de verksamheter som behövs i
planeringen av vård och andra insatser. Uppföljning av insatser bör göras gemensamt under
placeringstiden. Även planering för insatser efter placering bör upprättas gemensamt, utifrån den
unges behov.
Ansvarsfördelningens grund är att den placerande kommunen står för kostnaden gällande de
psykosociala insatserna och förekommande fall för skolkostnader. Regionen står för kostnader
gällande hälso- och sjukvård.
Gemensam planering sker genom SIP-möten innan placering.
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Det finns en länsgemensam riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering. Riktlinjen
tydliggör ansvarsfördelning och planeringsprocesser i både öppen- och sluten vård inklusive
socialtjänst. http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=23042
Vid en akut placering bör ansvarsfördelning/kostnadsansvar vara klarlagt 5 (fem) dagar efter
placeringen.
Vid pågående placeringar ska överföring mellan barn – och ungdomspsykiatrin (BUP)
och vuxenpsykiatrin inledas 3 (tre) månader innan barnet/ungdomen blir 18 år.
Syftet med att överföring ska ske reglerad, tid innan barnet/ungdomen blir 18 är för att
kvalitetssäkra en trygg övergång och för att kunna upprätthålla kontinuitet vid den fortsatta
planeringen av vården.
Kommunal placering utan samverkan med Regionen, då sjukvårdsinsats
inte bedöms behövas
Kommunen bedömer att barnet/ungdomen ska placeras på HVB. Placeringen sker
med utgångspunkt från att barnet/ungdomen har en social problematik. Behöv av hälsooch sjukvårdsinsatser föreligger inte. Barnet/ungdomen har ingen kontakt med
BUP. Kommunen svarar själv för kostnaden för placeringen. I en situation då behov
av hälso- och sjukvårdsinsatser uppstår, kan de tillgodoses av vistelseregion enligt
Riksavtalet för utomlänsvård på hemregionens bekostnad.
Samverkan kommun och Region, gemensam placering, utan sjukvårdsinsats
Parterna är överens om och har gemensamt bedömt att barnet/ungdomen ska placeras på HVB,
men att barnet/ungdomen inte ska ges psykiatrisk eller annan sjukvårdsbehandling, som ges inom
HVB-verksamheten. Den psykiatriska vården (liksom annan sjukvård) ska ges på den andra
regionens klinik enligt Riksavtalet och betalas av barnets/ungdomens hemregion. Kommunen
ansvarar för placeringskostnaden.
Samverkan kommun och Region, gemensam placering med sjukvårdsinsats
Parterna är överens om och har gemensamt bedömt att barnet/ungdomen ska placeras på HVB och
att det där också ska få psykiatrisk behandling. I första hand används kommunernas och regionens
gemensamma HVB för relevanta målgrupper. Vid övriga behov säkerställer kommun och Regionen
vårdkvalité i köpt vård.
Kommunen och Regionen delar på kostnaden för placeringen utifrån specificerade behov som
finns beskrivna i upprättad SIP. Överenskommelse om kostnadsfördelningen sker i dialog mellan
parterna med utgångspunkt från SIP och respektive parts ansvar. Annan sjukvård, såväl somatisk
som psykiatrisk, kan barnet/ungdomen få inom vistelseregion, enligt Riksavtalet för utomlänsvård
och på hemregions bekostnad.
4.1.2 Riksavtalet för utomlänsvård
Riksavtalet (2015) för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får
vård utanför sin hemregion. Bestämmelsen om utomlänsvård innebär att en patient ges möjlighet
och rätt till sjukvård i en annan region än där hon/han är bosatt i de fall patienten befinner sig i
den ”främmande” regionen för vård enligt lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare
(LVM), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV), lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och
socialtjänstlagen (SoL). Vid behov av vård inom annan BUP-verksamhet än i hemregionen finns en
överenskommelse mellan BUP-verksamheterna att ungdomen behåller sin kötid och inte behöver
börja om i den region där placeringen sker.
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4.1.3 Ansvarsfördelning mellan kommun och region
Socialtjänstens (placeringskommunens) ansvar vid

Region Östergötlands ansvar vid placering enligt SoL

placering enligt SoL och LVU utanför det egna

och LVU utanför det egna hemmet

hemmet
Sociala insatser:
- Utreda barnets/ungdomens behov enligt SoL och
LVU t ex placering, boende, stödsamtal
- Vid behov initiera SIP
- Om behov av sociala stödinsatser finns, ansvarar för
och bekostar kommunen dessa
- Samråda med regionen om behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser finns under placeringen
- Vid behov rådgöra med regionen om lämplig
placering
- Underrätta regionen om att barnet/den unge ska
erbjudas en hälso-undersökning
- Upprätta vårdplan/genomförandeplan enligt
SoL/LVU
- Samverka med regionen under placeringen utifrån
aktuell vårdplan
- Följa upp insatserna enligt lagstiftningen
- Information, råd och stöd till syskon och andra
anhöriga
Därutöver ansvarar kommunen för skolgång

Hälso- och sjukvårdsinsatser:
- Rådgivning/konsultation till personal inom kommunen
- Samråda med socialtjänsten om behov finns av HSLinsatser
- Vid behov initiera SIP
- Bedöma vilket behov barnet/ungdomen har enligt HSL t
ex bedömning, utredning, diagnostik, behandling,
rehabilitering
- Om barnet/den unge har behov av HSL-insatser under
placeringen ansvarar för och bekostar regionen dessa
Hälso- och sjukvården (ex. BUP) ska bedöma om den
unges behov ska tillgodoses:
o genom insatser från patientens ordinarie behandlare
o inom den hälso- och sjukvård som erbjuds på den ort
där boendet finns
o inom ramen för den hälso- och sjukvård som erbjuds på
ev. HVB.
- Vid behov lämna råd till kommunen om lämplig
placering
- Upprätta vårdplan enligt HSL
- Erbjuda hälsoundersökning inför placeringen
- Samverka med socialtjänsten under placeringen utifrån
aktuell vårdplan
- Följa upp HSL-insatser under placeringen
- Information, råd och stöd till syskon och andra anhöriga

För barn och unga med behov av sjukvårdens och/eller socialtjänstens insatser är det angeläget att
kontinuiteten bibehålls i övergången mellan insatser för ungdomar och vuxna.
Vid pågående placeringar ska samverkan med vuxenpsykiatrin påbörjas senast 3 månader före
patientens 18-årsdag när fortsatt vårdbehov bedöms föreligga.
Syftet med att överföring ska ske reglerat är att kvalitetssäkra en trygg övergång och för att
upprätthålla kontinuitet vid den fortsatta planeringen av vården.
För ungdom/patient, som står på väntelista för utredning/behandling vid BUP, görs förnyad
bedömning av patientens behov i samband med överförandet till vuxenpsykiatri. Om behov
bedöms kvarstå vid tidpunkt för övertagande till vuxenpsykiatrin ska väntetid kvarstå och föras
över till vuxenpsykiatrin. Det är BUP:s ansvar att arbeta för att överföringar med långa väntetider
undviks samt att samverka med vuxenpsykiatrin då sådan överföring är aktuell.
4.1.4 Gemensamt HVB
Inom länet finns ett gemensamt HVB för målgruppen pojkar och flickor i åldern 13-17 år med
social problematik i kombination med psykiatriska tillstånd och allvarlig psykosocial problematik
där öppenvård inte bedöms tillräcklig. (Se; Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt
HVB, barn och unga 13-17 år).
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4.2 Avvikelsehantering
För att synliggöra eventuella systemfel ska avvikelserapportering alltid ske när något avviker från
den ansvarsfördelning och de rutiner som beskrivs i denna överenskommelse. De rutiner för
avvikelserapportering som finns hos var och en av parterna ska följas.
4.3 Utskrivning från slutenvård
För att säkerställa samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård har en särskild politisk överenskommelse tecknats mellan region Östergötland och länets
kommuner.
4.3 Hälsoundersökning och bedömning av tandhälsa vid placering
Socialtjänsten i länets kommuner ska enligt 3a § SoL, om det inte är obehövligt underrätta Region
Östergötland om att ett barn eller ung person i åldern 18-20 år i anslutning till att vård utanför det
egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning. Region Östergötland ska enligt lag
(2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, erbjuda
en sådan hälsoundersökning.
Rutin för samverkan kring hälsoundersökning och bedömning av tandhälsa finns i
”Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa för placerade barn” 0-18 år.
När det gäller unga 19-20 år har primärvården ansvaret för hälsoundersökningar i samband med
placeringar.
Om barnet redan är placerat i annan region ska denna region enligt riksavtalet för utomlänsvård
kunna genomföra hälsoundersökningen. SKL har tillsammans med länens utvecklingsledare för
barn och unga sammanställt kontaktuppgifter till respektive region inklusive tandvården.
Uppgifterna uppdateras när nya uppgifter kommer in till SKR. (se SKR:s hemsida)
För hälsoundersökningar av ensamkommande flyktingbarn i samband med ankomst till en
kommun finns en särskild överenskommelse.
4.3.1 Tandhälsa
Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.
Region Östergötland ansvarar för att alla barn och unga som är folkbokförda i länet regelbundet
erbjuds avgiftsfri fullständig allmäntandvård och erforderlig specialisttandvård till och med det år
de fyller 23 år. Alla barn och unga ska ges möjlighet att behålla eller uppnå ett friskt och väl
fungerande bett.
Inför placering av ett barn/ungdom är det viktigt att socialtjänsten konsulterar
barnets/ungdomens tandläkare eller tandhygienist kring dess tandhälsa.
4.4 Ungdomar med samtidig psykisk ohälsa och risk/missbruk
Ungdomar som har en samtidig problematik av psykisk ohälsa och risk/missbruksproblem har
behov av samordnade och samtidiga insatser för att behandla båda tillstånden samtidigt. Detta
framhålls i de nationella riktlinjerna och därför bör det finnas barnpsykiatrisk kompetens knuten
till de mottagningar som erbjuder stöd till unga med risk och/eller missbruk för att underlätta ett
samordnat och samtidigt stöd.
4.5 Stöd till anhöriga
Anhöriga till placerade barn och unga ska erbjudas information och stöd för att kunna bidra till att
barnen/ungdomarna upplever trygghet och förutsägbarhet under placeringen. De placerade
barnen och ungdomarna ska så långt som möjligt avlastas oro för föräldrar och syskon.
Kommunerna och regionen ska var för sig och tillsammans utveckla anhörigstöd till föräldrar och
syskon i samband med placeringar.
Det är också angeläget att i samband med och under placeringen uppmärksamma föräldrarnas
eventuella behov av stöd och behandling för egen problematik. Ibland finns en vålds- eller
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missbruksproblematik i familjen som bör uppmärksammas och stöd eller behandling för detta kan
vara aktuell. Detta för att främja en god kontakt mellan barn och förälder, både under och efter
placeringen.
4.6 Suicidprevention
Regionen och kommunerna har en viktig gemensam uppgift i att arbeta för att färre människor i
framtiden tar sina liv. För personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och personer med
missbruk/beroende finns en förhöjd risk för självmord. Risken är extra stor vid samsjuklighet.
Särskilt fokus på överenskommelsens målgrupper behövs för att tidiga tecken på suicidrisk ska
kunna identifieras och uppmärksammas så att individer ges stöd och behandling, och att
samordning av suicidpreventiva insatser säkerställs hos båda huvudmännen. De nio
åtgärdsområden som anges i den nationella handlingsplanen för suicidprevention är vägledande
för det förebyggande arbetet.

5. Samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS)
Det finns ett formaliserat och upparbetat samarbete i Östergötland med SiS inom nedanstående två
områden.
5.1 Samverkan mellan regionen och Folåsa (SiS)
Det finns sedan många år ett upparbetat samarbete mellan Barnpsykiatriska kliniken på
Universitetssjukhuset och Folåsa, Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem, beläget i
Vikingstad, Linköping. Ett skriftligt avtal konkretiserar formerna för läkarmedverkan gällande
avskiljning för ungdomar under 15 år, som är placerade på Folåsa. Därutöver finns ett samarbete
som innebär att läkare från BUP, Linköping, besöker Folåsa och tar ställning till medicinering
m.m.
5.2 Skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem – SiSam
SiSam är en modell för skolsamverkan mellan tre parter: SiS ungdomshem samt socialtjänsten och
skolan i hemkommunen. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott,
så att de får den utbildning de har rätt till och behöver.
Modellen består av sju rutiner som konkretiserar de tre parternas samverkan inför, under och efter
placeringen genom att tydliggöra vem som ska göra vad, och när det ska göras.
Lärdomarna från SiSam är att ungdomshemmen oftare får skoluppdrag och skoldokument från
socialtjänsten, att ungdomshemmen och socialtjänsten samverkar oftare för att planera
ungdomarnas skolgång både under och efter placeringen samt att fler elever går i skola efter
utskrivningen jämfört med tidigare.
Tre kommuner i Östergötland har samverkansavtal med SiS gällande SiSam - Linköping,
Norrköping och Finspång.)

6. Samarbete med skolan
Det är av stor vikt att barn och unga som är placerade ges nödvändigt stöd för att ha en fungerande
skolgång. Detta kräver ett bra samarbete mellan socialtjänsten och skolan men även mellan
kommunen och regionens hälso- och sjukvård.
Skolan ska involveras i strukturerad samverkan med regionens hälso- och sjukvård när det gäller
placerade barn.
6.1 Skolfam
Skolfam är en skolsatsning som syftar till att öka familjehemsplacerade barn och ungas
skolresultat. Modellen utgår ifrån ett rättighetsbaserat perspektiv med fokus på barns rätt till
utbildning, utveckling, information och delaktighet. Se vidare www.skolfam.se
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Skolfam-arbetet drivs inom kommunen i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna.
För närvarande bedrivs arbete enligt Skolfam-modellen i Norrköping, Linköping och Motala.

7. Prioriterat gemensamt arbete
I samband med utarbetandet av denna överenskommelse har nedanstående tre
utvecklingsområden identifierats som viktiga att prioritera i samarbetet mellan region
Östergötland och kommunerna i Östergötland:
Tydliggör och förbättra samverkan kring barn och unga med sammansatta
behov.
Det krävs ett nära samarbete mellan barnpsykiatri och socialtjänst både före, under och efter
placering, så att all kunskap och kompetens tas tillvara för att säkra en god vård. Parterna behöver
hjälpas åt att bedöma behov och att erbjuda bästa tänkbara vård och omsorg. Ett gemensamt
ansvarstagande vid vårdplanering och SIP är därför nödvändigt när behov finns.
Samsjuklighet risk/missbruk och psykisk ohälsa
Ungdomar som har en samtidig problematik av psykisk ohälsa och risk/missbruksproblem har
behov av samordnade och samtidiga insatser för att behandla båda tillstånden samtidigt. Vården
har ett ansvar att fånga upp ungdomarnas hela vårdbehov. En viktig aktör i arbetet är
mottagningarna för ungdomar i riskbruk.
En likvärdig vård ska erbjudas över hela länet.
Barn och ungdomars bästa och delaktighet
Huvudmännens arbete med att ge barn och ungdomar inflytande, att efterfråga barn och ungas
egen syn på sina behov och att ta reda på vad de tycker om det stöd som ges är angeläget och ska
utvecklas och stärkas.
Barns och ungas delaktighet är en viktig förutsättning för att kunna bedöma vad som är barnets
bästa. Barnets/ungdomens eget perspektiv innebär att man blir lyssnad på och att det utifrån ålder
och mognad ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter och förslag.

8. Implementering och uppföljning
8.1 Implementering
Kommunernas och regionens ledning ska ta ett aktivt ansvar för att verksamheterna och
utförare/personal känner till denna överenskommelse och att de ges förutsättningar att arbeta i
enlighet med den.
8.2 Uppföljning
Även resultaten av genomförda uppföljningar av överenskommelsen ska göras kända i berörda
organisationer.
Överenskommelsen ska årligen följas upp av parterna gemensamt med start år 2020 och utifrån
den prioritering som gjorts. Även ytterligare uppföljningsområden kan bli aktuella om parterna
kommer överens om detta. Detta ansvar åvilar den strategiska ledningsgruppen mellan regionen
och länets kommuner (LGVO).
8.2.1 Prioriterade uppföljningsområden
Nedanstående områden som ska följas upp är viktiga utvecklingsområden när det gäller samverkan
mellan parterna.
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I överenskommelsen kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk (2018-2021)
anges ett antal uppföljningsområden för åren 2019 – 2021 som berör barn och unga. Nedanstående
förslag är synkroniserade med några av dessa.
Under 2020 ska följande områden följas upp:
1. Ges barn och unga med risk- eller missbruksproblem och psykiatrisk problematik ett samordnat
och samtidigt stöd?
2. Har ett arbete inletts för att säkra ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna när det
gäller placering av barn och unga med komplexa behov?
3. Hälsoundersökningar och tandhälsobedömningar av placerade barn och unga 0-20 år; ökar
andelen genomförda hälsoundersökningar, hur fungerar samarbetet?
Under 2021 ska följande områden följas upp
1. Fungerar samarbetet vid placeringar av barn och unga 0-20 år före, under och efter placering?
Beakta särskilt brukar/patientperspektivet.
2. Hur arbetar verksamheterna systematiskt med uppföljning av målgrupp, insatser och resultat?
Beakta barnets/ungdomens perspektiv.
Under 2022 ska följande område följas upp:
1. Finns det en fungerande strukturerad lokal samverkan mellan regionen och kommunerna när
det gäller barn och unga, med särskilt fokus på placerade barn.
En uppföljningsplan ska utarbetas för varje prioriterat uppföljningsområde som en grund för
uppföljningsarbetet. Vid uppföljningen ska genusperspektivet tydligt beaktas.
8.3 Tvister
Eventuell tvist kring detta avtal rörande tolkning och tillämpning löses i första hand genom
förhandling mellan parterna. Tvister på individnivå löses lokalt mellan handläggare och
behandlare och deras chefer. Nästa nivå vid tvister är lokal/ länsdelsvisa samverkansgrupper och
därefter den länsövergripande strategiska ledningsgruppen. I avvaktan på tvistens lösande måste
parterna tillse att ingen medborgare får sina rimliga anspråk på god vård och omsorg åsidosatta.
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Underskrift
Datum:
Region Östergötland

Boxholms kommun

…………………………………

…………………………………

Finspångs kommun

Kinda kommun

…………………………………

…………………………………...

Linköpings kommun

Mjölby kommun

…………………………………

…………………………………

Motala kommun

Norrköpings kommun

…………………………………

…………………………………...

Söderköpings kommun

Vadstena kommun

…………………………………

…………………………………

Valdemarsviks kommun

Ydre kommun

…………………………………

…………………………………...

Åtvidabergs kommun

Ödeshögs kommun

…………………………………

…………………………………
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09
KS-SOU §38

KS-SO.2020.36

Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i
Östergötland
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag
1.

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga ramavtal för
ungdomshälsort i Östergötland till och med 2020-12-31.

Ärendebeskrivning
Sedan juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland
(HSN 2015-226). Målsättningen med ramavtalet är att utifrån en
helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser satta i ett
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv.
Ett förslag till nytt ramavtal har tagits fram med en ändrad
åldersgräns från 13-21 år. Den förändrade åldersgränsen innebär ett
omhändertagande för åldersgruppen 22-25 år behöver säkras. Detta i
kombination med rådande Coronapandemi gör att en förlängning av
nu gällande ramavtal föreslås.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag från Region Östergötland daterad 2020-05-05
Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland
_______

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

Ramavtal för ungdomshälsor i
Östergötland
2015-07-01 – 2016-12-31

Parter
Region Östergötland, Valdemarsviks kommun
Datum
2015-04-24
Diarienummer HSN 2015-226

1. Avtalsparter
Samtliga kommuner i Östergötland (kommuner) och Region
Östergötland (regionen).

2.

Bakgrund
Ungdomshälsorna (ibland benämnd ungdomsmottagning, mottagning
för unga vuxna) bedrivs i ett flertal kommuner i länet. Ungdomshälsorna
är en del av det offentliga nätverket kring unga och unga vuxna, vars
uppdrag är att ge stöd under den utvecklingsperiod då ungdomarna
väljer livsstil inför vuxenlivet.
Målsättningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn erbjuda
tidiga, multidisciplinära1 insatser satta i ett hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas
av lyhördhet för målgruppens behov och vara lättillgänglig. De unga ska i
mötet med personalen känna sig sedda, trygga och tagna på allvar.
Ansvaret för ungdomshälsorna såväl innehållsmässigt som finansiellt
delas av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i
de lokala avtalen.

3.

Avtalets syfte
Detta ramavtal är övergripande för Östergötlands län och ska reglera
kommunernas och regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på
ungdomshälsorna i Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå, som
parterna är eniga om.

4.

Lokala överenskommelser
Detta avtal ska kompletteras med lokala överenskommelser. Dessa
överenskommelser ska minst reglera verksamhetens:
- Gemensamma åtagande avseende målgruppens ålder
- Medverkande parters åtagande
- Bemanning och ledning
- Samverkan
– Ansvar för lokaler och drift
– Ekonomi
– Dokumentation

1

Insatser med flera olika kompetensområden

5.

Omfattning – Åtagande
Verksamheten ska tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande
insatser, erbjuda stöd och behandling vid lätta till måttliga psykiska
besvär, preventivmedelsrådgivning, rådgivning i sex och samlevnad samt
STI- (sexuellt överförbara infektioner) förebyggande arbete inkl.
provtagning. Genom god kunskap om ungdomar och deras behov samt
vilket stöd samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla
är rådgivning och hänvisning en viktig del av verksamhetens åtagande.
Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp.
Verksamheten ska säkerställa att unga och unga vuxna bemöts på lika
villkor och att insatserna är individuellt anpassade oavsett sexuell
identitet, funktionsnedsättning, kön, etnisk, religiös, kulturell eller
livsfilosofisk tillhörighet. Unga och unga vuxna som visar tecken till
ogynnsam utveckling ska särskilt uppmärksammas. Insatserna som
erbjuds ska vara kostnadsfria för samtliga.
Ungdomshälsorna kan utöver detta tillhandahålla annan integrerad
verksamhet utifrån lokala behov och förutsättningar, t. ex kring missbruk
och beroende.
Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt gällande exempelvis studiebesök, kvalitetssäkring
och uppföljning.
Ungdomshälsan skall i samverkan med regionen, kommunerna och
andra aktörer för unga och unga vuxna följa och medverka till
kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet samt anpassa
verksamheten därefter.

6.

Tillgänglighet
Ungdomshälsan ska vända sig till alla unga och unga vuxna, med flexibel
nedre åldersgräns och flexibel övre åldersgräns mellan 22-25 år.
Ungdomshälsan bör ta hänsyn till målgruppens speciella behov av
integritet och avskildhet vid beslut om förläggning av lokaler. En strävan
bör vara att ungdomshälsan ska läggas i fristående lokaler, dvs. utanför
vårdcentraler eller sjukhus. Om detta inte kan uppnås ska särskild
avdelad mottagningstid erbjudas varje vecka för denna grupp.
Öppettiderna ska anpassas efter ungdomars behov. Besök för bedömning
och för åtgärder ska erbjudas inom en vecka. I varje länsdel ska det
finnas minst en mottagning (Linköping, Norrköping, och Motala) som
har öppet varje helgfri vardag samt erbjuda kvällstid minst en gång i
veckan. Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet ska finnas i

följande kommuner: Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik,
Söderköping och Finspång.
Alla unga och unga vuxna i länet ska kunna besöka vilken mottagning de
önskar i hela länet, oavsett var de bor eller var de går i skola. Det ska
även under sommarmånaderna finnas tillgänglighet till
mottagningsverksamhet. För detta krävs en samordning mellan samtliga
mottagningar sommartid. Information om hänvisning till annan
mottagning ska finnas på hemsida. Ungdomshälsorna i Linköping,
Norrköping,
och Motala ska under sommarmånaderna bedrivas som ordinarie
verksamhet, med undantag för kvällsöppet.
Varje ungdomshälsa ska aktivt påverka informationsspridningen så att
unga och unga vuxna ska känna till var närmsta mottagning finns samt få
vetskap om vad de kan få hjälp med där.
Som komplement till skolans sex- och samlevnadsundervisning ska
ungdomshälsan ombesörja att alla ungdomar vid minst ett tillfälle under
högstadietiden erbjuda klassvisa studiebesök vid den geografiskt närmste
ungdomshälsan. Där ska muntlig information ges vad ungdomshälsan
kan erbjuda ungdomarna.

7.

Samverkan
Samverkan ska ske med alla för unga och unga vuxna relevanta parter.
För att tillgodose unga och unga vuxnas hela behov av vård och omsorg
skall det på varje ungdomshälsa, oavsett storlek, finnas ett nära och
regelbundet samarbete mellan regionens och kommunens medarbetare
samt övriga medverkande aktörer.
Alla kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de
kommunala insatserna som ges till unga och unga vuxna från annan
kommun än ungdomarnas hemkommun.

8.

Kvalitet, utveckling och uppföljning
Ungdomshälsan ska medverka i de för regionen och kommunerna
gällande kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av kvaliteten ska ske
utifrån de krav som ställs av regionen och respektive kommun.
Regionen och kommunerna ska utvärdera tillgängligheten och
verksamheten i olika avseenden. Varje år ska verksamheterna inlämna
uppgifter enligt uppföljningsdokument. En sammanställning av denna
uppföljning presenteras på sammanträde i samrådsorganet för vård och
omsorg samt på ungdomshälsornas gemensamma nätverksträff.

9.

Personal och kompetensutveckling
Kommuner och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns
personal av båda könen på varje ungdomshälsa
Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen på
ungdomshälsan har rätt kompetens och att all personal har de
egenskaper som krävs för att kunna bemöta unga och unga vuxna på ett
ändamålsenligt sätt.
Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen får en
ändamålsenlig kompetensutveckling.

10. Uppföljning
Ramavtalet ska följas upp av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar
den Region Östergötlands ledningsstab. Återrapportering ska ske till
Sakområdessamråd vård och omsorg.

11. Avtalstid
Detta avtal gäller under perioden 2015-07-01 – 2016-12-31. Part som vill
säga upp avtalet eller göra förändringar i avtalet skall påkalla förhandling
senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta förlängs
avtalet med två år i taget.
Avtalet är upprättat i två ex varav vardera part erhåller ett vardera.

12. Underskrift
Region Östergötland

Valdemarsviks kommun
/

- 2015

/

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

- 2015

Christoffer Bernsköld
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf.
Titel

Titel

Region Östergötland
Valdemarsviks kommun
/

- 2015

/

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Lena Lundgren
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Titel

Titel

- 2015
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19
KSAU § 115

KS-SA.2020.62

Pensionsförstärkning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1.

Kommunstyrelsens antar förslag till pensionsförstärkning
under perioden 2020-10-05 till och med 2021-06-30.

Ärendebeskrivning
Omstrukturering och anpassning av den kommunala verksamheten
till förändrade förutsättningar och krav är nödvändigt för att kunna
bedriva en effektiv verksamhet.
Det är viktigt med lång framförhållning så övertalighet kan undvikas
genom att istället planera för en framtida personalförsörjning. I
omställningsarbetet med anpassning av bemanningen till
kommunens förutsättningar behövs fler alternativa lösningar.
Medarbetare som närmar sig pensionsåldern önskar ibland att få
möjlighet att avgå från sin tjänst lite tidigare om arbetsgivaren
stöttar ekonomiskt. Olika möjligheter finns med
pensionsförstärkning enligt ex nedan.
Beräkning på förutsättningen att lönen är 30 000 kr/månad och
uppsägningstiden 6 månader ger 30 000*6*1,415 (PO-påslag), en
kostnad på 254 700 kr.
Alternativ 1 (exempelberäkning med en lön på 30 000kr/mån)
Pensionsförstärkning med 15 % under två år innebär 30
000*0,15*24*1,2426 (löneskatt), dvs en kostnad på totalt 134 200
kr. Med 10 % innebär det en kostnad på 89 467 kr och med 20 %
178 934.
Medarbetaren tar ut sin ordinarie tjänstepension samt ev. allmän
pension och detta blir då en extra pension på toppen motsvarande,
4 500 kr, 3 000 kr eller 6 000 kr före beskattning. Eftersom
medarbetaren går i pension görs inget ytterligare intjänande av
vare sig tjänstepension eller allmän pension. Detta blir då en viss
negativ effekt för den enskilde då pensionen tas ut något år tidigare
än om medarbetaren fortsatt arbeta.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19
KSAU § 115
KS-SA.2020.62
Alternativ 2
Istället för en månadsvis utbetalning så kan vi komma överens om
ett engångsbelopp som medarbetaren själv får insatt i en försäkring
att själv förfoga över. Den kan då tas ut under 5 år som kortast tid
men blir mer flexibel att bestämma över i övrigt. Medarbetaren kan
då även tillgodogöra sig ev. avkastning på beloppet samt skydda
det till efterlevande vid ev. dödsfall. Beloppet bör i så fall vara i
samma nivå som i alternativ 1.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2020-07-01
_______

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

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-07-01

KS-SA.2020.62

Skrivelse med beslutsförslag
Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Carina Magnusson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

0123-19159
carina.magnusson@valdemarsvik.se

Pensionsförstärkning vid omställning
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsens antar förslag till pensionsförstärkning under
perioden 2020-10-05 till och med 2021-06-30.

Ärendebeskrivning
Omstrukturering och anpassning av den kommunala verksamheten till
förändrade förutsättningar och krav är nödvändigt för att kunna
bedriva en effektiv verksamhet.
Det är viktigt med lång framförhållning så övertalighet kan undvikas
genom att istället planera för en framtida personalförsörjning. I
omställningsarbetet med anpassning av bemanningen till kommunens
förutsättningar behövs fler alternativa lösningar. Medarbetare som
närmar sig pensionsåldern önskar ibland att få möjlighet att avgå från
sin tjänst lite tidigare om arbetsgivaren stöttar ekonomiskt. Olika
möjligheter finns med pensionsförstärkning enligt ex nedan.
Beräkning på förutsättningen att lönen är 30 000 kr/månad och
uppsägningstiden 6 månader ger 30 000*6*1,415 (PO-påslag), en
kostnad på 254 700 kr.
Alternativ 1 (exempelberäkning med en lön på 30 000kr/mån)
Pensionsförstärkning med 15 % under två år innebär 30
000*0,15*24*1,2426 (löneskatt), dvs en kostnad på totalt 134 200 kr.
Med 10 % innebär det en kostnad på 89 467 kr och med 20 %
178 934.
Medarbetaren tar ut sin ordinarie tjänstepension samt ev. allmän
pension och detta blir då en extra pension på toppen motsvarande,
4 500 kr, 3 000 kr eller 6 000 kr före beskattning. Eftersom
medarbetaren går i pension görs inget ytterligare intjänande av vare
sig tjänstepension eller allmän pension. Detta blir då en viss negativ
effekt för den enskilde då pensionen tas ut något år tidigare än om
medarbetaren fortsatt arbeta.

Sida
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Vårt datum

Vårt Dnr

2020-07-01

KS-SA.2020.62

Skrivelse med beslutsförslag

Alternativ 2
Istället för en månadsvis utbetalning så kan vi komma överens om ett
engångsbelopp som medarbetaren själv får insatt i en försäkring att
själv förfoga över. Den kan då tas ut under 5 år som kortast tid men
blir mer flexibel att bestämma över i övrigt. Medarbetaren kan då även
tillgodogöra sig ev. avkastning på beloppet samt skydda det till
efterlevande vid ev. dödsfall. Beloppet bör i så fall vara i samma nivå
som i alternativ 1.
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Carina Magnusson
Hr-chef
Beslutet skickas till
Akten

Sida
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Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

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

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning, Juli 2020
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Månadsuppföljning per 31/7 2020 godkänns
Sammanfattning
Efter sju månader redovisar kommunen en förbättrad prognos jämfört
med tidigare. Resultatprognosen är -5,8 mnkr (-6,1). 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 0,0 mnkr. Däremot är prognosen över skatteintäkter och
generella statsbidrag mycket osäker beroende på det svårbedömda
konjunkturläget.
Prognos driftbudget, Mnkr
Tkr
Verksamheterna
Finansiering
Summa (årets resultat)

Budget
-474,8
483,1
8,3

Prognos
-495,0
489,2
-5,8

Avvikelse
-20,2
+6,1
-14,1

Prognos

Avvikelse

Prognos investeringsbudget, tkr
Tkr
Investeringar

Budget
52,4

En större investeringsuppföljning görs i samband med
delårsbokslutet.

54,1

-1,7

Tjänsteskrivelse
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Ärendebeskrivning
Driftbudgeten, verksamheterna
Mnkr, netto
Service och
administration
Kommunchef
med stab
Stöd och omsorg
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad
Samhällsbyggnad
och kultur
Räddningstjänst
Östra Götaland
Politisk
organisation
Summa
verksamheterna
Varav merkostnader
Covid -19

Budget

Utfall
31/5

Prognos
avvikelse

24,9

18,0

-2,7

6 ,8

1,5

+0,2

222 ,8
167,2

135,1
99,1

-8,9
-5,9

40,7

28,1

-2,9

7,2

4,8

0

5,3

3,3

0

474,8

289,9

-20,2

5,8

(5,8)

Service och administration
Prognosen för 2020 är att ett överskridande motsvarande ca 2,7 mnkr.
Detta är en försämring jämfört med majprognosen med -1,6 mnkr.
Orsakerna till detta är budgeterade interna intäkter på medborgarservice
inte har kommit in samt att konsultkostnaderna på IT-avdelningen
bedöms bli höga p.g.a. personalbrist. De tidigare avvikelserna på
Ekonomi- och personalenheterna kvarstår.
Tillkommande åtgärder för att nå budget i balans är:
 Uppdrag att se över medborgarservice
 Kommundirektören fattar beslut om inhyrd personal
 Översyn av badhusets driftformer
Kommunchef med stab
Prognosen kvarstår från maj med +0,2 mnkr.
Stöd och omsorg
Prognosen för sektorn är en förbättring sedan maj. Exklusive
merkostnader för Covid -19 är prognosen -3,1 (-5,2) mnkr. Tyvärr äts
större delen av denna förbättring upp av Covid-19 kostnader.
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Barn, utbildning och arbetsmarknad
Underskott finns inom verksamheterna Förskola/barnomsorg,
Grundskola och Gymnasium samt Arbetsmarknad. De övriga
verksamheterna förväntas hålla budget. Prognosen är 0,2 mnkr bättre
än i maj.
Samhällsbyggnad och kultur
Sektorns prognos är densamma som vid uppföljningen för maj.
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 +4,0 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 +6,1 mnkr.
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 maj. 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
augusti 2019 till juli 2020 jämfört med perioden augusti 2018 till juli
2019. Uppföljningen är nedbruten på två positioners slag (konto). Även
om periodiseringsdifferenserna är stora går det att utläsa att intäkterna
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är betydligt lägre för innevarande period och att
personalkostnadsökningarna är mycket låga.
Den rullande månadsuppföljningen kommer att utvecklas och
utvärderas under året.
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 och 19/8
samt vid KS-SOU och KS-BUU sammanträden tillkommit ytterligare
uppdrag som arbetas in i åtgärdsplanerna.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sven Stengard
Ekonomichef

TKR
Augusti -19 - Augusti -18 Ansvar 1Konto
Juli -20
Juli 19
8
SLAG
30
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
-17 531
-20 120
31
TAXOR O AVGIFTER
-49 287
-46 762
34
HYROR OCH ARRENDEN
-32 538
-34 798
35
BIDRAG
-63 541
-77 718
36
FÖRS AV VERKSAMH O ENTREP
-23 379
-28 670
37
FSG AV EXPLOAT.FASTIGHET.
0
0
38
FSG ANL.T-G. DIV PER.KTO
-8
-181
39
ÖVRIGA INTÄKTER
-663
-241
40
INKÖP ANLTILLG, FIN. OMS.
4 602
1 708
41
INKÖP ANL. O UNDERH.MAT.
4 398
1 013
43
OMKÖP AV EL, VA O GAS....
18
31
45
BIDRAG-TRANSFERERING
10 963
10 289
46
KÖP AV HUVUDVERKSAMHET
121 969
119 298
50
LÖNER ARBETAD TID
221 920
232 478
51
LÖNER EJ ARB TID
40 321
39 443
53
ANDRA ERSÄTTNINGAR
0
5
55
KOSTNADSERSÄTTNINGAR
2 127
2 657
56
SOC AVG ENL LAG-AVTAL
84 831
87 923
57
PENSIONSKOSTNADER
16 861
15 471
60
LOKAL-MARKHYROR,FASTIGHS
32 280
34 038
61
FAST.KOSTN. O FAST.ENTREP
12 825
15 084
62
BRÄNSLE,ENERGI O VATTEN
15 189
16 635
63
HYRA/LEASING ANL.TILLG.
5 769
5 925
64
FÖRBRUKNINGSINV O MATER
15 557
16 911
65
KONTORSMAT O TRYCKS
503
779
66
REP UNDERHÅLL MASKIN INVE
4 417
3 693
68
TELE- DATAKOM POSTBEFORDR
2 714
3 102
69
KOSTN.FÖR TRANSPORTMEDEL
3 966
4 055
70
TRANSPORTER O RESOR
16 106
18 509
71
REPRESENTATION
557
674
72
ANNONSER, REKLAM, INFORM
791
865
73
FÖRSÄKR.PREM.O RISKKOSTN.
3 529
3 925
74
ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER
41 403
41 896
75
TILLF. INHYRD PERSONAL
8 740
4 355
76
DIVERSE KOSTNADER
2 403
3 617
78
REALISATIONSFÖRL./PER.KTO
0
12
79
AVSKRIVNINGAR
22 109
21 344
82
BIDR.UTJ.SYSTEM/G.STATSB.
0
-304
84
FINANSIELLA INTÄKTER
-17
-21
85
FINANSIELLA KOSTNADER
168
172
Totaler
510 067
497 089
Summa personalkostnader
Summa intäkter

366 059
-186 947

377 976
-208 490

Diff
Kommentarer
-2 589
2 525
-2 260
-14 177 351 driftbidrag
-5 291
0
-173
422
-2 893
-3 386
13
-675
-2 671
10 558
-878
5
530
3 092
-1 390
1 758
2 259
1 446
156
1 354
277
-724
388
90 Exkl 69999
2 403
117
74
395
493
-4 385
1 214
12
-765
-304
-4
4
-12 979
11 917
-21 543
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Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19
KSAU § 118

KS-SA.2020.30

Remiss - Starkare kommuner med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Jenny Elander Ek (C) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har av Finansdepartementet inbjudits att
lämna remissvar över SOU 2020:8 Starkare kommuner – med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Svaret ska ha inkommit senast
den 30 september 2020.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till remissvar från Valdemarsviks
kommun.
”För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att
de har kapacitet som står i proportion till dels de uppgifter som ska
utföras, dels till den service och välfärd som invånarna har rätt till.
Kommunerna ställs dock inför stora utmaningar, bl.a. till följd av den
demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten.” ”De
samlade bilden är att kommunerna står inför flera specifika
utmaningar som dessutom kommer att tillta i styrka under överskådlig
tid framöver. Dessa är framför allt:
Svagare ekonomi

Svårare med personal och kompetensförsörjning

Etablering och integration av nyanlända

Växande och uppskjutna investeringsbehov

Växande anspråk på service och välfärd

Kompetens att klara klimatförändringar och hållbar utveckling

Utmaningarna tenderar att vara större i de mindre kommunerna
utifrån att kapaciteten och robustheten både avseende ekonomi och
kompetens redan är svag.”

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19
KSAU § 118
KS-SA.2020.30
Åtgärdsområden som utredningen särskilt undersökt är:
samverkanslösningar, kommunsammanläggningar, generell
förändring av kommunens uppgifter och Asymmetrisk
ansvarsfördelning samt digitalisering och andra kapacitetsstärkande
åtgärder.
Utredningen föreslår vidare i kapitel 19 en strategi för att stärkt
kapacitet i kommunerna. Utredningen konstaterar att samverkan och i
sin förlängning även sammanläggningar ger förutsättningar för att
stärka kommunernas driftskapacitet. Utgångspunkten för
kommunsammanläggningar är att de ska bygga på frivillighet.
Utredningen föreslår även en försöksverksamhet för kommuner som
vill prova olika typer av nya arbetssätt.
Utredningen lyfter fram att staten måste ta sitt ansvar. Staten har ett
grundläggande ansvar för att samtliga kommuner har tillräckliga
förutsättningar och tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter. Inom
ramen för detta förslår utredningen bland annat att andelen riktade
statsbidrag ska minska samt att staten ska vidta åtgärder för att
stödja kommunerna i kompetensförsörjningen och digitaliseringen.
Kommunutredningen föreslår ekonomiska incitament för att stimulera
strategisk samverkan mellan kommuner.
Samtliga av utredningens förslag och bedömningar finns i det bilagda
föreslagna remissvaret.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2020-08-04
Remissvar: Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 2020-08-04
Remiss från Finansdepartementet 2020-03-05
Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget,
slutbetänkandet av kommunutredningen SOU 2020:8
_______

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

Vårt datum

Vårt Dnr

Sida

2020-08-04

KS-SA.2020.30

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard

Kommunstyrelsen

0123-191 24
sven.stengard@valdemarsvik.se

Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissvar till
rubricerad utredning.

Sammanfattning
Valdemarsviks kommun har av Finansdepartementet inbjudits att lämna
remissvar över SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget. Svaret ska ha inkommit senast den 30
september 2020.
Förvaltningen har i bilaga skrivit ett förslag till remissvar från
Valdemarsviks kommun.
”För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de
har kapacitet som står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras,
dels till den service och välfärd som invånarna har rätt till. Kommunerna
ställs dock inför stora utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska
utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten.” ”De samlade bilden
är att kommunerna står inför flera specifika utmaningar som dessutom
kommer att tillta i styrka under överskådlig tid framöver. Dessa är
framför allt:
 Svagare ekonomi
 Svårare med personal och kompetensförsörjning
 Etablering och integration av nyanlända
 Växande och uppskjutna investeringsbehov
 Växande anspråk på service och välfärd
 Kompetens att klara klimatförändringar och hållbar utveckling
Utmaningarna tenderar att vara större i de mindre kommunerna utifrån
att kapaciteten och robustheten både avseende ekonomi och
kompetens redan är svag.”
Åtgärdsområden som utredningen särskilt undersökt är:
samverkanslösningar, kommunsammanläggningar, generell förändring
av kommunens uppgifter och Asymmetrisk ansvarsfördelning samt
digitalisering och andra kapacitetsstärkande åtgärder.
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Vårt datum

Vårt Dnr

Sida

2020-08-04

KS-SA.2020.30

Utredningen föreslår vidare i kapitel 19 en strategi för att stärkt kapacitet
i kommunerna. Utredningen konstaterar att samverkan och i sin
förlängning även sammanläggningar ger förutsättningar för att stärka
kommunernas driftskapacitet. Utgångspunkten för
kommunsammanläggningar är att de ska bygga på frivillighet.
Utredningen föreslår även en försöksverksamhet för kommuner som vill
prova olika typer av nya arbetssätt.
Utredningen lyfter fram att staten måste ta sitt ansvar. Staten har ett
grundläggande ansvar för att samtliga kommuner har tillräckliga
förutsättningar och tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter. Inom
ramen för detta förslår utredningen bland annat att andelen riktade
statsbidrag ska minska samt att staten ska vidta åtgärder för att stödja
kommunerna i kompetensförsörjningen och digitaliseringen.
Kommunutredningen föreslår ekonomiska incitament för att stimulera
strategisk samverkan mellan kommuner.
Samtliga av utredningens förslag och bedömningar finns i det bilagda
föreslagna remissvaret.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef
Bilaga: Förslag till remissvar
Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>
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Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-04

KS-SA.2020.30

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Avdelning Service och Administration
Sven Stengard

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
Ert dnr: Fi2020/00647/K

0123-191 24
sven.stengard@valdemarsvik.se

Remissvar: Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Valdemarsvik har beslutat i detta ärende 2020-0907, § xx.
Valdemarsviks kommun tillstyrker utredningens förslag i följande delar:
 20.1.2 Försöksverksamhet
 20.3.1 En statsbidragsprincip
 20.3.2 En bred översyn av den kommunalekonomiska
utjämningen.
 20.3.2 Löpande förvaltning och uppföljning av det
kommunalekonomiska utjämningssystemet.
 20.4.2 Nedskrivning av studieskulder
 20.5.2 Rättsligt beredningsorgan
 20.6.2 Samverkan inom verksamhetsområden med betydande
investeringsbehov.
 20.6.3 Förstärkning av kommunernas planeringsprocesser
genom flernivåsamverkan.
Valdemarsviks kommun avstyrker utredningens förslag i följande delar:
 20.1.1 Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig
sammanläggning av kommuner.
 20.1.1 Ekonomiskt incitament för frivilliga
kommunsammanläggningar.
 20.1.3 En kommundelegation inrättas
 20.1.3 Kunskapsutveckling och analys
 20.1.3 Mätning av kvalitet i kommunernas verksamhet
Valdemarsviks kommun delar även utredningens bedömningar under:
 20.2 Statens åtagande och statlig närvaro i hela landet
 20.4.1 Underlätta kommunernas personalrekrytering.
 20.5.1 Förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och
informationsutbyte.
 20.5.3 Stöd för kommunernas digitaliseringsarbete

Sida
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Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-04

KS-SA.2020.30

20.6.1 Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete

Valdemarsviks kommun delar inte utrednings bedömning under:
 20.1 Strukturella åtgärder, till den del som avser frivilligheten.
 20.6.4 Underlätta bostadsbyggande i kommuner med särskilt
stora utmaningar.
Valdemarsviks kommuns synpunkter på utredningens förslag och
bedömningar.

Kapitel 19 En strategi för stärkt kapacitet i kommunerna
Valdemarsviks kommun delar utredningens bild av de utmaningar
svenska kommuner står inför. Kommunen delar även utredningens bild
av de fyra olika strukturella åtgärderna utredningen analyserat,
kommunal samverkan, asymmetrisk ansvarsfördelning och generella
förändringar av kommunens ansvar och uppgifter samt frivilliga
kommunsammanslagningar. Dock har kommunen synpunkter på den
sista åtgärden där kommunen menar att om sammanläggningsreform
ska genomföras, bör detta göras genom en nationellt sammanhållen
process med fastställda mål och kriterier. Frivilligheten kan göra det
svårt för en kommun att finna samverkan och den säkerställer inte att
kapaciteten stärks. Den nuvarande länsindelningen kan också utgöra ett
hinder. Denna begränsning belyses närmare under avsnitt 20.1.3.
Valdemarsviks kommun noterar att utredningen väljer att inte lämna
något förslag kring heltäckande asymmetrisk ansvarsfördelning.
Valdemarsviks kommun instämmer i att den nuvarande
symmetriprincipen bör bibehållas.
Vad avser generella förändringar av kommunernas ansvar och uppgifter
har utredningen förvisso inte i uppdrag att föreslå specifika sådana men
förslår som exempel att delar av arbetsmarknadspolitiken kan innefattas
i försöksverksamheten. Valdemarsviks kommun vill i detta sammanhang
lyfta fram det skyndsamt bör utredas andra generella förändringar av
ansvar och uppgifter. Bland annat bör en överflyttning av LSSverksamheten till staten ske.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) har beräknat de
demografiska behovsförändringarna per invånare mellan 2018 och
2030. Valdemarsviks kommun är den kommun i Sverige som står inför
den största demografiska utmaningen. Detta ställer stora krav på
kommunen och dess kapacitet att möta de förändringar som står för
dörren. Men det ställer också stora krav på staten att ge kommunen de
förutsättningar som fordras för att klara omställningen och det fortsatta
uppdraget.

Kapitel 20 Förslag och bedömningar
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Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-04

KS-SA.2020.30

20.1 Strukturella åtgärder
Valdemarsviks kommun delar inte utredningens bedömning till den del
som avser frivilligheten. I övrigt delar kommunen utredningens
bedömning avseende behovet av samverkan och sammanläggningar.
20.1.1 Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig
sammanläggning av kommuner
A) Bidrag till strategisk samverkan och arbete inriktat på frivilliga
sammanläggningar
Kommunen avstyrker förslaget dels beroende på att det bygger på
den ovan diskuterade frivilligheten och att det blir ytterligare ett riktat
statsbidrag som små kommuner med begränsad utredningskapacitet
kan få svårt att hantera. Då kommunen förordar en nationellt
sammanhållen process för sammanläggningar bör även de
ekonomiska resurserna vara knutna till denna.
B) Ekonomiska incitament för frivilliga kommunsammanläggningar.
Kommunen avstyrker förslaget i sin helhet. Reformen torde bli
mycket kostsam där effekterna är oklara. Valdemarsviks kommun
menar att när de ekonomiska incitamenten utreds bör även
tillgångssidan belysas.
20.1.2 Försöksverksamhet
Valdemarsviks kommun tillstyrker förslaget och menar också att
försöksverksamheten kan påbörjas direkt.
20.1.3 Former för stöd och analys för att stärka kommunernas kapacitet
A) En kommundelegation inrättas
Valdemarsviks kommun avstyrker förslaget. Kommunen ser inte att
landshövdingarna bör ges detta uppdrag. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) bör i samverkan kunna fylla syftet med en
kommundelegation. En länsindelning som redan kan vara ett hinder för
utökad samverkan mellan kommunerna bör inte förstärkas.
B) Kunskapsutveckling och analys
Förslaget avstyrks. Kunskapen finns redan uppbyggd inom SKR och
andra statliga myndigheter.
C) Mätning av kvalitet i kommunernas verksamheter
Förslaget avstyrks. Kunskapen finns redan uppbyggd inom SKR och
andra statliga myndigheter.
20.2 Statens åtagande och statlig närvaro i hela landet
Valdemarsviks kommun tillstyrker förslaget
20.3 Kommunernas ekonomi
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Vårt Dnr

2020-08-04

KS-SA.2020.30

A) En statsbidragsprincip
Förslaget tillstyrks.
B) En bred översyn av kommunalekonomisk utjämning
Förslaget tillstyrks
C) Löpande förvaltning och uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
Förslaget tillstyrks
20.4 Kommunernas kompetensförsörjning
A) Underlätta kommunernas kompetensförsörjning
Förslaget tillstyrks
B) Nedskrivning av studieskulder
Förslaget tillstyrks. Systemet torde innebära någon form av indirekt
lönehöjning för de med akademisk examen som både är boende och
verksamma i den ”avlägsna” kommunen. Avseende vissa
akademiska tjänster är det svårt att både bo och verka i kommunen.
Därtill bör det i sammanhanget utredas hur kompensation kan ges till
de som väljer att finansiera sina studier på annat sätt än genom lån.
Även kommuner utanför den definierade gruppen såsom till exempel
Valdemarsvik har på grund av bl.a. sitt geografiska läge svårt att
rekrytera flera kompetenser och bör beröras av stöden.
20.5 Kommunernas digitaliseringsarbete
Valdemarsviks kommun tillstyrker förslagen.
20.6 Övriga förslag och bedömningar
A) Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete
Förslaget tillstyrks
B) Samverkan inom verksamhetsområden med betydande
investeringsbehov
Förslaget tillstyrks
C) Förstärkning av kommunens planeringsprocesser genom
flernivåsamverkan
Förslaget tillstyrks
D) Underlätta bostadsbyggande i kommuner med särskilt stora
utmaningar.
Förslaget avstyrks. De låga marknadsvärdena på bostäder i dessa
kommuner torde inte i så stor utsträckning handla om
bostadsbyggande utan snarare om ortens attraktivitet. Det bör därför
belysas vidare hur kommuner och orter med avflyttning ska kunna
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Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-04

KS-SA.2020.30

höja och/eller bibehålla sin attraktivitetskraft. Det låga
marknadsvärdet torde vara mer ett symptom än en orsak till
problemen.
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Ted Starkås
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-24
KS-BUU §44

KS-BU.2020.47

Öppen förskola
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att Öppen förskola inte bedrivs i
kommunal regi från augusti 2020.
Ärendebeskrivning
Valdemarsviks Kommun erbjuder idag Öppen förskola i
familjecentralens lokaler på Ängvägen. Öppen förskola riktar sig till
hemmavarande föräldrar med barn och är öppen tre halvdagar i
veckan. Sektor BUA har svårigheter att nå budget i balans. Av den
anledningen föreslår sektorn att icke lagstadgade verksamheter som
Öppen förskola stängs. Idag finansieras öppen förskola genom
personalkostnad på en halvtid förskollärare och hyra för
bottenvåningen på förskolexpeditionen. Då sektorn inför 2020
budgeterat för öppen förskola gör sektorn en besparing på ca 125.000
kr. Sektor BUA avser att lämna förskolexpeditionen till årsskiftet och
gör då en besparing på lokaler under 2021 på ca 250.000 kr. Under
2021 gör sektorn en kostnadsbesparing på personal motsvarande ca
250.000 kr.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 2020-08-12.

_______

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten

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

Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-12
Skrivelse med beslutsförslag
Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Barn Utbildning och Arbetsmarknad
Caroline Hedvall

KSBUU

0123-192 10
caroline.hedvall@valdemarsvik.se

Öppen förskola

Bakgrund
Valdemarsviks Kommun erbjuder idag Öppen förskola på förskolexpeditionen,
Ängvägen. Öppen förskola riktar sig till hemmavarande föräldrar med barn och
är öppen tre halvdagar i veckan. Sektor BUA har svårigheter att nå budget i
balans. Av den anledning föreslår sektorn att en icke lagstadgad verksamhet
som Öppen förskola stängs. Idag finansieras öppen förskola genom
personalkostnad på en halvtid förskollärare och hyra för bottenvåningen på
förskolexpeditionen. Då vi inför 2020 budgeterat för öppen förskola gör sektorn
en besparing på ca 125´000 kr under hösten 2020. Sektor BUA avser att lämna
förskolexpeditionen till årsskiftet och gör då en besparing på lokaler under 2021
på ca 250´000 kr. Under 2021 gör vi kostnadsbesparing på personal
motsvarande ca 250’000 kr.
Valdemarsviks Kommun har en regional överenskommelse ”Överenskommelse
om samverkan kring barn och unga i Östergötland” I den framkommer att
kommunen via en familjecentral ska samverka mellan socialtjänst,
mödravårdscentral, öppna förskolan och barnavårdscentral. Familjecentralen
ska erbjuda ett nära och lättillgängligt stöd. Familjecentral ska erbjuda
hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet. Tidigare fanns
verksamheten samlad på Ängvägen. Regionen har dock valt att flytta sin
verksamhet.
Sveriges kommuner och regioner lyfter fram öppen förskola som en viktig
plattform för integration. Idag erbjuder Svenska kyrkan en öppen verksamhet för
föräldrar och barn på tre orter: Ringarum, Gusum och i Valdemarsvik.
Valdemarsviks Kommun är i grunden positiv inställd till öppen förskola och ser
beslutet som tillfälligt under en tid med stora svårigheter att nå budget i balans. I
planeringen av Vammarhöjdens renovering finns lokaler avsedda för en öppen
förskola. Frågan bör därför bevakas årligen i BUA utskott för att skapa underlag
att starta verksamheten på nytt.
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Vårt datum

Vårt Dnr

2020-08-12
Skrivelse med beslutsförslag

Förslag till beslut
Öppen förskola bedrivs inte i kommunal regi från och med augusti 2020
och tillsvidare.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Caroline Hedvall
Sektorchef BUA
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Arbetsutskottets protokoll 2020-08-19 läggs till
handlingarna.

2.

Stöd- och omsorgsutskottets protokoll 2020-08-18 läggs till
handlingarna.

3.

Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-08-24 läggs
till handlingarna.

4.

Vammarhöjdenberedningens protokoll 2020-08-17 läggs till
handlingarna.

_______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx

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

ÄrendeNr Kod Fastighet

Delegationsanmälan kommunstyrelsen
2020-09-07
Datumperiod: 2020-08-01--2020-08-28
Ärende: KS-SA.2020.67

Handläggare: Karl Öhlander

Handling: Delegationsbeslut eldningsförbud i Valdemarsviks kommun
från 2020-08-26
Dokumenttyp: Delegationsbeslut
Riktning: UT

Ärende: KS-SA.2020.67

Handläggare: Karl Öhlander

Handling: Delegationsbeslut eldningsförbud i Valdemarsviks kommun
från 2020-08-12
Dokumenttyp: Delegationsbeslut
Riktning: UT

Ärende: KS-SA.2020.67

Handläggare: Karl Öhlander

Handling: Delegationsbeslut upphävande av eldningsförbud fattat
2020-08-12 i Valdemarsviks kommun 2020-08-19
Dokumenttyp: Delegationsbeslut
Riktning: UT

2020-08-28 08:19:40

Sida 1 av 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

ProtokollBeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
1.

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
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Minnesanteckningar E22-projektets framdrift och tidplan.
Datum: 2020-08-26
Tid: 10.00-12.00
Plats: Söderköpings kommunhus, Storängsallén 20, lokal Aulan
Deltagare:

Minnesanteckningar
Martin Sjölander och den politiska referensgruppen för E22 hälsade välkomna.
Mötet inleddes med att deltagarna via skype presenterade sig.
Varför är E22 viktig för kommunerna?
Johan Cöster inledde med att berätta varför E22 är så viktig för
kommunen och om projekt i staden som är direkt kopplade till vägen så
som Slussportens verksamhetsområde, Akveduktens verksamhetsområde,
bostadsprojekt i centrala staden, i norra infartsområdet, i västra
infartsområdet mm Det är mycket viktigt att de som vill bosätta sig i vår
attraktiva kommun inte drar sig för att flytta hit för att det är svårt att
pendla. E22 är också viktigt för näringslivet, för att möjliggöra en
regionförstoring mm
Norrköpings kommun
Lars Stjernkvist berättade att Norrköping länge har kämpat för ett ”paket”
av projekt som alla hänger ihop där Ostlänken hör ihop med frågan om
E22 och kopplingen E22 till E4. Han menar att man sedan länge bestämt
sig på en politisk nivå att prioritera E22. Projektet är med i denna
nationella planen för Infrastrukturen men även i den förra. Nu är mer
Postadress
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Besöksadress
Kommunhuset
Storängsallén 20

Kontakt
0121-181 00
kommun@soderkoping.se

Org.nr och webbplats
212000-0464
www.soderkoping.se

Minnesanteckningar

frågan vad som krävs för att projektet ska kunna komma över i nästa fas
dvs byggfasten.
Valdemarsviks kommun
Anders Sjölander. För Valdemarsvik är det på samma sätt som för
Söderköping; att många av kommunens framtida projekt är avhängiga av
en ny E22 för att företagare ska våga satsa på bostadsprojekt och ny
verksamhetsmark.
Västerviks kommun
Harald Hjalmarsson menar att för Västervik är E22 en kroppspulsåder
genom kommunen. Kommunen är orienterad norrut och mot
Östergötland, med över 700 pendlare över länsgränsen norrut. Med bättre
infrastruktur kommer kommunerna och städerna närmare varandra och
regionförstoringen kan komma på lats. Idag är Västerviks kommun den
ända kommunen som är en egen arbetsmarknadsregion i Sverige söder om
Dalälven, på grund av den dåliga kopplingen till omgivande städer och på
grund av bristfällig infrastruktur. Vill man få tillstånd en regionförstoring
måste infrastrukturen längs ostkusten fungera. E22 AB är en viktig
sammanslutning och visar på nyttan av att samarbeta eftersom
organisatoriskt inom Trafikverket så berörs kommunen av olika
indelningar; Region öst och Region syd. E22 AB kan överbrygga
organisatoriska delningar och det är viktigt att prioriteringar inom
Trafikverket inte tar hänsyn till dessa gränser. Peter Linnskog på
Trafikverket instämmer att det är viktigt och att just därför är även
kollegorna inom Region syd med och lyssnar idag via skype för att få en
bra samordning.
Oskarshamns kommun
Andreas Erlandsson menar att E22 är en pulsåder inom kommunen från
Emån/Mönsterås till Solstadström på länsgränsen. Oskarshamn är en stor
industrikommun med bl a Skania som kör stora hytter på export.
Exporten från Oskarshamn utgörs av 37% av exporten från Kalmars län
och 60% av länets export är norrut. I kommunen finns också kopplingen
till Gotland och Öland om är viktiga inte minst ur ett nationellt perspektiv
på många sätt, även för turismen. Många som arbetar i kommunen, över
3500 personer, pendlar in till kommunen. Eftersom inte kommunen har
järnväg är det extra viktigt med goda kommunikationer till Norrköping för
att kunna resa vidare med järnväg. För alla kommuner är
näringslivsrankingen jätteviktig och i den har Oskarshamns kommun
sämst infrastruktur i hela landet. Det som säkert slår igenom i dessa siffror
är näringslivets förväntningar på kommunikationer och koppling till övriga
Sverige. En annan viktig fråga är de många viltolyckorna som sker längs
E22 och som också kan bidra till stopp i trafiken och påverka trafiken.
Region Östergötland
Martin Tollén samt Jan-Owe Larsson. I denna fråga om E22 finns inga
politiska skiljelinjer utan man är enig om att den nya sträckningen av E22
är en prioriterad fråga. Den regionala nyttan är större än nyttan för varje
enskild kommun. I det regionala utvecklingsprogrammet, RUP finns
frågan om E22 med. Det gäller att se Östergötland som ett stort nät och
att alla delar knyts ihop. På regional nivå har man jobbat med ”en bättre
sits” där Mälardalen varit fokus i arbetet och där infrastrukturen
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prioriterats i detta område. På samma sätt måste man tänka för E22; att gå
samman och verka för en utbyggnad av det viktiga stråket längs ostkusten.
Regionen är huvudman för kollektivtrafiken och för att få utväxling på
investerade medel i kollektivtrafiken är det mycket viktigt att få till stånd
en förbifart så att det inte blir stopp i trafiken. E22 AB är en viktig
sammanslutning som bildades 2006 med syfte att verka för en utbyggnad
av E22 från Trelleborg till Norrköping. Man bedriver lobbying arbete på
olika nivåer och man har en styrelse som prioriterar olika projekt som är
på gång längs E22. I september kommer man ha ett prioriteringsmöte där
förbifart Söderköping är med liksom sträckan på E22 förbi Bergkvara.
Man vill påverka inte bara att projekten blir av på utsatt tid utan man vill
också tidigarelägga byggstarten. När Söderköping får sin förbifart kommer
nästa propp bli i Norrköping, och då måste man lösa frågan hur E22 ska
kopplas till E4.
Trafikverket
Andreas Eklund. Trafikverket har lyssnat på de olika kommunernas
perspektiv och Andreas menar att han förstår angelägenheten i förbifart
E22. En reflektion som han gör är att det är positivt att alla kommuner är
så eniga i frågan och att alla vill jobba åt samma håll.
Statusen i projektet:
Vägplanen har varit ute på granskning men har ännu ej skickats in för
fastställelse. I samband med kommunens detaljplaneläggning hittades ett
fynd av hasselsnok vilket har resulterat i att Länsstyrenslen vill att
Trafikverket kompletterar Mkb:n till vägplanen med frågor kopplat till hur
hasselsnoken ska hanteras i projektet. (även kommunen måste komplettera
MKB:n till detaljplanene). Finns andra möjliga lösningar av trafikplatsen?
Finns andra lokaliseringar? Vilka skyddsåtgärder kan vidtas på aktuell
plats?
Förutom hasselsnoksfrågan finns andra frågor kvar att lösa för
Trafikverket, bl a marktekniska utredningar kopplat till akveduktlösningen.
Hasselsnoksfrågan:
När fyndet gjordes av hasselsnoken aktualiserades artskyddsförordningen.
Den innebär förbud mot att störa eller förstöra fortplantningsområden,
födosöksområden och livsmiljöer för hasselsnoken. Om Länsstyrelsen
bedömer att man i projektet gör åtgärder som riskerar att förstöra/störa
livsmiljöer för hasselsnok ska dispens sökas. Dispensen hanteras av
Länsstyrelsen.
Trafikverket har studerat olika alternativ för att lösa Slussportens
trafikplats. 7 olika alternativa lösningar har studerats och det förslag som
Trafikverket vill gå vidare med i första hand är att bygga en bergskärning
vid Slussportens trafikplats kompletterat med skyddsåtgärder, dvs åtgärder
som säkerställer att man inte kommer att skada miljöer som är viktiga för
hasselsnokens kontinuerliga ekologiska status, så att en gynnsam
bevarandestatus kan erhållas.
Trafikverkets plan framöver
Vägplanen har varit ute på samråd och granskning. Nästa steg är att
vägplanen skickas in till fastställelse och då ska även Länsstyrelsen ha
tillstyrkt planen. För att kunna skicka in planen för fastställelse måste
hasselsnoksfrågan vara löst.
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När vägplanen är antagen kan den överklagas men den tiden är medräknad
i planerad byggstartstid som är beräknad till 2024. Parallellt med detta kan
Trafikverket handla upp en konsult för att ta fram ett förfrågningsunderlag
för entreprenaden, vilket beräknas ta ca 12 månader. Upphandling av
entreprenör beräknas ta ca 8 månader. Trafikverket räknar med att handla
upp projektet som en totalentreprenad. Olika miljödomar som ingår i
projektet ska hanteras parallellt.
Vägplanen är också beroende av en antagen detaljplan för Slussportens
väganslutning. Om hasselsnoksfrågan blir ett dispensärende kommer
också tidplanen för detaljplanen att påverkas och det finns en större
osäkerhet kring möjlig byggstart.
Länsstyrelsen
Carl-Fredrik tackar för bra genomgångar från de olika kommunerna och
från Trafikverket. Han menar att frågan om E22 har varit en prioriterad
och viktig fråga för honom sedan första arbetsdagen. E22 är ett
riksintresse och har både nationell, regional och lokal betydelse. E22 har
betydelse för arbetsmarknaden, turismen, näringslivet, regionförstoringen,
landsbygdsutvecklingen, ostlänken mm Sammanfattningsvis kan man säga
att E22 är ett mycket angeläget projekt.
Jan Persson berättade om de många och olika roller som Länsstyrelsen har
i E22 projektet. Även kommunen har en mycket viktig roll för att E22
projektet ska kunna förverkligas.
Nu är E22 projektet inne i ett prövningsskede där frågan om
Hasselsnokens långsiktiga bevarande ska prövas inom ramen för Art- och
habitatsskyddsförordningen. Hasselsnoken är skyddad inom hela EU
eftersom den finns med i bilaga 1 över skyddade och hotade arter. Den är
också rödlistad och trots att den är vanlig i Östergötland så är trenden att
hasselsnoken minskar i antal.
Carl Fredrik säger att nästa steg i planeringen är att Länsstyrelsen kommer
med ett yttrande i frågan om hasselsnok under hösten 2020. Man kommer
dessutom yttra sig även om hasselsnoken för ett område strax norr om
Braberg vid den sydligaste trafikplatsen och det yttrandet bör komma
inom kort.
Om man kan undvika en dispens kan mycket tid sparas i projektet.
Jan Persson menar att man förstått angelägenhetsgraden i projektet och
kommer göra sitt bästa för att handlägga så smidigt som möjligt.
Peter Linnskog på Trafikverket menar att det inte är ”om” projektet ska
starta utan ”när”. Planerad byggstart är 2024 och invigning är planerad till
2027.
Martin Sjölander tackade alla de närvarande kommunerna för att de tagit
sig tid att komma och dela sin syn på E22:s angelägenhet. Det är
betydelsefullt att signalera att alla närvarande kommuner tycker E22 frågan
är mycket viktig. Det är också viktigt att frågan inte är politisk även
fortsättningsvis utan att man håller en enad linje i E22 frågan.
Förda anteckningar av Johanna Grander
Projektsamordnare för E22 i Söderköpings kommun

