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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 111 Nämnd.2020.7

Justerare

..........

..........

Öppnande av sammanträdet

Ordföranden öppnar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 112 Nämnd.2020.8

Justerare

..........

..........

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Dagordningen godkänns.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 113 Nämnd.2020.3

Justerare

..........

..........

Information KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

A) Personalfrågor
Personalchef Carina Magnusson informerar.

Andelen sjukskrivningar ligger idag på cirka 7 %, under juni månad
låg andelen på cirka 5 %. Sjukskrivningarna har minskat sedan
våren.

Frågan om omställningsavtal ska aktualiseras.

B) Näringslivsfrågor
Näringslivsstrategen Malin Österström informerar om nuläget i
arbetslöshetsstatistiken samt hur Covid-19 har påverkat det lokala
näringslivet.

C) Strategiskt samråd - fråga
Inget lyfts.

D) Övrig information
Ett enskilt personalärende redogörs.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 114 KS-SA.2019.64

Justerare

..........

..........

Vakansprövning 2019 - 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Följande tjänster får återbesättas:

· Silviasyster 100 %

Ärendebeskrivning
Som en besparingsåtgärd har kommunstyrelsen infört
vakansprövning.

Personalchef Carina Magnusson redogör vid dagens sammanträde
för vilka tjänster som föreslås återbesättas.
- Silviasyster 100 %.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Avdelning Service och Administration
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 115 KS-SA.2020.62

Justerare

..........

..........

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 115 KS-SA.2020.62

Justerare

..........

..........

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 116 KS-SA.2020.8

Justerare

..........

..........

Uppföljning av verksamhet 2020 - Lokalvård/bad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enhetschef för lokalvård och bad Peter Tirheden redogör för båda
verksamheterna.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 117 KS-TEK.2020.40

Justerare

..........

..........

Grävningsarbete i egen regi

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Arbetsutskottet avslår förslaget.

Yrkanden
Jenny Elander Ek (C) yrkar att förslaget avslås.

Sammanfattning
Under ett antal år har grävmaskin och lastbil upphandlats för VA
enheten. Dessa 2 personer har tillsammans med våra egna 2
anläggare arbetat med kommunens alla ledningsarbeten och även en
del markarbeten för gatuavdelningen i kommunen.
Vi anser att detta arbete kan göras både med bättre kvalité och
effektivare med grävmaskin i egen regi. Fördelarna är främst
synergieffekter med gata och fastighet i kommunen.

Ärendebeskrivning
Ärendet har tidigare behandlats men återremitterades på
kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01 § 133 för ytterligare
utredning. Förvaltningen har till dagens sammanträde återkommit
med ytterligare information.

Argumenten för detta val är:

Fördelar
- Ekonomiskt sparas det 3 – 500 000 kr per år att ha

grävmaskinist med maskin i egen regi.
- Kortare inställelsetid vid akuta arbeten med person från orten.
- Vi kan lättare ställa om mellan VA jobb och gatujobb eller andra

arbeten i kommunen med egen grävmaskin. Idag får vi skicka
hem grävaren ibland och betala för heldag.

- Den personen kan bli resurs för gatuunderhåll på vintern.
- Det är ingen risk att en grävmaskinist är utan arbete då vårt

ledningsnät skapar arbete säkert 25 år framåt i tiden på heltid.
- Med fler egna resurser kan vi även arbeta med inventeringar,

utredningar och felsökning på ledningsnätet för att minska
tillskottsvattenmängden. Detta arbete sker inte över huvud taget
idag.

9(20)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 117 KS-TEK.2020.40

Justerare

..........

..........

Nackdelar
- Vid ledigheter och sjukdom finns ingen backup normalt sett. Vi

kan dock se till att viss kompetens kan upprätthållas i
Samhällsbyggnad o Kultur inom Gata/fastighet.

Fördelar med dagens lösning
- Kraven mot entreprenören gör att vi i princip har tillgång på

maskin och personal hela året.
- Lätt att se kostnaderna via fakturor.

Nackdelar med dagens lösning
- Det är svårt att styra kvalitén på den personen som kommer hit

och jobbar. Trots att man ställer hårda skallkrav i upphandling.
- De har inget eget nätverk med andra småjobb i kommunen.
- Det är större företag utanför orten som svara på anbuden och

oftast får jobbet utan anknytning till orten.
- Det är svårigheter att bibehålla samma personer under

avtalsperioden.
- Långa inställelsetider vid akuta arbeten.
- I och med att vi har behov i princip heltid är detta dyr lösning.

Allmänt
Arbetssättet idag och framåt fungerar så att vi gör en årsplanering 1
till 2 gånger per år, man kan säga en investering och underhållsplan.
Den sträcker sig flera år fram i tiden. Inom de 3 miljoner VA-enheten
har idag för investeringar ska alltså de pengarna räcka till
vatten/reningsverk och ledningsnätet. Det blir så varje gång att listan
på behoven vida överstiger resurserna vi har. Ledningsnätgruppen
arbetar efter den planen med en arbetsledare som håller i detaljerade
planeringen och utförandet.

Avtalet med befintlig entreprenör går ut 2020-12-31. Vår planering är
att ha maskin och anställd person klar till årsskiftet.
Alternativ att upphandla grävmaskin igen på 3 år.

Kalkyler visar att en anställd person och maskin kostar cirka 856 400
kr per år med avskrivning på 10 år för grävmaskin. Med avskrivning
på 5 år blir det 220 000 kr dyrare per år. Kostnaden idag är cirka
1 325 000 kr per år som ett snitt för 3 senaste åren. Offerter har tagits
in på nya maskiner från CAT och Volvo och då hamnar kostnaden på
cirka 2,3 miljoner för ny grävmaskin med alla tillbehör som behövs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 117 KS-TEK.2020.40

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-08-05
Protokoll från KS 2020-06-01 § 133
Protokoll från KSAU 2020-05-13 § 86

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
VA-chefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 118 KS-SA.2020.30

Justerare

..........

..........

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.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 118 KS-SA.2020.30

Justerare

..........

..........

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 119 KS-SA.2020.3

Justerare

..........

..........

Ekonomisk uppföljning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

2. Arbetsutskottet uppdrar till Kommundirektören att omedelbart vidta
åtgärder så att verksamheten i medborgarservice anpassas till
avdelningens tilldelade budgetram.

3. Arbetsutskottet uppdrar vidare åt kommundirektören att införa
rutiner som innebär att samtlig inhyrning av personal i förväg skall
godkännas av kommundirektör.

4. Arbetsutskottet uppdrar till kommundirektören att undersöka
möjligheten att driva simhallen utan fast anställd personal (utöver
städ) under säsongen 2020/2021 genom tekniska
lås/bokningslösningar och ev. föreningsdrift avseende
badvärdsskap/cafeteria. Uppdraget ska redovisas vid
nästkommande arbetsutskott.

5. Arbetsutskottet betonar vikten av att de sedan tidigare beslutade
åtgärderna och uppdragen slutförs.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar på följande:

· Rapporten läggs till handlingarna.

· Arbetsutskottet uppdrar till Kommundirektören att omedelbart vidta
åtgärder så att verksamheten i medborgarservice anpassas till
avdelningens tilldelade budgetram.

· Arbetsutskottet uppdrar vidare åt kommundirektören att införa rutiner
som innebär att samtlig inhyrning av personal i förväg skall godkännas
av kommundirektör.

· Arbetsutskottet uppdrar till kommundirektören att undersöka möjligheten
att driva simhallen utan fast anställd personal (utöver städ) under
säsongen 2020/2021 genom tekniska lås/bokningslösningar och ev.
föreningsdrift avseende badvärdsskap/cafeteria. Uppdraget ska
redovisas vid nästkommande arbetsutskott.

· Arbetsutskottet betonar vikten av att de sedan tidigare beslutade
åtgärderna och uppdragen slutförs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 119 KS-SA.2020.3

Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad och Kultur
Sedan uppföljningen per sista maj har budgeterade medel för Biblioteket om
3 mkr överförts till Service och Administration. Eftersom årsutfallet vid detta
tillfälle prognosticerades till 2,8 mkr för biblioteksverksamheten, försämras
prognosen för sektor SoK härigenom med 200 tkr. Årsprognosen för
gatuavdelningen sätts också till 16,1 mkr mot tidigare 16 mkr till följd av ett
fördyrat ramavtal. Avvikelsen mot budget för den skattefinansierade
verksamheten blir därmed totalt 2 750 tkr, inklusive hittills planerade siffersatta
besparingar.

Kommunchef och Stab
Prognosen för 2020 är ett plusresultat med 200 tkr utifrån
besparingar som kan genomföras under året.

Service och Administration
Prognosen för 2020 är ett negativt resultat motsvarande cirka -2 700
tkr.

För IT-verksamheten beror resultatet på att vakanser har varit
gällande under en period 2020 och situationen löstes via inhyrd
personal.

För medborgarservice del finns ett prognostiserat underskott på - 600
tkr. Detta är kopplat till att de tjänster som sektorerna köper från
medborgarservice inte har kunnat debiterats.

Budgetramen för 2020 innebär att flera åtgärder krävs för att
avdelningens verksamheter ska rymmas inom ram.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning juli 2020 sektor Samhällsbyggnad och Kultur
Månadsuppföljning juli 2020 Kommunchef med Stab, Service och
Administration

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 120 KS-SA.2020.24 040

Justerare

..........

..........

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Åtgärdsplanen för sektor Samhällsbyggnad och Kultur
fastställs.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det ekonomiska läget har kommunstyrelsen 2020-
05-04 § 112 uppdragit utskotten att via åtgärdsplanen för en ekonomi
i balans tidsätta åtgärder, bedöma förväntad besparing och vid de fall
det behövs politiskt ställningstagande bereda detta till
kommunstyrelsen. Utskotten ska även redovisa arbetet och lämna
eventuella beslutsförslag till kommunstyrelsen.

En genomgång av åtgärdsplanerna för sektor Samhällsbyggnad och
Kultur, Staben samt Service och Administration sker. Vissa av
åtgärdsförslagen är av karaktären ren verkställighet och kräver inget
politiskt ställningstagande. Några av åtgärderna är pågående eller
har redan genomförts.

Under kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01 § 127
beslutades det att den upprättade uppdragslistan med tidsplaner
kopplas till de pågående åtgärdsplanerna.

Under kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01 § 127
överlämnade Moderaterna, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna förslag på besparingsåtgärder.
Kommunstyrelsen överlämnade åtgärderna till respektive utskott för
ställningstagande.

Åtgärdsplanens dokument uppdateras och revideras kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan för Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 121 KS-SA.2020.54

Justerare

..........

..........

Uppdrag för besparingsåtgärder -
utredningar/redovisningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

2. Budgetberedningen uppdras att arbeta med frågan om
förslag på åtgärder utifrån dagens redovisningar.

Yrkanden
Jenny Elander Ek (C) yrkar att redovisningarna läggs till handlingarna
och att budgetberedningen uppdras att arbeta med frågan om förslag
till åtgärder utifrån dagens redovisningar.

Ärendebeskrivning
På arbetsutskottets sammanträde 2020-05-13 § 87 överlämnades en
sammanställning av förslag på uppdrag till kommunens verksamheter
för att skapa effektiviseringar. Kommunstyrelsen beslutade därefter
2020-06-01 § 127 att anta förslagen till uppdrag.

Till dagens sammanträde lämnas rapporter/redovisningar av de
uppdrag som angavs i åtgärdslistan.

Beslutsunderlag
Uppdrag: Sänkt ambitionsnivå, återkom med förslag och
konsekvensbeskrivning gällande både verksamhet och personalbehov för
budget i balans
Uppdrag: Identifiera möjliga åtgärder för energibesparingar
Identifiera arrendeavtal och återkom med en redovisning för vidare
ställningstagande kring nya avtal, försäljning eller annan lösning
Uppdrag: Se över samhällsbetalda resor, jämför kostnadsutvecklingen över de
senaste åren och lämna förslag på åtgärder
Uppdrag: Lämna förslag på hur kostnadstäckningen kan ökas inom plan- och
Byggverksamheten
Uppdrag: Se över i vilken regi konstgräsplanen sköts och lämna förslag på
eventuella förändringar samt se över möjligheten att fotbollsplanerna på
Grännäs förvaltas av Wif (båda uppdragen sammanfattas i en rapport)
Uppdrag: Se över Vägverkets f d lokaler i Ringarum och lämna förslag på
åtgärder där så de inte belastar kommunens budget
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 121 KS-SA.2020.54

Justerare

..........

..........

Uppdrag: Se över Folkets Hus och hur denna byggnad ev kan avvecklas. Jfr
med alternativet att bygga en tillbyggnad till Vammarskolan som innehåller kök
och matsal vilken även ska kunna fungera som samlingslokal och KF:s
möteslokal

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Budgetberedningen
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 122 Nämnd.2020.10

Justerare

..........

..........

Frågor

Följande frågor ställs under dagens sammanträde.

Hans Andersson (M):
- Underlag till de politiska sammanträdena har senaste perioden
inte alltid lagts i Fileshare. Frågan ställs om systemet inte ska
användas längre.
Svar: Ibland har det missats att läggas i Fileshare, men från
förvaltningens perspektiv är det inga hinder att underlaget ska läggas
där. Det bedöms vara bättre än att det skickas ut mejllledes till de
förtroendevalda.

Göran Hargestam (SD):
- Önskar information angående refuger på torget.

_ _ _ _ _ _ _
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-19

KSAU § 123 Nämnd.2020.11

Justerare

..........

..........

Avslutning av sammanträdet

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _

20(20)


	Protokoll KSAU  2020-08-19 §(111-123)
	Sid:2 KSAU § 111 Nämnd.2020.7
	Sid:3 KSAU § 112 Nämnd.2020.8
	Sid:4 KSAU § 113 Nämnd.2020.3
	Sid:5 KSAU § 114 KS-SA.2019.64
	Sid:6 KSAU § 115 KS-SA.2020.62
	Sid:8 KSAU § 116 KS-SA.2020.8
	Sid:9 KSAU § 117 KS-TEK.2020.40
	Sid:12 KSAU § 118 KS-SA.2020.30
	Sid:14 KSAU § 119 KS-SA.2020.3
	Sid:16 KSAU § 120 KS-SA.2020.24
	Sid:17 KSAU § 121 KS-SA.2020.54
	Sid:19 KSAU § 122 Nämnd.2020.10
	Sid:20 KSAU § 123 Nämnd.2020.11

