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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 176 KS-SO.2018.99

Justerare

..........

..........

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet avskrivs på grund av inaktualitet.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet avskrivs på grund av inaktualitet.

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.”
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Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 176 KS-SO.2018.99

Justerare

..........

..........

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.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-31 § 87 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll från KF 2020-08-31 87
Protokoll från KS 2020-08-17 § 158
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-11
PM, redovisning av borgensåtagande 2020-08-11
PM, Borgensåtagande jämfört med långfristig upplåning 2020-09-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 177 KS-SA.2020.55 045

Justerare

..........

..........

Borgensavgift

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet avskrivs på grund av inaktualitet.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet avskrivs på grund av inaktualitet.

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 177 KS-SA.2020.55 045

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KF 2020-08-31 § 88
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
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 178 KS-KcS.2020.56

Justerare

..........

..........

Ändring av representanter i styrelsen till den kooperativa
hyresrättsföreningen Ringgården

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet avskrivs på grund av inaktualitet.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet avskrivs på grund av inaktualitet.

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.

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 179 KS-SA.2020.71

Justerare

..........

..........

Firmatecknare för Valdemarsviks kommun

Kommunstyrelsens beslut

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

2. Som firmatecknare för verkställighet av kommun-fullmäktiges 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.

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 180 KS-SO.2020.35

Justerare

..........

..........

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

Kommunstyrelsens beslut

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 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.

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 180 KS-SO.2020.35

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-SOU 2020-06-09 § 37
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
Region Östergötland
Sektorchef Stöd- och omsorg
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 181 KS-SO.2020.36

Justerare

..........

..........

Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga ramavtal för
ungdomshälsor 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
Protokoll från KS-SOU 2020-06-09 § 38
Beslutsunderlag från Region Östergötland daterad 2020-05-05
Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Sektorchef Stöd- och omsorg
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 182 KS-SA.2020.62

Justerare

..........

..........

Pensionsförstärkning

Kommunstyrelsens 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 182 KS-SA.2020.62
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..........

..........

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
Protokoll från KSAU 2020-08-19 § 115
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2020-07-01

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Personalchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07

KS § 183 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

Månadsuppföljningar 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen per 2020-07-
31.

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 Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -474,8 -495,0 -20,2
Finansiering 483,1 489,2 +6,1
Summa (årets resultat) 8,3 -5,8 -14,1

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 52,4 54,1 -1,7

En större investeringsuppföljning görs i samband med delårsbokslutet.

Ärendebeskrivning
Driftbudgeten, verksamheterna

Mnkr, netto Budget Utfall
31/5

Prognos
avvikelse

Service och
administration

24,9 18,0 -2,7

Kommunchef
med stab

6 ,8 1,5 +0,2
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..........

..........

Stöd och omsorg 222 ,8 135,1 -8,9
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad

167,2 99,1 -5,9

Samhällsbyggnad
och kultur

40,7 28,1 -2,9

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,2 4,8 0

Politisk
organisation

5,3 3,3 0

Summa
verksamheterna

474,8 289,9 -20,2

Varav merkostnader
Covid -19

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.

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.
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..........

..........

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 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.
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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.

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-24

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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KS § 184 KS-SA.2020.24 040

Justerare

..........

..........

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen av åtgärdsplanerna godkänns.

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.

I dagsläget är åtgärderna inte tillräckliga för att skapa en budget i balans.
Åtgärdsplanerna från de respektive sektorerna är "levande dokument" som
kontinuerligt revideras och uppdateras.

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan sektor Barn- och utbildning
Åtgärdsplan sektor Stöd- och omsorg
Åtgärdsplan sektor Samhällsbyggnad och Kultur
Åtgärdsplan Staben
Åtgärdsplan avdelning Service och Administration

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichef
Akten
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Justerare

..........

..........

Remiss - Starkare kommuner med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissvar till
rubricerad utredning med ändringen att punkt 20.6 D tillstyrks
istället för avstyrks.

Yrkanden
Göran Hargestam (SD) yrkar bifall till förslaget med ändringen att punkt 20.6
D, Underlätta bostadsbyggande i kommuner med särskilt stora utmaningar, i
remissvaret ska tillstyrkas istället för att avstyrkas.

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 för Valdemarsviks kommuns
del.

”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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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
Protokoll från KSAU 2020-08-19 § 118
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
Finansdepartementet
Ekonomichefen
Akten

19(28)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-07
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Justerare

..........

..........

Öppen förskola

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att öppen förskola inte bedrivs i
kommunal regi från augusti 2020.

Ärendebeskrivning
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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Beslutsunderlag
Protokoll från KSBUU 2020-08-24 § 44
Skrivelse från Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 2020-08-12

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef Barn, Utbildning och Arbetsmarknad
Akten
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Sammanträdesdatum
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KS § 187 KS-SO.2020.31

Justerare

..........

..........

Kommunstyrelsens Vammarhöjdenberedning - Val av
ytterligare ledamöter

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01 § 140 att tillsätta en tillfällig
nämndberedning för projekt Vammarhöjden.

Sedan 2016 har förstudiearbetet pågått gällande utveckling av
Vammarhöjdens Vårdcentral och kommunens särskilda boende. Den
inledande förstudien var helt fokuserad på samarbete och utveckling av
gemensamma arbetsprocesser mellan kommunens stöd och
omsorgsverksamhet och vårdcentralen. Förstudiens resultat visade på stora
möjligheter till ökat samarbete och därmed också mer effektiva processer för
att förstärka kvaliteten inom den gemensamma hälso- och sjukvården.
Förstudien visade att stora förbättringar för äldre, sjuka och för medborgaren
i allmänhet kommer vara möjliga att uppnå.

På nationell nivå har begreppen ”Nära vård” och ”E-hälsa” introducerats som
stora utvecklingsfrågor för framtidens hälso- och sjukvård. Utvecklingen
bygger på ett successivt ökat samarbete på lokal nivå, med ändrade
uppdrag för både kommunen och den regionala och lokala hälso- och
sjukvården.

Behovet av att se över lokalerna på Vammarhöjden och renovera för att
skapa moderna lokaler för både boende och vård har aktualiserades i
samband med den förstudie som redovisades 2017. En fördjupad studie har
fokuserat på framtida lokal- och utrustningsbehov. Region Östergötland äger
fastigheten och avser att renovera och bygga om och till den för att skapa
lokaler för ett framtida Vårdcentrum i Valdemarsvik.

Beredningsgruppens uppdrag och roll
Uppdrag för beredningen är att:

• ta fram ett kunskapsunderlag för nära vård i Valdemarsviks kommun
• ta fram förslag till beslut avseende den fördjupade förstudien
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..........

..........

• att utgöra politisk styrgrupp för den kommande processen i frågan om
utveckling av Vårdcentrum i Valdemarsvik.

Beredningsgruppens roll är att stödja Kommunstyrelsens arbete med
beredning av ärenden gällande projekt Vammarhöjden och ett framtida
Vårdcentrum.

Beredningen har uppdraget att under arbetets gång efterhöra synpunkter
från berörda utskott och gruppen har därmed Kommunstyrelsens samlade
beredningsuppdrag i denna fråga.

Gruppen kan initiera både interna och externa utbildnings- och
informationsinsatser.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Justerare

..........

..........

Kommunstyrelsens beredning- och utskottsprotokoll

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
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Justerare

..........

..........

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

1. De anmälda delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
_ _ _

Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2020.67, 2020-08-12,
eldningsförbud i Valdemarsviks kommun med stöd av förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap 7 §.
_ _ _

Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2020.67, 2020-08-19,
upphävande av eldningsförbud i Valdemarsviks kommun med stöd av
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap 7 §.
_ _ _

Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2020.67, 2020-08-26,
eldningsförbud i Valdemarsviks kommun med stöd av förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap 7 §.

_ _ _ _ _ _ _

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

..........

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nedanstående handlingar meddelas till dagens sammanträde:
_ _ _

SKR cirkulär 20:32 - Budgetförutsättningar för åren 2020-2023.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
A) Region Östergötland
Inget nytt rapporteras.

B) RTÖG
Kommunalförbundet ska budgetanpassa verksamheten för cirka 4 mnkr för
att få en budget i balans.

Tilldelningsbeslut har getts avseende en sotningsupphandling.

Personal inom RTÖG har fått utbildning i arbete mot kränkande
särbehandling. Frågan är ett pågående arbete inom verksamheten.

C) Rapport från Integrationsrådet
Inget nytt rapporteras.

D) Rapport från de kommunala råden
Pensionär- och handikappsråden har tillfälligt ställts in med anledning av
Covid-19. Frågan ska ses över om möten kan genomföras under hösten
med extra skyddsåtgärder för att minska risk för smittspridning.

E) Övrig information
Ändring av kommunalrådens tjänstgöringsgrad
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ändring av
kommunalrådstjänstgöringsgraderna informeras om den ansvarsfördelning
som är tänkt mellan kommunalråden.
Mattias Geving
- Ordf i kommunstyrelsen, krisledningsnämnd, arbetsutskottet
- Politiskt ansvarig för frågorna inom sektor samhällsbyggnad samt service
och administration (fastighet, samhällsplanering och trafikfrågor,
medborgarservice, ekonomi och personalfrågor mm).
- Kris och säkerhetsfrågor
- Ägarfrågor (bolag, förbund, samverkan, mark osv)
- Ordf i de kommunala bolagen, ekonomiska föreningen Ringgården och
beredningsgrupp Vammarhöjden
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Jenny Elander Ek
- Ordf i barn-, utbildnings och arbetsmarknadsutskottet samt näringslivsrådet
- Politiskt ansvarig för frågorna inom barn, utbildning och arbetsmarknad och
staben (utbildning, arbetsmarknad, fritid, folkhälsa, näringslivsfrågor,
informations- och kommunikationsfrågor)
- Övergripande landsbygds- och skärgårdsutveckling
- Representation i integrationsrådet och folkhälsopolitiska nätverket
 
Nheli Ali
- Ordförande i stöd och omsorgsutskottet samt kommunala pensionärs- och
handikapprådet
- Politiskt ansvarig för frågorna inom stöd och omsorg (äldreomsorg, LSS
och IFO mm)
- Ansvarig för regionala frågor (strategiskt samråd, samråd vård och omsorg)

Budgetanpassningar
Kommundirektören Karl Öhlander informerar om de budgetanpassningarna
som är aktuella inom förvaltningen.

E22
Sektorchef Martine Christensen Odenhall informerar om det pågående
arbetet avseende E22, förbifart Söderköping.

Frågor
Följande övriga frågor ställs under dagens sammanträde.

Anders Sjölander (M): Kommunens befolkningsprognos visar en minskande
befolkningsmängd i framtiden. Frågan lyfts att en form av politisk
arbetsgrupp bör formas för att motarbeta detta.

Jonas Andersson (V): Efterfrågar information om hur det ekonomiska arbetet
för att komma i ram inom stöd- och omsorg påverkar kvaliteten gentemot
vårdtagarna.

Carina Thuresson (M): Det skrivs negativt om enskilda tjänstepersoner på
sociala medier. Frågan ställs om politiken kan få ytterligare information om
de anställdas uppgifter så synpunkterna kan bemötas.
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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