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KS § 193 KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

Valärenden 2020 - Fyllnadsval av representant till
Skärgårdsrådet efter Ted Starkås (S)

Kommunstyrelsens beslut

1. Till ny representant i Skärgårdsrådet utses Jenny Elander Ek (C).

Ärendebeskrivning
Ted Starkås (S) har inkommit med avsägelser från samtliga politiska
uppdrag förutom från platsen i kommunfullmäktige. Avsägelserna
godkändes av kommunfullmäktige 2020-08-31.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Akten
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KS § 194 KS-SA.2020.79

Justerare

..........

..........

Firmatecknare för stiftelser

Kommunstyrelsens beslut

1. Tidigare beslut om firmatecknare för samtliga förvaltade
stiftelser exklusive Johanna och C J Lundbergs stiftelse
upphävs, 2019-02-11 KS § 44.

2. Som firmatecknare för de av kommunen förvaltade stiftelserna
utses kommunstyrelsens ordförande Mattias Geving (S), vice
ordförande Jenny Elander Ek (C) och andre vice ordförande Per
Hollertz (M). Firmatecknarna tecknar var för sig.

Ärendebeskrivning
För flertalet myndigheter och organisationer krävs beslut som visar vilka
personer som har rätt att underteckna nödvändiga handlingar. I
Länsstyrelsens stiftelseregister registreras firmatecknarna. Det är
firmatecknarna som undertecknar årsredovisningarna.

Stiftelser förvaltade av Valdemarsviks Kommun
Kommunens sexton stiftelser har egna årsredovisningar för år 2019.
Johanna och C J Lundbergs stiftelse har en egen styrelse och därmed
egna firmatecknare.
Stiftelserna heter:

1. Valdemarsviks kommuns sociala samfond för allmänna behov, org.nr:
825003-2615

2. Valdemarsviks kommuns grundskolesamfond för premier och
stipendier, org.nr: 825003-3159

3. Johanna och C J Lundbergs stiftelse, org.nr: 825000-7146
4. Stiftelsen C J Lundbergs donationsfond för ålderdomshemmet,

org.nr: 825003-2375
5. Valdemarsviks samfond till förmån för elever från förutvarande

Valdemarsviks köping, org.nr: 802480-9918
6. Odd-fellowlogen Österskärs premiefond
7. Odd-fellowlogen Österskärs skolfond, org.nr: 802480-9686
8. Adam Bäckmarks donationsfond, org.nr: 802480-9678
9. Stiftelsen Sofia Billstens donationsfond, org.nr: 825003-3035
10. Prosten Stenkulas donationsfond
11. Valdemarsviks kommuns samfond till förmån för välgörande ändamål

inom förutvarande Ringarums församling, org.nr: 802480-9645

4(26)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 194 KS-SA.2020.79

Justerare

..........

..........

12. Samfonden för trivsel och trevnad för pensionärer vid
ålderdomshemmet/servicehuset Åldersro i Valdemarsviks kommun,
org.nr: 802480-9793

13. Gryts förskolas premiefond
14. Karlskogafonden
15. Landstormsfonden
16. Sörbyskolans bästa kamratfond, org.nr: 802480-9751

Beslutsunderlag
Skrivelse från Avdelning Service och Administration 2020-09-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Akten
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KS § 195 KS-SA.2020.76 040

Justerare

..........

..........

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening

Kommunstyrelsens förslag

1. Valdemarsviks kommun inbetalar ett insatsbelopp till
Kommuninvest Ekonomiska förening motsvarande det
nuvarande förlagslånet 1 288 000 kronor.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att betala in kapitalinsatsen i
Kommuninvest ekonomiska förening under åren 2021, 2022,
2023 och 2024 upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300
kronor per invånare.

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.

Valdemarsviks kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-
09-04 till 1 288 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
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Justerare

..........

..........

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren,
har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en
kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats kr/inv Inbetalning VVik kr
2020 900 1 288 000
2021 1000 0
2022 1100 243 400
2023 1200 765 700
2024 1300 765 700

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor
per invånare för regioner].

Kommunens insats per dagens datum uppgår till 6 891 300 kronor och
kommer 2024 uppgå till 9 954 100 kronor. Detta innebär att insatskapitalet
kommer att öka med 3 062 800 kronor under perioden.
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..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 128
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-04
Skrivelse från Kommuninvest daterad 2020-09-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

8(26)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05
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Justerare

..........

..........

Delårsrapport 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Protokollsanteckning
Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M),
Stefan Kemle (LPo), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) lämnar
följande protokollsanteckning:
"Delårsbokslutet var uppe som en informationspunkt på kommunstyrelsens
sammanträde. Formellt ska det behandlas på nästa kommunstyrelsemöte den
26/10.

Vi är kritiska hur informationen delges kommunstyrelsens ledamöter. I detta fall
presenterades delårsbokslutet i flera media av representanter från
Socialdemokraterna och Centern. Någon som helst information till övriga partier i
kommunstyrelsen förekom inte.

Det är kommunstyrelsen som tar beslut och är ansvarig för delårsbokslutet och då
bör också kommunstyrelsen vara de första som informeras om innehållet.
Vi kan inte ha en ordning där KS ledamöter får ta del av vad som ska avhandlas i
kommunstyrelsen genom media."

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten 2020 innehåller en uppföljning av inriktningsmål och
resultatmål enligt den plan som fastställdes i kommunstyrelsens
verksamhetsplan. Den innehåller även en kort verksamhetsberättelse, ett
delårsbokslut samt en prognos för helåret. Därtill finns en sammanställd
redovisning.

Resultatet per den 31/8 uppgår till +11,7 mnkr att jämföra med förra årets
delårsresultat som uppgick till -4,8 mnkr. Årets nyupplåning uppgår till 35
mnkr och detta avser finansiering av investeringar enlig plan.
Uppföljningen av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning visar
att kommunen väl uppfyller målen ur ett finansiellt perspektiv.
Verksamhetsperspektivet år på grund av Coronaeffekterna svårare att
analysera.

Helårsprognosen pekar mot ett positivt resultat på +8,3 mnkr. Detta
motsvarar det budgeterade resultatet.
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..........

Under året pågår ett omfattande besparingsarbete i kommunen med målet
att ha ekonomin i balans vid ingången till 2021.

Till dagens sammanträde lämnas informationen muntligen av
ekonomichefen. Delårsrapporten ska tas upp i kommunstyrelsen för
ställningstagande 2020-10-26.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Justerare

..........

..........

Ansökan omställningsstöd OPF-KL18

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare
utredning.

Yrkanden
Anna Nilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för
ytterligare utredning.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har fattat beslut om att anta OPF-KL 18 Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
När förtroendevald som har eller haft heltid eller betydande del av heltid
(minst 40%) avgår från sitt uppdrag, har rätt till omställning enligt OPF-
KL18.

Tidigare kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande ansöker om
omställningsstöd från och med 1 sep -20. Omställningsstödet består av 85
% av tidigare genomsnittligt arvode och utges om tre månader per år som
uppdraget varat.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 126
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-01

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Arbetsutskottet
Personalchefen
Akten

11(26)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 198 KS-SA.2019.76

Justerare

..........

..........

Motion - uppföljning av arbetsmiljöansvar

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation
Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M), Stefan Kemle
(LPo), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden
Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Anna
Nilsson (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Mattias Geving (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen ska
anses besvarad.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att Mattias Gevings (S) yrkande och Per
Hollertz (M) med fleras yrkande ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt
Mattias Gevings (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Moderaterna, genom Carina Thuresson, Yvonne Janhäger, Anders
Sjölander, Anna Nilsson, Hans Andersson och Per Hollertz, har lämnat in
en motion om uppföljning av arbetsmiljöansvar.

Enligt gällande OSA-föreskrift, AFS 2015:4, Organisatorisk och social
arbetsmiljö så omfattas arbetsgivarens ansvar över:
- kraven i arbetet
- kränkande särbehandling
- ohälsosam arbetsbelastning
- organisatorisk arbetsmiljö; ledning och styrning, kommunikation,
delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt
krav, resurser och ansvar
- resurser för arbetet
- social arbetsmiljö
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Justerare

..........

..........

Förvaltningen ser det som oerhört viktigt med en god arbetsmiljö för
medarbetarna och har intentionen att följa aktuella förordningar och
regelverk kring arbetsmiljön. Genom samverkan arbetar vi idag med att ta
fram mindre enkäter som kan användas för att fortlöpande mäta
arbetsbelastning och medarbetarnas mående på arbetsplatserna. Syftet
med en nulägesanalys är att undersöka och följa upp arbetsmiljön mer
riktat, utifrån de behov som finns. Att ställa frågor i nära anslutning till
förändringar och efter fattade beslut och därmed blir det lättare att fånga
tidiga signaler på eventuell ohälsa utifrån konsekvenserna. Vi kan då
arbeta med situationsanpassade arbetsmiljöåtgärder i ett tidigt stadie.
Dessa mindre undersökningar kan genomföras oftare och kommer inte att
ta bort de mer omfattande undersökningarna men är ett effektivt
komplement. Efter genomförda undersökningar samlar ledningen
medarbetarna ex. på APT (arbetsplatsträff) och går igenom resultatet och
därefter genom delaktighet tas åtgärder fram. Genom att använda oss av
flera och mer behovsstyrda undersökningar så kan vi också skapa en
dialog och delaktighet med medarbetarna i enlighet med OSA-föreskriftens
allmänna råd.

I vårt arbetsmiljöarbete utgår vi från de metoder och det stöd som finns via
Sunt arbetsliv som är parternas organisation för arbetsmiljöarbete inom
kommuner och regioner samt kommunala bolag. Förvaltningen
undersöker, planerar, genomför och följer upp arbetsmiljön enligt den
systematik som beskrivs i författningen om systematiskt arbetsmiljöarbete
och redovisar resultaten i årsredovisningen till fullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 127
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-27
Motion inkommen 2019-10-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Justerare

..........

..........

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning inom
arbetsutskottets verksamhetsområde samt revidering av
kommunstyrelsens riktlinjer för delegation och beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegationsordning
för kommunstyrelsens arbetsutskott.

2. Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade riktlinjer för
delegation och beslut inom Valdemarsviks kommun

3. Delegationsbeslut och beslut med stöd av vidaredelegering ska
anmälas till kommunstyrelsen.

4. Kommundirektören uppdras att sammanställa förslag till en
entydig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Det är aktuellt med en revidering av rubricerad delegationsordning, i
huvudsak i syfte att uppdatera till gällande lagstiftningar.

Tillägg och revideringar (rödmarkerad text) och borttagningar (överstruken
text) har gjorts i följande punkter:

Delegationsordning inom arbetsutskottets verksamhetsområde

 Punkt 3a – Förtydliganden att respektive enhetschef anställer inom
fastställd budget.

 Punkt 23 – Samhällsbyggnad, tillfogat en beloppsgräns på 100 tkr.

 Punkt 39 – Ny punkt efter beslut i kommunstyrelsen (§ 177 2019).
Göra redaktionella ändringar i Gränsdragningslista.

 Punkt 45–48 – Ändring av paragrafhänvisning och förtydliganden
gällande rättelser av beslut samt rättstidsprövning enligt nya
förvaltningslagen (2017:900).

 Punkt 50 – Utskottet är struket. Gäller bara brådskande
nämndärenden (KL 6:39).

 Punkt 53 – Ändrat till yttrande enligt kamerabevakningslag 2018:1200

 Punkt 54 – Ny punkt. Beslut i dröjsmålstalan. Avser rätten för den
enskilde att påskynda det slutgiltiga avgörandet av ett ärende. Vid
avslag kan detta beslut överklagas.
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 Punkt 55 – Ny punkt. Förtydligande i vem som undertecknar
personuppgiftsbiträdesavtal

Dessutom är det tillagt när beslut i ärendet är vidaredelegerat. Det ska
framgå av delegationsordning eller liknande vilka förvaltningschefer som
har rätt att vidaredelegera och vilka ärenden det gäller. (KL 7:6)
Vidaredelegering får ske i ett led.

Riktlinjer för delegation och beslut – principer för delegation
I huvudsak har texten uppdaterats till rådande lagstiftning.

Frågan om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning inom
arbetsutskottets verksamhetsområde har varit uppe för ställningstagande
tidigare under året. KS beslutade 2020-03-09 § 57 att återremittera
ärendet. Sedan dess har ytterligare behov av revideringar
uppmärksammats. KS beslutade sedan 2020-06-01 § 139 återigen att
återremittera ärendet för ytterligare utredning.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 133
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-07
Förslag till revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens
arbetsutskotts verksamhetsområde
Förslag till revidering av riktlinjer för delegation och beslut inom
Valdemarsviks kommun
Protokoll från KS 2020-06-01 § 139
Protokoll från KSAU 2020-05-13 § 92
Protokoll från KS 2020-03-09 § 57
Protokoll från KSAU 2020-02-19 § 33

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Sektorchefer
Kansliet
Akten
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Justerare

..........

..........

Inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndare i Valdemarsviks kommun

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen företog den 24 april 2020 inspektion av överförmyndaren i
Valdemarsviks kommun. Underlag för inspektionen var den
verksamhetsredogörelse som sänts in till Länsstyrelsen, protokoll från föregående
inspektion, samt den stickprovsgranskning som genomförts i anslutning till
inspektionsmötet.

I sitt inspektionsprotokoll daterat 2020-05-19 påpekar länsstyrelsen de fel
och brister som uppmärksammats vid inspektionen, vilket bör i
förekommande fall korrigeras.

Länsstyrelsen framhåller vikten av att akterna är ordnade på ett lämpligt sätt och att
handlingar i akten tydligt går att identifiera. När överförmyndaren får uppgifter på
något annat sätt än genom en handling ska de snarast dokumenteras, om de kan
ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentationen när den
har gjorts och av vem. Vidare ska överförmyndaren göra anteckning om verkställd
granskning på bland annat årsräkningar och sluträkningar. Det ska framgå när
granskningen ägt rum samt att det bör anges om granskningen inte föranlett
anmärkning. Vidare ska det framgå om en årsräkning är granskad med korrigering
samt ange vad som korrigerats.

Med anledning av att överförmyndaren agerat utanför sin behörighet i akt 234 riktar
Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren. Vidare riktar Länsstyrelsen kritik mot
överförmyndaren med anledning av att det inte framgår av akterna 322 och 356 att
ställföreträdarna fått tillfälle att yttra sig inför anmärkning.

Överförmyndaren har skrivelser 2020-06-16 och 2020-06-25 besvarat
länsstyrelsens kritik.

Idag finns ett pågående utredningsuppdrag att se över Överförmyndarens
framtida verksamhet, bland annat för att minska sårbarheten i organisationen.

16(26)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 200 KF-ÖF.2020.1

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 135
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-20
Länsstyrelsens inspektionsprotokoll 2020-05-19 enligt 20 §
förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i Valdemarsviks
kommun
Skrivelse från Överförmyndaren till Länsstyrelsen 2020-06-16
Skrivelse från Överförmyndaren till Länsstyrelsen 2020-06-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 201 KS-SA.2020.33

Justerare

..........

..........

Utvärdering av distansdeltagande i kommunens nämnder

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige lägger utvärderingen till handlingarna.

Utvärdering
Sammanfattning
Helhetsbedömning från förvaltningens sida är att det har fungerat, men att
det inte har varit optimalt. Till mindre sammanträden är befintlig utrustning
tillräcklig. Men till större, sådana som kommunstyrelsen, skulle en annan
teknisk utrustning behövas för att distansdeltagande ska kunna utföras
mer ordentligt.

Utrustning
I samband med införandet av distansdeltagande var utgångspunkten, med
tanke på kommunens ekonomiska läge, att befintlig utrustning skulle
användas.

För att genomföra distansdeltagandet har en tv-apparat med tillhörande
webbkamera använts. Till detta finns en konferenstelefon för att fånga upp
ljudet i sammanträdesrummet. Programmet som har använts har varit
Skype. Tv-apparaten finns i Funkishuset och kan förflyttas till olika lokaler i
byggnaden. Det begränsar dock möjligheten till vart sammanträdena med
distansdeltagande kan vara och särskilt för sociala myndighetsnämnden
har det bedömts extra känsligt.

Förtroendevalda i kommunens nämnder har tillgång till varsin surfplatta
vilket har använts för de som deltar på distans. Vissa förtroendevalda har
också använt sig av personliga datorer.

Behov av utbildning
Sekreterarna har erbjudit att vid behov stötta enskilda förtroendevalda i hur
tekniken ska användas. En allmän utbildning/kurs har inte bedömts
behövas.

Användningsfrekvens
Sedan möjligheten infördes har distansdeltagande använts under
majoriteten av de politiska sammanträdena. Antalet förtroendevalda som
använt det har varit få utan de flesta deltar på plats. I sociala
myndighetsnämnden samt kommunstyrelsens utskott har det i antalet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 201 KS-SA.2020.33

Justerare

..........

..........

bestått av cirka 1-2 stycken som deltar på distans per gång. I
kommunstyrelsen har antalet varit cirka 3-4 stycken. Huvudsakligen har
det varit samma förtroendevalda som återkommande deltar på distans.
Handläggare som ska föredra ärenden har också använt möjligheten att
delta på distans.

I miljö- och byggnämnden har ännu ingen deltagit på distans.

Erfarenheter av distansdeltagande
Skärmen som har använts är relativt liten och det kan ibland vara svårt att
visa vissa detaljer i underlag som deltagarna gemensamt tittar på. Det har
också förekommit problem att de som sitter på distans har haft svårt att
höra vad som sägs. Konferenstelefonen som används fångar upp ljudet
relativt bra, men om personer pratar lågt har det förekommit att allt inte
hörs.

Från ett tekniskt perspektiv har det inte förekommit några större problem.
Tillfälliga tekniska avbrott har förekommit men dessa har i regel blivit lösta
relativt fort. I huvudsak har de tekniska problemen berott på nätverket, vars
kvalité kan variera beroende på vart de distansdeltagande befinner sig.

För att de distansdeltagande ska kunna delta på lika villkor krävs en annan
typ av ledning av mötena. Bland annat att de som deltar på länk tillfrågas
extra gånger så det försäkras att de följer med i mötets gång.

Fortsatt användning
Den befintliga utrustningen som finns idag fungerar bra till mindre
sammanträden, men är mindre lämplig vid större möten. En annan typ av
utrustning skulle behövas. Utrustningen skulle även behövas i fler
mötesrum så de politiska sammanträdena inte blir begränsade till vart de
kan utföras.

Införandet av distansdeltagande aktualiserades med anledning av att
minska smittspridningen av Covid-19. Men distansdeltagande utökar också
möjligheten för förtroendevalda att kunna utföra sina politiska uppdrag
även fastän de kan vara på plats. Det finns alltså fördelar med att behålla
möjligheten till distansdeltagande även framöver. Med en mer lämplig
utrustning skulle distansdeltagande kunna utvecklas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 201 KS-SA.2020.33

Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning
Med anledning av att minska risken för smittspridning av Covid-19
beslutade kommunfullmäktige 2020-03-30 § 28 att införa möjligheten till
distansdeltagande i kommunens nämnder. Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige att en utvärdering om frågan skulle redovisas under
hösten.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 134
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-08-31

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 202 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

Godkännande av köpekontrakt för ishallen

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet för ishallen.

Kommunstyrelsen beslut

2. Hyresavtalet ska behandlas av kommunstyrelsen 2020-10-26.

Protokollsanteckning
Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M),
Stefan Kemle (LPo), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) meddelar
att de inte deltar i avgörandet av ärendet och lämnar följande
protokollsanteckning:
"Vi deltar inte i beslutet att godkänna köpekontraktet avseende ishallen. För att
kunna ta ställning i frågan om försäljning av ishallen så måste man givetvis ha ett
underlag som ger en helhetsbild av kommunens åtagande.

Till köpekontraktet skall det knytas ett hyresavtal mellan kommunen och den nya
ägaren. Detta avtal skall styra hur mycket tid kommunen skall hyra i ishallen. Utan
detta avtal kan vi omöjligt bedöma hur kommunens framtida kostnader vid en
försäljning av ishallen ser ut.

Vi anser att ett minikrav för ett underlag till beslut i frågan är att både
köpekontraktet och hyresavtalet behandlas samtidigt."

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”För att kommunstyrelsen ska kunna ta beslut utifrån helhetsperspektivet för
kommunens verksamheter som berörs av en eventuell försäljning av Ishallen, ska
beslutsunderlag kunna ge ledamöter möjlighet till att se, förstå och kunna ta
ställning i ärendet.

Dagens beslutsunderlag ger inte ledamöterna denna möjlighet. Vi har tidigare
lämnat protokollsanteckning i ärendet, med anmärkning på brister i
beslutsunderlag.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 202 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna
köpeskontraktet. Hyresavtalet ska behandlas av kommunstyrelsen 2020-10-
26.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 inleddes ett arbete i Valdemarsviks kommun gällande
framtida drift och ägande av Ishallen i Valdemarsvik. Syftet var att optimera
hallens användning och reducera kostnader genom utomkommunal regi.
Beslut togs om att inleda ett försäljningsförfarande och mäklare anlitades.

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-09-22
Förslag till köpeskontrakt
Protokoll från KS 2020-08-17 § 165
Avsiktsförklaring för ishallen

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadschefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 203 KS-SA.2020.48

Justerare

..........

..........

Revidering av sammanträdestider 2021

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade
sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2021.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 § 53 upphävs.

Kommunstyrelsens beslut

3. Kommunstyrelsen antar förslag på reviderade sammanträdestider
för kommunstyrelsen och dess utskott år 2021.

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-07 § 107 upphävs.

Reservation
Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M), Stefan Kemle
(LPo), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut med följande skriftliga motivering:
"Vi reserverar oss mot Socialdemokraterna och Centerpartiets beslut att nu göra en
förändring av sammanträdestiderna för år 2021.

Sammanträdestiderna för 2021 är redan fastställda i kommunstyrelsen den 4/5 och
i kommunfullmäktige den 25/5. Dessa beslut togs tidigt på året för att speciellt
fritidspolitiker skulle kunna planera in sina möten med hänsyn till ordinarie
sysselsättning. Detta har många redan gjort.

Vi motsätter oss förslaget att alla sammanträden i utskott och kommunstyrelse
hamnar i samma vecka. I vissa fall på samma dag.

Tidigare har det funnits möjlighet att delegera beslut och ge uppdrag till de olika
utskotten som tidsmässigt låg ungefär en vecka efter kommunstyrelsen. I det nya
förslaget försvinner den möjligheten då alla sammanträden koncentreras till samma
vecka.

För vissa fritidspolitiker med uppdrag i både kommunstyrelse och utskott ställer det
till problem att vissa veckor vara borta från sitt ordinarie arbete upp till tre dagar i
samma arbetsvecka."
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 203 KS-SA.2020.48

Justerare

..........

..........

Yrkanden
Per Hollertz (M) yrkar att ärendet ska avslås.

Mattias Geving (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner att Mattias Gevings (S) yrkande och Per
Hollertz (M) yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Mattias Gevings
yrkande (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Under våren har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om
datum för dess respektive sammanträden för år 2021. I syfte att skapa mer
strukturell framförhållning i sammanträdenas flödesschema har nytt förslag
arbetats fram.

I praktiken innebär den reviderade sammanträdesplanen bland annat:

 En extra veckas mellanrum mellan utskotten och kommunstyrelsen
läggs in.

 Kommunstyrelsen möten börjar kl. 13:15.

 Beredningarna för kommunstyrelsens och dess utskott samlas till
samma dag.

 Kommunfullmäktiges möten förskjuts en vecka.

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-23
Reviderade sammanträdestider 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 204 Nämnd.2020.16

Justerare

..........

..........

Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. De anmälda protokollen, delegationsbesluten och
meddelandena noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16

· Stöd- och omsorgsutskottets protokoll 2020-09-15

· Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-09-16

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2020.67, 2020-08-31,
upphävande av eldningsförbud i Valdemarsviks kommun med stöd av
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap 7 §.

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· SKR cirkulär 20:33 - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19

· SKR cirkulär 20:34 - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-
avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19

· SKR cirkulär 20:35 - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i
syfte att förhindra spridning av Covid-19

· SKR cirkulär 20:36 - Överenskommelse om semesterlönegrundande
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under
coronapandemin

· SKR cirkulär 20:37 - 2020 års ekonomiska vårproposition till
kommunerna som avisterats/beslutats under 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-05

KS § 205 Nämnd.2020.4

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Plan- och Byggchefen Aline Eriksson informerar om pågående planarbete.

Kommundirektören informerar om följande:
- Pågående förändring av medborgarservice.
- Översyn om framtida organisering av turistbyrån.
- Pågående och framtida samverkansarbete med Söderköpings kommun.

Nhela Ali (S) lämnar information från senaste mötet inom SVO.

Jenny Elander Ek (C) lämnar information från senaste integrationsrådet.

Frågor
Stefan Kemle (LPo) ställer följande frågor:
- Önskar återkoppling om motioner som har bifallits av

kommunfullmäktige. Motionerna berör policy försäljning av fastigheter
samt redovisningar av kostnader för nya investeringar.

- Önskar en ekonomisk redovisning av kostnaden för sommarisen i
ishallen.

- Önskar information om varför gatubeslysning vid Gusum/Syntorp har
tagits ner.

- Önskar information om vad parkeringsvakternas uppdrag består av.
Svar: Frågan om parkeringsvakternas roll kommer ses över.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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