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KS § 208 KS-SA.2019.64

Justerare

..........

..........

Vakansprövning

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att rutinen för vakansprövningen
förändras så att varje chef istället får vakansprövningen godkänd
av överordnad chef som, som godkänner en eventuell rekrytering.
Om verksamheten har ett negativt resultat ska istället ett
godkännande ske av kommundirektören. Chefstillsättningar ska
anmälas till arbetsutskottet.

Reservation
Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M), Stefan Kemle
(LPo), Göran Hargestam (SD) och Kurt Olsson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut med följande skriftliga motivering:
"Vi anser att det är för tidigt att förändra rutinen för vakansprövningen.

Den nuvarande rutinen med godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott bör
bibehållas åtminstone hela år 2020. Ser vi att prognoserna stämmer och att
kommunens ekonomi går mot en ekonomi i balans, då är det dags att förändra
rutinen."

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Per Hollertz (M) yrkar avslag till förslaget.

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

Ärendebeskrivning
Sedan hösten 2019 gäller vakansprövning som innebär att varje verksamhet
undersöker vilket behov av kompetens som behövs vid varje tillfälle en
medarbetare slutar sin tjänst. I syfte att säkerställa kompetensförsörjningen
och effektivisera så undersöks även möjligheter till tekniska lösningar eller
om uppgifter kan utföras av någon annan inom den egna sektorn eller
genom samordning med andra sektorer. När förvaltningen ser behov av att
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..........

..........

rekrytera till en tjänst som är längre än 3 månader prövar kommunstyrelsens
arbetsutskott om tjänstetillsättning ska få ske eller ej.

Förvaltningen föreslår KSAU att fatta beslut om att rutinen för
vakansprövningen förändras och förenklas så att varje chef istället får
vakansprövningen godkänd av överordnad chef det vill säga han/hon
godkänner en eventuell rekrytering. Om verksamheten har negativt resultat
ska istället ett godkännande ske av kommundirektör. Chefstillsättningar ska
anmälas till KSAU.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 137
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Personalchefen
Ekonomichefen
Sektorcheferna
Akten
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KS § 209 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

Månadsuppföljningar 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsuppföljning per den 30/9 2020 godkänns.

Sammanfattning
Jämfört med delårsbokslutets prognos som redovisade ett resultat i nivå med
budget är september månads uppföljning en förbättring. Framförallt är det
sektor Stöd och omsorg som förbättrat sin prognos. I övrigt är skillnaderna
från augusti små.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -474,8 -485,9 -11,1
Finansiering 483,1 497,4 +14,3
Summa (årets resultat) 8,3 11,5 +3,2

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 52,4 52,4 0,0

Tidigareläggning av förskolebyggnation vilket behandlas i särskilt ärende
och en investeringsplan där 42,2 mnkr av budgeterade 52,4 mnkr är
förbrukade tyder på att hela utrymmet kommer att ianspråktas under året.

Ärendebeskrivning
Driftbudgeten, verksamheterna

Mnkr, netto Budget Utfall
30/9

Prognos
avvikelse

Service och
administration

24,9 22,5 -3,6

Kommunchef
med stab

6 ,8 5,1 0

Stöd och omsorg 222 ,8 175,0 0,6*)
Barn, utbildning
och

167,9 127,1 -4,6
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..........

..........

arbetsmarknad
Samhällsbyggnad
och kultur

40,7 34,4 -3,0

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,2 6,0 0

Politisk
organisation

5,3 4,1 -0,5

Summa
verksamheterna

475,6 374,2 -11,1

Varav merkostnader
Covid -19

8,5 (8,5)

*) Sektorn redovisar ett underskott på -4,7 mnkr samt merkostnader för
Covid -19 på 8,5 mnkr. Ett centralt antagande på att kommunen erhåller
5,3 mnkr i kostnadstäckning från socialstyrelsen justerar sektorns prognos.

Service och administration

Prognosen från delårsbokslutet kvarstår med -3,6 mnkr.

Kommunchef med stab

Prognosen kvarstår att budgeten kommer att hållas.

Stöd och omsorg

Prognosen är en kraftig förbättring och exklusive merkostnader för Covid –
19 redovisar nu sektorn en positiv avvikelse.

Barn, utbildning och arbetsmarknad

Prognosen är 0,3 mnkr bättre än delårsbokslutet och det samlade
underskottet pekar mot -4,6 mnkr när året är slut. I övrigt kvarstår
prognosen.

Samhällsbyggnad och kultur

Sektorn redovisar ett underskott på -3,0 mnkr. Detta är i nivå med
delårsbokslutets prognos.

Finansiering

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras ge ett
överskott mot budget på +9,3 mnkr. Finansnettot beräknas ge ett
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..........

..........

underskott på -3,5 mnkr till följd av aktieägartillskott. 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. Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov beräknas ge ett överskott på 2,0 mnkr.

Totalt ger prognosen ett överskott på +14,3 mnkr.

Investeringar

Prognosen är oförändrad och i investeringsbudgeten beräknas ianspråktas
i sin helhet.

Åtgärder för att nå budget i balans
I samband med månadsuppföljningen per oktober kommer en slutrapport
kring de specifika åtgärdsplaner kommunstyrelsen och förvaltningen
arbetet med under året. De åtgärder som redovisats i dessa planer gäller
fortfarande med målet att få verksamheten att förrymmas inom givna
ramar.

Rullande månadsuppföljning
I bilaga ett redovisas en rullande månadsuppföljning för den senaste
tolvmånadersperioden jämfört med samma period ett år tidigare.
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.

Sammanfattning och slutsatser
Uppföljningen per september månad visar på en förbättrad prognos jämfört
med augusti. 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.

Resultatet har stärkts och investeringsutgifterna blir stora under året.
Likviditeten är god men stora utbetalningar är att vänta i slutet av året.
Bland annat avseende löneskatt och investeringar samt ersättning till
Riksbyggen för projektering.

Besparingsarbetet är intensivt och åtgärdsplanerna har uppdaterats
löpande under året. Prognosresultatet har ständigt förbättrats från -4,6
mnkr i januari till +11,5 mnkr i oktober.
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..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 210 KS-SA.2020.85 042

Justerare

..........

..........

Delårsrapport 2020

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapporten per den 31/8
2020.

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.

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

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 139
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-29
Delårsrapport 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 211 KS-SA.2020.25

Justerare

..........

..........

Mål och Budget 2021 - 2023

Kommunstyrelsens förslag

1. Skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 22:48 kronor per
skattekrona.

2. Mål och uppdrag fastställs.

3. Det budgeterade resultatet på +15,0 mnkr utgör det finansiella
målet för 2021.

4. Anslag respektive nämnd fastställs till 2021 enligt följande, mnkr:

Kommunstyrelsen 481,5
Miljö- och byggnämnd 0,3
Social myndighetsnämnd 0,3
Överförmyndare 1,7
Revision 0,7
Räddningstjänst Östra Götaland 7,3

5. Till investeringar upptas ett anslag på 82,1 mnkr för 2021 med
anslagsnivå enligt bilagt dokument.

6. Nyutlåning eller alternativt ägartillskott till de kommunala bolagen
budgeteras till 2,0 mnkr 2021.

7. För finansiering av budgetförslaget får nyupplåning ske med 50,0
mnkr 2021.

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

Protokollsanteckning
Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vänsterpartiet premierar eget budgetförslag inför kommande fullmäktige".
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Justerare

..........

..........

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till Mål och budget
2021-2023.

Per Hollertz (M) yrkar bifall till Moderaternas, Kristdemokraternas och
Landsbygdspartiet Oberoendes förslag till Mål och Budget 2021-2023.

Göran Hargestam (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Mål
och Budget 2021-2023.

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Mål & Budget för åren 2021 –
2023 och investeringsplan för åren 2021 – 2025 överlämnas till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen noterar att till dagens sammanträde har andra än
arbetsutskottets förslag till Mål och budget 2021-2023 lämnats in. Förslagen
överlämnas tillsammans med styrelsens förslag till Mål och budget 2021-
2023 till kommunfullmäktige.

· Förslag från Vänsterpartiet

· Förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet
Oberoende

· Förslag från Sverigedemokraterna
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Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 140
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-08
Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025 - arbetsutskottets
förslag
Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025 - Vänsterpartiets
förslag
Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025 - Moderaternas,
Kristdemokraternas och Landsbygdspartiet Oberoendes förslag
Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025 -
Sverigedemokraternas förslag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

12(35)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 212 KS-TEK.2020.58 141

Justerare

..........

..........

Plats för matvagnar och liknande

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att iordningsställa plats för Food
trucks och mindre matvagnar på del av fastigheterna
Valdemarsvik 3:1 och Kolplan 1 enligt bilagd karta.

Sammanfattning
Vid en rivning av gamla försäljningsbodar föreslås att ytan iordningställs och
ger plats för Food trucks och mindre matvagnar. Kostnaden för rivning av
bodarna bedöms som liten då AME kan ombesörja rivningen efter att elen är
tillvaratagen på rätt sätt. Markberedning görs inom driftsbudget. Återstår
kostnaden för att samla befintlig el till ett skåp, med funktion för flera
användare.

Ärendebeskrivning
Plats i nära centrum-läge för Food trucks och matvagnar har efterfrågats då
och då de senaste åren. Vi har inte kunnat erbjuda någon plats för det. I år
fick vi ytterligare en förfrågan om en mer fast plats för en våffla/glass-vagn
under sommarperioden. I samband med att den frågan har kommit och fått
positivt bemötande från kommunen, så ser vi att vi behöver tillskapa en plats
även för de matvagnar som tidigare har fått ett nej från oss.

En lämplig plats för det ser vi att vi kan skapa på den plats där
försäljningsbodarna står idag. Bodarna är i mycket dåligt skick och har varit
så en längre tid. Golven är uppruttnade och väggarna är på väg att gå
samma öde tillmötes. Gatukontoret har länge tänkt sig att dessa behöver
rivas. Det är idag ingen efterfrågan på att få bedriva försäljning i dessa bodar
och de har istället använts som förråd, vilket inte var tanken med den
platsen.

I bodarna finns el som vi kan ta tillvara och sätta i ett skåp. Det möjliggör
försäljning även från vagnar som har behov av el. Därefter kan vi riva
bodarna och istället göra en hårdgjord yta som lämpar sig för uppställning
över dagen för Food trucks och mindre matvagnar.

Den väl inarbetade loppisverksamheten kommer fortsättningsvis att beredas
plats, ungefär som tidigare. Ansvarig för loppisen är vidtalad och ser fram
emot att det kanske kan komma matvagnar till platsen. Det kan dra mer folk
till hans loppis och vice versa.
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Våffla/glassvagnen har föreslagits en yta intill där bodarna nu står och de
kommer att inkomma med bygglovsansökan för den, eftersom den blir
stående där under hela säsongen.

En plats som är avsedd för försäljning från Food trucks och mindre
matvagnar innebär en förenkling i markupplåtelsehantering. Möjligheten
finns att teckna avtal för uppställning en längre tid, men vagnen ska tas från
platsen vid stängning varje kväll.

Försäljningen kräver inget polistillstånd enligt Ordningslagen, och vi som
kommun kan enkelt tillstyrka uppställning via telefonsamtal och ta betalt via
swish. Dagens föråldrade tillsyn med kontanthantering och handskrivna
kvitton som sedan ska redovisas till kommunen, har legat på ett avtal med
årlig förlängning många år. Men då det sällan kommer nya torghandlare eller
försäljare till bodarna så har torgfogdens funktion mer eller mindre försvunnit.
Avtalet är därför uppsagt och upphör att gälla 2020-12-31.

Företeelsen Food trucks och mindre matvagnar har lagts till i en reviderad
version av Markupplåtelse på allmän platsmark, som kommer upp för beslut i
ett eget ärende. Utöver det så föreslås också en särskild taxa för detta i
ytterligare ett eget ärende.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 §141
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-29
Karta - upplåtelseytor för matvagn/food trucks och loppis

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Trafiksamordnaren
Akten

14(35)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 213 KS-TEK.2020.63

Justerare

..........

..........

Riktlinjer för markupplåtelse på allmän platsmark

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat dokument Riktlinjer
för markupplåtelse på allmän platsmark.

Ärendebeskrivning
Revidering av riktlinjer för markupplåtelse behöver ske, med anledning av
förslag att upplåta mark för Food trucks/matvagnar.

Ärende med förslag om att iordningsställa yta för Food trucks/matvagnar är
framlagt. I samband med detta behöver också kommunens riktlinjer för
markupplåtelse revideras och kompletteras med ett tillägg för dessa
företeelser.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 142
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-21
Förslag Riktlinjer för markupplåtelse på allmän platsmark

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Trafiksamordnaren
Akten
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Justerare

..........
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Taxa för markupplåtelse

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning avseende frågan
om eluthyrning.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning
avseende frågan om eluthyrning.

Sammanfattning
Utifrån den tilltagande efterfrågan på platser för matvagnar och Food
Trucks föreslår förvaltningen att en lämplig plats för dessa ska tillskapas. I
samband med det måste också en taxa tas fram, då detta är en ny
företeelse i kommunen.

Ärendebeskrivning
Efterfrågan kommer varje år på att få ställa upp en matvagn under
sommarsäsongen. För att kunna förverkliga detta, krävs att en taxa för
markupplåtelse gällande matvagnar och Food Trucks på anvisad plats tas
fram, inklusive taxa för el. Förvaltningen ser att en förlängning av
säsongen är önskvärd, och ett steg i den riktningen är att sätta en taxa
som är avsevärt lägre för övriga årets månader. Det kan bli en bidragande
orsak till att utöka sin upplåtelse någon eller några månader utöver
sommarsäsongen.

Föreslagen taxa är framtagen med utgångspunkt från närliggande
kommuner och i relation till kommunens storlek. I samband med
framtagandet framgick också att gällande taxa för torghandel, beslutad
1996, behöver revideras i samband med framtagandet av de nya taxorna.
Därför innehåller förslaget även en ny taxa för torghandel samt en taxa för
upplåtelse av marken för loppisen vid Kolplan, som tidigare har saknats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 214 KS-TEK.2020.59 061

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 143
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-09
Förslag till taxa för markupplåtelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Trafiksamordnaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 215 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

Godkännande av köpekontrakt och hyresavtal ishallen

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning och dialog med köparen.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning och
dialog med köparen.

Ärendebeskrivning
Ishallens framtid har varit föremål för diskussion sedan hösten 2019, vilket närmare
beskrivs under Bakgrund i den avsiktsförklaring som undertecknats 2020-07-24 och
som tidigare godkänts av kommunstyrelsen i ärendet.

Avsiktsförklaringen är resultatet av det uppdrag som givits till förvaltningen att
inleda ett försäljningsförfarande samt därpå följande förhandlingar med dels den
intressent som stod ensam kvar efter budgivning genom mäklare, dels
idrottsföreningen Wif. Syftet med avsiktsförklaringen var att uppnås en god
långsiktig lösning och en rimlig avvägning mellan alla berörda parters behov;
säljarens (kommunens), köparens samt Wif:s.

Under hösten 2019 har det mellan kommunen och köparen, i enlighet med
avsiktsförklaringen, tagits fram och förhandlats dels ett köpekontrakt, dels ett
hyreskontrakt som reglerar kommunens fortsatta användning av hallen.

Dessa båda dokument föreligger nu som färdigförhandlade förslag att politiskt ta
ställning till. Hyresavtalet ankommer det på kommunstyrelsen att besluta om,
medan köpekontraktet kräver kommunfullmäktiges beslut för att godkännas.

Förvaltningen föreslår att kontrakten godkänns enligt ovan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 215 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-10-21
Förslag till hyresavtal
Förslag till köpekontrakt

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 216 KS-TEK.2020.66

Justerare

..........

..........

Avsiktsförklaring Ekön

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Ärendebeskrivning
Mellan Valdemarsviks kommun (kommunen) och Tjust Fritid AB (TFAB)
gäller ett arrendeavtal för Eköns camping som går ut 2021-12-31.
Samtidigt pågår framtagandet av en ny detaljplan inom ramen för EU-
projektet Coast4Us. Planen beräknas antagen före årsskiftet 2020/2021,
men kan bli föremål för överklagande. Det är därför en fördel om
avtalsförhållandet mellan kommunen och TFAB kan fortlöpa efter 2021-12-
31.

Vid förhandlingar mellan parterna om formerna för en förlängning, har
tomträttsalternativet framstått som ett lämpligt val. Det innebär att
tomträttshavaren blir ägare till samtliga byggnader och att kommunen inte
drabbas av någon inlösen. Investeringar och ansvarsfördelning
underlättas, och kommunen får en årlig tomträttsavgäld. Kommunen
kvarstår som ägare till själva marken, medan tomträtten självständigt kan
överlåtas vidare.

Ytterligare bakgrund framgår av ingressen till föreslagen avsiktsförklaring.

Enligt avsiktsförklaringens 4 § ska parterna snarast ingå ett
övergångsavtal som innebär att nu gällande arrendeavtal förlängs till dess
ett tomträttsavtal ingåtts. Parterna ska i samband med detta även upprätta
förslag till framtida tomträttsavtal och sidoavtal.

Förvaltningens tidplan är att presentera dessa handlingar på KSAU 9
december 2020, för beslut i KS 7 januari 2021.

Det färdiga tomträttsavtalet med sidoavtal kan sedan ingås när ny
detaljplan är lagakraftvunnen och avstyckning skett.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 216 KS-TEK.2020.66

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-10-12
Avsiktsförklaring Eköns camping
PM angående arrende och tomträtt

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 217 KS-TEK.2020.75

Justerare

..........

..........

Medlemskap i Östra Sveriges luftvårdsförbund

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner medlemskapet för Valdemarsviks
kommun i Östra Sveriges luftvårdsförbund från och med år 2021.

2. Samhällsbyggnadschefen uppdras att underteckna avtalet gällande
medlemskap.

Ärendebeskrivning
Ansvaret för att kontrollera luftkvaliteten åvilar kommunen. Att luftkontrollen
genomförs i ett samverkansområde gör att resurser kan samordnas och att
antalet mätstationer hålls nere. Valdemarsviks kommun är sedan tidigare
medlem i Östergötlands luftvårdsförbund, med gemensamma krav på
luftkontrollen. Regelverket (Luftkvalitetsförordningen samt Naturvårdsverkets
föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft) uppfylls inte
inom länet idag. I september 2019 hade Östergötlands luftvårdsförbund möte
med kommunrepresentanter för att diskutera möjliga lösningar.
Mötesdeltagarna fastnade för alternativet att gå med i Östra Sveriges
Luftvårdförbund (ÖSLVF).

Hela Östergötland är ett samverkansområde och behöver leva upp till
lagstiftningens krav gemensamt. Norrköping och Linköping har tagit beslut
om att bli medlemmar i ÖSLVF men för att samverkan ska fungera behöver
alla länets kommuner gå med.

Ett avtal med ÖSLVF innebär att all rapportering, statistik, beräkningar av
luftkvalitet och mätning i urban miljö ingår i ett medlemskap och hanteras av
ÖSLVF:s konsult.

Medlemsavgiften för Valdemarsviks kommun blir år 1 (2021) 11 318 kr och år
2 (2022) 22 637 kr (då det ingår särskilda haltkartor år 2).

Nuvarande kostnad för kommunens medlemskap i Östergötlands
luftvårdsförbund är 8500 kr/år och licensavtal med SMHI avseende SIMAIR
7513 kr/år. Dessa avtal kan samtidigt avslutas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 217 KS-TEK.2020.75

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-10-21

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 218 KS-SA.2020.80

Justerare

..........

..........

Årsredovisning 2019 för Gusums Bruksmuseum - Frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums Bruksmuseum
samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Jäv
Lars Beckman (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Malin Andersson (S)
ersätter honom under denna paragraf.

Ärendebeskrivning
Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av verksamhetsåret
2019, innehållande:
Årsredovisning 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk redovisning 2019
Protokoll från årsstämma 2020
Revisionsberättelse 2019

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att styrelsens medlemmar
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-21
Årsredovisning 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk redovisning 2019
Protokoll från årsstämma 2020
Revisionsberättelse 2019

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 219 KS-SA.2020.89

Justerare

..........

..........

Revidering av arvodesbestämmelser

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av
arvodesbestämmelserna.

Ärendebeskrivning
Under året har en social myndighetsnämnd inrättats. Med anledning av detta
uppdateras arvodesbestämmelserna för att spegla den aktuella
nämndorganisationen.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 147
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-06
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 220 KS-SA.2020.21

Justerare

..........

..........

Partistöd 2021 - utbetalning

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till samtliga
partier representerade i kommunfullmäktige som har lämnat in
redovisningar hur det kommunala partistödet har använts under
2019.

2. Partistöd utbetalas till Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet,
Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Nybyggarpartiet.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra en
översyn av reglerna för kommunalt partistöd i Valdemarsviks
kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 och 2015-10-05 om nya regler
för partistöd. Enligt dessa ska kommunfullmäktige fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Partierna ska sedan senast 30 juni
nästkommande år lämna in en redovisning av partistödet.

Redovisningar har inom den angivna tiden lämnats in av Centerpartiet,
Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet
Oberoende. Gällande Socialdemokraterna, Nybyggarpartiet och
Sverigedemokraterna har redovisningarna, trots påminnelse, lämnats in i
efterhand.

Enligt reglerna ska partistödet utbetalas med 5 000 kronor per parti och år
samt med 2 400 kr per mandat och år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 220 KS-SA.2020.21

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 148
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-07
Regler för kommunalt partistöd

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 221 KS-SO.2020.55

Justerare

..........

..........

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region
Östergötland och Östergötlands kommuner

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner Ramavtal för ungdomshälsa i
Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands
kommuner med start 2021-01-01.

Ärendebeskrivning
Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets
kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar parternas
uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan i
Östergötland.

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga fysisk
och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, samt värna om ungas
rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och medicinsk
helhetssyn.

Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring barn
och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är centralt för den unge
och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med verksamheten ska
upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning av insatser.
I detta avtal ändras åldersgruppen till 13-21 år. Det tydliggörs också att det
gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att
verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för
personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning kommer
göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 221 KS-SO.2020.55

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-SOU 2020-10-13 § 53
Beslutsunderlag från Region Östergötland daterad 2020-09-25
Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner 2021-01-01--2022-12-31

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Socialchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 222 M-MBN.2020.19

Justerare

..........

..........

Miljötaxan 2021, indexuppräkning

Kommunstyrelsens förslag

1. Miljökontorets timavgifter höjs med 1,75 % för år 2021, vilket efter
avrundning innebär följande timtaxa:

875 kr för miljöbalken.

1160 kr för livsmedelslagstiftningen, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer samt
lag om tobak och liknande produkter.

2. De fast angivna avgifterna för lag om tobak och liknande
produkter höjs med 1,75% för 2021 vilket innebär en fast avgift
på 4580 kr.

3. Lägga till en rubrik och en paragraf i Taxa för Valdemarsviks
kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen. Ny rubrik är ”avgift för övrig offentlig
kontroll” och under den införs en ny paragraf med följande
lydelse:

- 21 § För sådan offentlig kontroll i övrigt som följer av den
lagstiftning som anges i 1 §, tas avgift ut för den faktiska
kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 6 §,
och nämndens övriga faktiska kostnader i ärendet.

Ny rubrik och paragraf enligt ovan läggs in mellan 2 befintliga
paragrafer vilken medför att nuvarande §§ 21-22 får nya nummer
(§§ 22-23).

4. Ersätta §§ 3,5 och 6 i taxa enligt lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel med följande:

- 3 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1160 kr per timme
kontrolltid.

- 4 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nerlagd kontrolltid
och tas ut för varje halvtimme nerlagt kontrolltid. Med kontrolltid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 222 M-MBN.2020.19

Justerare

..........

..........

avses sammanlagd tid som varje tjänsteman vid nämnden använt
för inläsning, kontakt med parter, samråd med experter och
myndigheter, tillsyn, efterarbete och rapportering.

- 5 § Timavgift debiteras i efterhand efter utförd kontroll.

5. Ändra § 18 i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område och strålskyddslagen genom följande tillägg i befintlig
paragraf:

- I de fall taxebilaga 3 vad gäller erfarenhetsbedömning inte är
tillämpningsbar kan timavgift tas ut vid uppföljning av ordinarie
tillsyn.

6. Ersätta taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter med bilaga 1.

7. Ersätta Miljö- och hälsoskydd taxebilaga 1, med bilaga 2.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden får för varje år, kalenderår (avgiftsår) besluta om
justering av timavgiften i taxan. Miljö- och byggnämnden får för varje år,
kalenderår (avgiftsår) besluta om justering av de fast angivna avgifterna för
lag om tobak och liknande produkter. Enligt kommunens taxa ska fördelning
ske med hänsyn till index vad gäller lönekostnader (till del av 75 %) och
konsumentpris (till del av 25 %) och räknas fram till oktober året före
avgiftsåret.

Enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) kommer
personalkostnaderna öka med 2,0 % under 2021. Under perioden augusti
2019 - juli 2020 är konsumentprisindex på 1,0 %. Fördelat på en
kombination av konsumentprisindex (till del av 25 %) och prisindex
kommunal verksamhet (till del av 75 %) har prisutveckling ökat 1,75 %.

Taxa enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
ändras avseende §§ 3 och 5. Ändringen innebär att verksamheterna får
timavgift i stället för årsavgift oavsett kontrolltyp.

Taxa för Valdemarsviks kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen kompletteras genom att lägga till en paragraf som
möjliggör timavgift för handläggning som inte omfattas av ordinarie
kontrolltid.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 222 M-MBN.2020.19

Justerare

..........

..........

Taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter revideras
enligt bilaga 1. Detta görs för att anpassa taxan till gällande lagstiftning.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och
strålskyddslagen ändras genom ett tillägg i § 18. Tillägget innebär att de
verksamheter som har årlig avgift kan debiteras timavgift för uppföljande
tillsyn.

Miljö- och hälsoskydd taxebilaga 1 revideras enligt bilaga 2. Revideringen
innebär främst en justering till fler timavgifter och att ordinarie avgift gäller
vid inrättande av flera avloppsanordningar på samma fastighet. Även för
inrättande av gemensamma anläggningar (25-200 pe) där avgiften justeras
till att motsvara den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamhet enligt
taxebilaga 2 enligt riskkolumn 0. Samtliga avgiftsjusteringar inom avlopp
genomförs för att avgiften på ett bättre sätt ska motsvara nerlagd
handläggningstid. För cisterner justeras taxan för att stämma överens med
Naturvårdsverkets gällande föreskrift och avgift för kontrollrapporter läggs
in. För flourerade växthusgaser anpassas taxan till gällande lagstiftning.
Utöver detta görs en del språkliga justeringar i taxebilaga 2 av mindre
karaktär.

Beslutsunderlag
Protokoll från MBN 2020-09-24 § 173
Reviderad taxa enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Reviderad taxa för miljö- och hälsoskydd taxebilaga 1. Ändrade områden
markerat i gult.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 223 Nämnd.2020.16

Justerare

..........

..........

Anmälan till kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsens beslut

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

Ärendebeskrivning
Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottets protokoll 2020-10-14

· Stöd- och omsorgsutskottets protokoll 2020-10-13

· Kommunstyrelsens tillfälliga beredning 2020-10-05

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Ekonomichef Sven Stengard, dnr KS-SA.2020.88, 2020-10-01,
omsättning av lån om 20 mnkr hos Kommuninvest

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Konkurrensverkets - beslut 2020-10-08 om avskrivning av ärende
gällande granskning av avtal om Ringgården, dnr 676/2019,
kommunens dnr KS-SA.2019.86

· Direktionen i RTÖG - beslut om nytt dataskyddsombud, dnr RÖG
2020/0455 004

· Direktionen i RTÖG - Yttrande till Norrköping kommuns
klimatanpassningsprogram, dnr RÖG 2020/0391 402

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 224 Nämnd.2020.4

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Preventionsprojektet
Folkhälsostrategen och trygghetssamordnaren redovisar för
preventionsprojektet, ett förebyggande arbete mot att ungdomar brukar
droger och alkohol.

RTÖG
Anders Carlsson (C) informerar att direktionen har godkänt årets
delårsbokslut. RTÖG visar ett försämrat resultat än budget, bland annat på
grund av Covid-19 samt utökade utbildningsinsatser.

En reviderad taxa för brandskyddskontroll och sotning ska skickas till
medlemskommunerna för antagande i respektive kommunfullmäktige.

Övrigt
Svar på tidigare ställda frågor av Stefan Kemle (LPo).

· Bifallna motioner: Ett arbete ska påbörjas för att ta fram en
strategi/projektmodell.

· Sommaris: År 2019 och 2020 var den totala bokförda kostnaden för juni
och juli 250 tkr. Av detta beräknas cirka 150 tkr bestå av kostnader för
sommaris. Kostnadsredovisning för augusti månad ska ses över.

Näringslivet har blivit inbjuden till en workshop, där branschen i dialog med
kommunen kan framföra förslag inför kommande arbete gällande turistbyrån
och hamnvärdsskap.

Frågor
Följande frågor ställs under dagens sammanträde.
Jonas Andersson (V):

· Lyfter att trädäcket vid hamnen verkar ostabilt.
Kommundirektören tar med sig frågan.
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Justerare

..........

..........

Stefan Kemle (LPo):

· Kajprojekt ute i Gryt, bryggorna i Fyrudden. Önskar en ekonomisk
redovisning av projektet.
Kommundirektören tar med sig frågan.

· Ska en chef för Gifva tillsättas?
Svar: En generell översyn pågår gällande chef- och ansvarsfördelning.

· Har kommunen målat om Gryts förskola?
Svar: Kommunen har inte målat om Gryts förskola.

Carina Thuresson (M):

· Önskar nulägesinformation gällande Garvarehuset.
Svar: Ärendet bordlades vid CVAB:s senaste styrelsemöte.

· Önskar nulägesinformation gällande Hembygdsgården Åbäcksholm.

Göran Hargestam (SD):

· Önskar nulägesinformation om försäljningen av Gryts skola.
Svar: Försäljningen är genomförd.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Akten
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