
SAMMANTRÄDES
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Plats och tid Stora Studion, Funkishuset, 2020-10-26, 08:15-11:00

Beslutande Mattias Geving (S), ordf.
Nhela Ali (S)
Ulla Wallering Fall (S)
Lars Beckman (S)
Jenny Elander Ek (C)
Anders Carlsson (C)
Torvald Karlsson (C)
Anna Nilsson (M)
Per Hollertz (M)
Anders Sjölander (M)
Stefan Kemle (LPo) i st för Marianne
Svensson (KD)
Göran Hargestam (SD)
Kurt Olsson (SD) i st för
Sten Bäck (SD)

Ersättare Malin Andersson (S)
Daniel Johnsson (C)
Jonas Andersson (V)
Carina Thuresson (M)

Övriga
närvarande

Karl Öhlander, kommundirektör Fredrik Sivula, sekreterare

Utses att
justera

Per Hollertz (M)

Justeringens
plats och tid

Avdelning Service & Administration, 2020-10-26 kl. 13

Underskrift Sekreterare ......................................................... Paragrafer 206 - 207
Fredrik Sivula omedelbar just.

Ordförande .........................................................

Mattias Geving (S)

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

Per Hollertz (M)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen,
omedelbar just.

Sammanträdesdatum 2020-10-26

Datum för
anslagsuppsättande

2020-10-27 Datum för
anslagsnedtagande

2020-11-18

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration

Underskrift .........................................................

Fredrik Sivula
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KS § 206 KS-SA.2020.75

Justerare

..........

..........

Ansökan omställningsstöd OPF-KL14

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen (pensionsmyndigheten) beslutar i enlighet
med bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda att utge omställningsstöd till avgående
förtroendevald.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att när förslaget till
omställningsstöd OPF-KL18 förbereds ska frågan om
samordning första året beaktas.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

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:
"Vår bedömning är att politikern inte har rätt till omställningsstöd på grund av att
han har ett jobb. Han har varit tjänstledig från sitt arbete.
Det finns inget i handlingarna som styrker att han har rätt till omställningsstöd.

I regler och kommentarer till detta regelverk står det tydligt att det är till för att stödja
arbetslinjen, stödet ska gälla omställning till nytt arbete och det är i syfte att hitta
annan försörjning än politiken. Detta är redan uppfyllt då han har ett arbete."

Ajournering
Ajournering begärs och pågår mellan kl. 10:45-10:50.

Yrkanden
Anna Nilsson (M) yrkar avslag till förslaget samt yrkar på tillägget att
förvaltningen uppdras att när förslaget till omställningsstöd OPF-KL18
förbereds ska frågan om samordning första året beaktas.

Mattias Geving (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först ställs
Anna Nilssons (M) yrkande om avslag och Mattias Gevings (S) yrkande
om bifall till arbetsutskottets förslag under proposition. Därefter ställs Anna
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Nilsson (M) tilläggsyrkande under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutar enligt Mattias Gevings
(S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag samt beslutar enligt Anna
Nilssons (M) tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tillika pensionsmyndigheten har återremitterat ärendet
till förvaltningen för en utförligare redovisning.

Fullmäktige har antagit OPF-KL14 och därefter antagit pensionspolicy
2019-01-28 med tillhörande riktlinjer som även omfattar OPF-KL 18
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda samt
arvodesbestämmelser 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. Omställningsersättningen samordnas inte under första året som det
utges. Omställningsstödet förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt
verkar för att få ett nytt arbete.

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. Det innebär ett månatligt arvode om 32 436 kr plus
sociala avgifter under maximalt 6 månader.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet
2020-10-05 § 197 för ytterligare utredning.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 138
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-08
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)
Protokoll från KS 2020-10-05 § 197
Protokoll från KSAU 2020-09-16 § 126

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Personalchefen
Lönekontoret
Akten
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..........

..........

Omdisponering av investeringsmedel för Lovisebergs
förskola

Kommunstyrelsens beslut

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med nedanstående punkter 3-5, medges byggstart och
tidigareläggning av Lovisebergsdelen i investeringsprojektet
”Förskolor Sörby och Loviseberg”.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens förslag

3. Totalanslaget för projektet ”Förskolor Sörby och Loviseberg” i
investeringsbudgeten utökas från 48,5 mkr till 53,3 mkr.

4. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag till projektet på
investeringsbudgeten med 12,2 mkr innevarande år, varav 3,9
mkr avser utökat anslag och 8,3 mkr tidigareläggning.

5. Finansiering av tilläggsanslaget sker till 8,3 mkr genom
minskning av kommunens rörelsekapital och till 3,9 mkr genom
omfördelning av innevarande års investeringsbudget enligt
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Under 2017 genomfördes en utställning av alternativa lösningar för
förskole- och skollokaler i Valdemarsvik, sedan det konstaterats att
befintliga förskolelokaler på Lovisebergsområdet var undermåliga och
måste rivas. På Lovisebergsområdet nyttjades den ursprungliga
Lovisebergs förskola, den s k ”Längan” samt en kompletterande paviljong
för att täcka behovet motsvarande 9-10 avdelningar.

Utställningen av alternativen var tillgänglig i Folkets Hus under flera veckor
och drygt 100 synpunkter inkom till kommunen. En tydlig vilja från
medborgarna var att kommunen inte skulle bygga en förskola i två plan
och inte heller en alltför stor förskola på samma plats (8-10 avdelningar).
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Kommunstyrelsen föreslog härefter kommunfullmäktige att i
investeringsbudget 2019-2020 avsätta medel om 40 mkr för två nya
förskolor i Valdemarsvik, en på Sörbyområdet och en på
Lovisebergsområdet, med möjlighet till fem avdelningar på vardera
platsen.

I ett ärende om byggstart och tilläggsbudgetering för nya förskolor, KS-
KcS.2019.73, beslutade kommunstyrelsen 2019-10-28, § 214, att
byggnation av förskola på Sörbyområdet skulle påbörjas under 2020, att
byggstart för Lovisebergs förskola skulle återremitteras till förvaltningen
samt att totalkostnad för projekten skulle utökas till 48 mkr i
kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag 2020-2024, det sistnämnda
som ett resultat av genomförda upphandlingar för byggnationerna.
Återremissen blev dessvärre inte hanterad av förvaltningen under hösten
2019.

I 2020 års budgetbeslut 2019-12-16, §121, avsattes till
investeringsprojektet ”Förskolor Sörby och Loviseberg” 48 mkr totalt, varav
24 mkr 2020 och 24 mkr 2021.

Igångsättning och tidigareläggning, Loviseberg

Av ovanstående framgår att Lovisebergsdelen av projektet saknar politiskt
beslutad byggstart, medan detta givits för Sörbydelen som också är
färdigställd med fem avdelningar och inflyttning i början av hösten 2020.
Förskolan på Sörbyområdet är nu fylld med de barn som tidigare använt
”Längan” och Expandias paviljong på Lovisebergsområdet. Nu återstår
behovet av nya lokaler för de barn, motsvarande fem avdelningar, som går
kvar i den ursprungliga Lovisebergs förskola.

Förvaltningen föreslår därför att Lovisebergsdelen om fem avdelningar
medges byggstart av kommunstyrelsen.

Då hela förskoleprojektet med totalt 10 avdelningar ligger inom samma
entreprenad och upphandling, har även Lovisebergsdelen förberetts
avseende moduler och markarbeten på plats. Lovisebergsdelen ligger nu
före i tidplan då modulerna redan är stomresta i fabrik, vilket ger
leverantören rätt till en betalning om 7 mkr. Detta belopp var enligt
urspungsplanen beräknat att förfalla till betalning strax efter årsskiftet
2020/2021.

Vid projektering har också framkommit att ledningsdragningar på
Lovisebergsområdet måste flyttas då de annars skulle legat under den
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relativt begränsade yta som är byggbar för den nya förskolan. Detta har
medfört ett förberedande markarbete för att flytta VA-ledningar, 0,9 mkr.

Slutligen krävs att den s k Längan rivs 2020, för att fortsatt etablering av
den nya förskolan ska kunna ske 2021. Kontrakterad rivningskostnad med
viss marginal för ändrings- och tilläggsarbeten är 400 tkr. För rivningen
ligger idag en särskild investeringspost 2021 om 500 tkr.

Med utgångspunkt i ovanstående föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsen medger tidigareläggning i projektet så att kostnaderna
för stomresta moduler, förberedande markarbeten samt rivning av
”Längan”, sammantaget 8,3 mkr, belastar 2020.

Utökning av totalanslaget för projektet ”Förskolor Sörby och Loviseberg” i
investeringsbudgeten samt tilläggsanslag innevarande år

Förvaltningen föreslår att totalanslaget för projektet utökas till 53,3 mkr
samt att det fördelas mellan 2020 och 2021 enligt följande.

2020 2021
Beslutad budget
inkl
rivningskostnad
”Längan”, mkr

24,0 24,5

Tilläggsanslag,
mkr

3,9
(fördyrade
markarbeten
Sörby)

0,9
(förberedande
markarbeten
Loviseberg)

Tidigareläggning
av kostnader till
2020 från 2021,
mkr

8,3 (moduler
och
förberedande
markarbeten
Loviseberg,
rivning
”Längan”)

-8,3 (moduler
och
förberedande
markarbeten
Loviseberg,
rivning
”Längan”)

Ny budget 36,2 17,1

Finansiering av anslaget

Förvaltningen föreslår att den del av anslaget som enligt ursprunglig
tidplan skulle belastat 2021 men flyttas till 2020, bekostas genom
minskning av kommunens rörelsekapital; moduler Loviseberg, 7 mkr,
förberedande markarbeten Lovisberg, 0,9 mkr, samt rivning ”Längan”, 0,4
mkr, eller totalt 8,3 mkr.

6(7)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

KS § 207 KS-TEK.2020.73

Justerare

..........

..........

Förvaltningen föreslår vidare att den fördyring av projektet 2020 som
härrör till Sörbydelen och upphandling av yttre miljö, 3,9 mkr, bekostas
genom omfördelning av innevarande års investeringsbudget så att
nedanstående projekt fråntas ej förbrukade medel enligt följande.

Fastighetsunderhåll enligt plan
(PLU), mkr

0,9

Utrustning gatu- och
fastighetskontoret

0,5

Utveckling torget ICA -
Systembolaget

1,0

Simhallen Gusum 1,5
Totalt 3,9

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
Akten
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