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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 225 KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

Valärenden 2020 - Avsägelse från uppdrag som representant
i regionalt nätverk för samhällsplanering samt fyllnadsval

Kommunstyrelsens beslut

1. Göran Karlssons (C) avsägelse godkänns.

2. Till ny representant för regionalt nätverk för samhällsplanering
utses Anders Carlsson (C).

Ärendebeskrivning
Göran Karlsson (C) har 2020-10-29 inkommit med avsägelse från
uppdraget som representant för regionalt nätverk för samhällsplanering.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Valpärmen
Registret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 226 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

Månadsuppföljningar 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsuppföljning per den 31/10 2020 godkänns.

Sammanfattning
Månadsuppföljningen för oktober månad visar enbart små skillnader mot
september. Skillnaden är dock negativ och beror på en något sämre
prognos för sektorn Samhällsbyggnad och kultur. Prognosen pekar mot ett
resultat på + 10,5 mnkr. Detta är 2,2 mnkr bättre än budget.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -474,8 -486,9 -12,1
Finansiering 483,1 497,4 +14,3
Summa (årets resultat) 8,3 10,5 +2,2

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 60,7 60,7 0,0

Tidigareläggning av förskolebyggnation vilket behandlats i särskilt ärende
(KF § 103) och en investeringsplan där 47,4 mnkr av budgeterade 60,7
mnkr är förbrukade tyder på att hela utrymmet kommer att ianspråktas
under året.

4(37)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 226 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning
Driftbudgeten, verksamheterna

Mnkr, netto Budget Utfall
31/10

Prognos
avvikelse

Service och
administration

24,9 24,3 -3,6

Kommunchef
med stab

6 ,8 3,6 0

Stöd och omsorg 222 ,8 193,2 (0,6*)
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad

167,9 144,3 -4,6

Samhällsbyggnad
och kultur

41,2 42,5 -4,0

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,2 6,6 0

Politisk
organisation

5,3 4,3 -0,5

Summa
verksamheterna

475,6 418,8 -12,1

Varav merkostnader
Covid -19

8,7 (8,7)

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

Service och administration

Prognosen från september kvarstår med -3,6 mnkr.

Kommunchef med stab

Prognosen kvarstår att budgeten kommer att hållas.

Stöd och omsorg

Prognosen kvarstår från september och exklusive merkostnader för Covid
– 19 redovisar nu sektorn en positiv avvikelse.

Barn, utbildning och arbetsmarknad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 226 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

Prognosen kvarstår från september

Samhällsbyggnad och kultur

Prognosen är försämrad med ca 1,0 mnkr sedan september. Detta beror
dels på minskade överskott inom den avgiftsfinansierade verksamheten.
”Gröna påsen” inom avfall och troligen minskad förbrukning inom VA. Inom
den skattefinansierade verksamheten har prognosen försämrats på grund
av kostnader för sopmajor i skärgården. Här pågår en analys.

Finansiering

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

Kommunen har en långfristig upplåning på totalt 227,8 mnkr hos
Kommuninvest med en genomsnittlig kapitalbindningstid på 3,0 år, en
genomsnittlig räntebindning på 2,08 år och en genomsnittlig ränta de
senast tolv månaderna på 0,6%. Ett lån med rörlig ränta uppgående till
16,3 mnkr omsätts den 1/12.

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 rymmas 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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 226 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

periodiseringsdifferenserna är stora går det att utläsa att intäkterna är
betydligt lägre för innevarande period och att personalkostnadsökningarna
är mycket låga. En förklaring till det senare är att stora delar av årets
löneökningar inte belastat redovisningen.

Sammanfattning och slutsatser
Uppföljningen per oktober månad visar på en försämrad prognos jämfört
med september med en mnkr. Men dock på ett positivt resultat som
överstiger budgeten med 2,2 mnkr. Resultatet prognostiseras till +10,5
mnkr. Det finns fortfarande en stor osäkerhet kring skatteintäkterna och
statsbidragen beroende på konjunkturutvecklingen. Det finns även en stor
osäkerhet kring hur merkostnaderna för Covid -19 utvecklar sig samt hur
stor ersättningen från staten blir.

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-11-17

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 227 KS-SA.2020.107 041

Justerare

..........

..........

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 antas med
ändringen att sista punkten under Vägen till målet avseende den
hälsosamma kommunen ska ha följande lydelse:
"Folkhälsa ska vara ett prioriterat område för kommunens verksamheter.
Under 2021 ska särskilt fokus läggas på folkhälsa för äldre. Arbetet ska
ske inom ramen för sedan tidigare prioriterade områden i folkhälso-
strategin. Fokus har också legat mycket på utvecklingen av preventivt
arbete gentemot barn och unga bl à genom föräldrastöd. Detta viktiga
arbete kommer att fortsätta under 2021 och då handlingsplanen för
Preventionsprojektet ska implementeras."

Protokollsanteckning
Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
” Vänsterpartiet saknar den tydlighet av politisk styrning och uppföljning i ks
och resp. utskott, vilket verksamhetsplanen bör visa på.

Verksamhetsplanen ska utgöra grunden för kommande ansvarsfrihet för
styrelsen, ur detta perspektiv bör verksamhetsplanen tydliggöra styrelsens
och resp. utskotts ansvarsområde, kopplat till uppsatta mål och uppdrag
givna av kommunfullmäktige”

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Stefan Kemle
(LpO), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) deltar inte i avgörandet
av ärendet och lämnar följande protokollsanteckning:
"Förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 bygger på den budget som
lades fram av socialdemokraterna och centern.

Då vi hade ett annat budgetförslag så ställer vi oss inte bakom den föreslagna
verksamhetsplanen."
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 227 KS-SA.2020.107 041

Justerare

..........

..........

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att sista punkten
under Vägen till målet avseende den hälsosamma kommunen ska ha
följande lydelse:
"Folkhälsa ska vara ett prioriterat område för kommunens verksamheter. Under
2021 ska särskilt fokus läggas på folkhälsa för äldre. Arbetet ska ske inom ramen
för sedan tidigare prioriterade områden i folkhälso- strategin. Fokus har också legat
mycket på utvecklingen av preventivt arbete gentemot barn och unga bl à
genom föräldrastöd. Detta viktiga arbete kommer att fortsätta under 2021 och då
handlingsplanen för Preventionsprojektet ska implementeras."

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om Mål & Budget 2021 – 2023, 2020-11-23, §
117. Enligt Styrmodell för Valdemarsviks kommun antagen av
Kommunfullmäktige 2020-05-25, §51 ska Kommunstyrelsen årligen bryta ner
Kommunfullmäktiges Mål § Budget i en verksamhetsplan.

I föreliggande verksamhetsplan kompletteras Kommunfullmäktiges
inriktningsmål med resultatmål och en beskrivning av vägen till målet.
Kommunfullmäktiges uppdrag kompletteras med en beskrivning av hur
organisationen kommer att arbeta med dem under året. Därtill finns en
nedbrytning av den ekonomiska ramen fördelat på sektor och verksamhet
med en beskrivning av hur respektive sektor kommer att bedriva och
prioritera sin verksamhet under året.

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-11-24
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS § 228 KS-SA.2020.102 040

Justerare

..........

..........

Julgåva 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Julgåvan 2020 finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov upp till ett belopp på 170 000 kronor.

Ärendebeskrivning
En mindre julgåva till personalen i form av presentkort som kan användas
lokalt, har varit en uppskattad tradition på senare år i Valdemarsviks
kommun.

Även i år kommer julgåvan från arbetsgivaren bestå av ett presentkort. Detta
kort administreras av Turistföreningen och kommer att gälla i de flesta lokala
butiker. Tjänster eller varor som spel, tobak, alkohol och receptbelagd
medicin kommer inte att kunna köpas med presentkortet. Kortet får inte
bytas mot pengar.

I samband med gåvans överlämnande kommer arbetsgivaren i sin
julhälsning berätta om vikten av att stötta de affärsidkare som på grund av
pandemin är extra utsatta. Av detta skäl kommer presentkortens giltighetstid
inte att stäcka sig längre än till sista februari 2021.

Det samlade värdet på presentkorten beräknas till fyra kort á 50 kronor per
anställd (790 st) = 158 tkr. Därtill kommer kostnader för tryck.

Finansiering av årets julgåva föreslås ske ur anslaget för kommunstyrelsens
oförutsedda behov. Detta anslag uppgår till 3,0 mnkr innevarande år varav
0,4 mnkr är förbrukade.

En julgåva till anställda är skattefri för de anställda så länge värdet inte
överstiger 450 kronor inklusive moms. En tillfällig skattefrihet för ytterligare
1 000 kronor/anställd gäller innevarande år.
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Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-11-17

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Personalchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 229 KS-SA.2020.91

Justerare

..........

..........

OPF-KL18

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar ”Bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda, OPF-KL18” med ändringen att
omställningsersättningen ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster även från första året. Samordningen ska ske
från första dagen. Förslaget till bestämmelsen börja gälla efter det
att den blivit antagen.

Yrkanden
Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Stefan
Kemle (LpO) yrkar att omställningsersättningen ska samordnas med andra
förvärvsinkomster från första dagen.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner har lämnat förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) för att kunna
tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller
senare. Bestämmelserna gäller förtroendevalda som fullgör uppdrag hos
kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av
heltid. Omställningsinsatser kan förtroendevald få som lämnar sitt uppdrag efter
minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i
32 a § LAS angiven ålder när den förtroendevalde lämnar sitt uppdrag.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd i syfte att
öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär.

Det ekonomiska omställningsstödet består av 85 % av tidigare genomsnittligt
arvode och utges om tre månader per år som uppdraget varat och ersättningen
samordnas inte under första året som det utges. Ekonomiskt omställningsstöd utges
av kommunen i högst 3 år, 85% av genomsnittliga månadsarvodet de två första
åren och 60% år 3.

Förslaget innebär att det ekonomiska omställningsstödet samordnas/minskas med
andra förvärvsinkomster från och med andra månaden, år ett.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS § 229 KS-SA.2020.91

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service & Administration 2020-10-16
Protokoll från KSAU 2020-11-11 § 150
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18)

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 230 KS-BU.2020.59

Justerare

..........

..........

HPV-vaccination pojkar

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda alla pojkar födda 2008 som
går i årskurs 5 HPV-vaccin.

Ärendebeskrivning
Från och med 2020 erbjuder vi pojkar i årskurs 5 HPV-vaccin. Det gäller
pojkar födda 2009 eller senare. Huvudmannen måste fatta beslut om även
pojkar födda 2008 ska erbjudas HPV-vaccin. Sektor BUA föreslår att alla
pojkar i årskurs 5 erbjuds HPV-vaccin oavsett födelseår.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-BUU 2020-11-09 § 59
Skrivelse från Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 2020-11-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningschefen
Skolintendenten
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 231 KS-BU.2020.60

Justerare

..........

..........

Bidragsbelopp fristående skolor 2019

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ersätta Tryserums fristående
förskola AB en retroaktiv ersättning av totalt 421 409 kr.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Tryserums friskola har inkommit med en fråga om att
kompensera fristående skola på grund av att kommunala förskolor redovisar
underskott i bokslutet 2019.
Valdemarsviks kommun har redovisat ett underskott för barnomsorg under år
2019 och en ekonomisk analys visar nu att kommunens verksamheter har
använt mer resurser än de tilldelats per barn samt underskottet inte
balanseras till nästa år. Ett sådant underskott innebär att Tryserums
fristående förskola AB har rätt att få en retroaktiv ersättning för skillnaden
mellan redan utbetald ersättning och kommunens verkliga kostnad.

Bidragsbeloppet beräknas på följande faktiska kostnader: undervisning,
lärverktyg, måltider, lokaler, administration och moms.

Retroaktiv ersättning 2019

Förskola
Bidragsbelopp inkl. avgift 4360 kronor/per barn

Skolbarnsomsorg
Bidragsbelopp inkl. avgift 5967 kronor/per barn

Beslutsunderlag
Protkoll från KS-BUU 2020-11-09 § 60
Skrivelse från Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 2020-10-21.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Tryserums fristående förskola AB
Barn- och utbildningschefen
Skolintendenten
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-30

KS § 232 KS-KcS.2020.64

Justerare

..........

..........

Avtal - Samverkansavtal inom Region Östergötland om
samordnad samhällsorientering för nyanlända

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag till samverkansavtal gällande
samordnad samhällsorientering inom Region Östergötland.

Ärendebeskrivning
Det är viktigt att nyanlända tar del av kunskap om Sverige och om vad det
innebär att leva i det svenska samhället samt information om rättigheter och
skyldigheter. Men även hälsa är en grundläggande förutsättning för
delaktighet i samhället.
Samhällsorientering är en lagstadgad utbildningsinsats för nyanlända på
modersmål i dialogform. Enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare är kommunerna skyldiga att erbjuda
samhällsorientering på modersmål i minst 100 timmar (förordning
2010:1138) till nyanlända personer i åldern mellan 18 och 64 år.

Syftet med samhällsorientering är att erbjuda riktat stöd på deltagarens
modersmål (eller annat språk som denne behärskar väl) till nyanlända i
samverkan mellan kommunerna och Region Östergötland. Genom
samordnad samhällsorientering möjliggörs att nyanlända inom regionen ska
få samhällsorientering av hög kvalitet för att nå en snabbare etablering på
arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Målet med en samordnad samhällsorientering är att nyanlända invånare ska
få en samhällsorientering av hög kvalitet för snabbare etablering i samhället
och på arbetsmarknaden.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-BUU 2020-11-09 § 62
Förslag till samverkansavtal gällande samordnad samhällsorientering

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Kommundirektören
Trygghetssamordnaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS § 233 KS-SO.2020.60

Justerare

..........

..........

Sammanträdestider för KPR/KHR 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar anta sammanträdesplan för 2021
avseende det Kommunala Handikapprådet och det Kommunala
Pensionärsrådet.

Ärendebeskrivning
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdestider 2021 för de
kommunala råden. De kommunala råden kommer från och med år 2021 att
hålla gemensamma sammanträden.

KPR - KHR
27 januari 08:30-12:00
26 maj 08:30-12:00
1 september 08:30-12:00
27 oktober 08:30-12:00

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-SOU 2020-11-10 § 60
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-29

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare F.A.
Akten
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Tillsynsplan för alkoholtillsyn 2021-2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreslagen tillsynsplan för tidsperioden 2021-2023 avseende
serveringstillstånd samt försäljning/servering av folköl godkänns.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har utarbetat en plan för hur tillsynen över kommunens
serveringstillstånd och försäljningen av folköl kommer att bedrivas under
åren 2021-2023. Tillsynsplanen beskriver hur tillsynen praktiskt ska
genomföras och innehåller en plan för inriktning och omfattning av tillsynen.

Enligt alkohollagens 9 kap 2 § är kommunen skyldig att upprätta en
tillsynsplan som ska bifogas Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Inledning
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att minska alkoholens
skadeverkningar och har därför bestämmelser som möjliggör en kraftfull
tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. Av alkohollagen framgår att
servering endast får ske i sådan omfattning och i sådana former att skador
eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställen inte uppstår. Som
ett särskilt skydd för ungdom finns även åldersgränser angivna i lagen.
Innehavare av serveringstillstånd är också skyldig att fullgöra sina
skyldigheter gentemot det allmänna.

Det är kommunen som tillsammans med polismyndigheten har ansvaret för
den omedelbara tillsynen över serveringen av alkoholdrycker och
försäljning folköl.

Syfte
Syftet med tillsyn är att förebygga och korrigera brister som kan uppstå vid
servering/försäljning av alkoholdrycker1, samt kontrollera att
tillståndshavare fortlöpande motsvarar alkohollagens krav på lämplighet.
Upprättad tillsynsplan ska skapa struktur och generera ett effektivare
tillsynsarbete samt möjliggöra kontinuerlig uppföljning.
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Tillsynskategorier

Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn är både rådgivande och preventiv i sin karaktär.
Genom att förmedla kunskaper och verka för ett fungerande samarbete kan
problem undvikas både för krögaren och för kommunen. Den förebyggande
tillsynen består konkret av att kommunen aktivt förmedlar information samt
erbjuder utbildning till tillståndshavare och serveringspersonal på
serveringsställen som innehar stadigvarande serveringstillstånd.

I kommunen finns också ett tillsynsnätverk där polis, miljöinspektörer,
räddningstjänst, skattehandläggare, folkhälsosamordnare och
alkoholhandläggare träffas regelbundet i syfte att skapa informations- och
processflöde i arbetet med effektivare tillsyn. Konkret ska nätverkets olika
aktörer skapas möjlighet att utbyta information och kunskap samt planera
för praktisk samordnad tillsyn.

Under tillsynsperioden (2021-2023) avses den förebyggande tillsynen
bedrivas enligt följande:

 Tillståndshavare i Valdemarsviks kommun kommer att erbjudas en
förkortad variant av ansvarsfull alkoholservering under 2021 och
ambitionen är att det även ska ske under 2022 och 2023. Den
förkortade varianten består av 1 dags utbildning innehållande
alkohollagen och konflikthantering. Eftersom handläggningen av
serveringstillstånd för Valdemarsviks kommun ombesörjs via avtal av
Linköping kommun, kommer utbildningen att samordnas med
tillståndshavare från Linköpings kommun.

 Vid behov ge enskilda tillståndshavare möjligheten att få utbildning/
fortbildning i alkohollagen för sig och sin personal på serveringsstället.

 Bibehålla och vid behov stärka samarbetet med andra myndigheter
med tillsynsansvar.

 Fortlöpande uppdatera www.valdemarsvik.se inom området.

Inre tillsyn
Den inre tillsynen innebär att kommunen kontrollerar om förutsättningar för
tillstånd fortsatt föreligger. Tillsynen är av administrativ karaktär och består
främst av kontroll och uppföljning av tillståndshavarnas personliga och
ekonomiska förhållanden. Den inre tillsynen innefattar också kontroll av
eventuella företagsförändringar genom bolagsverket samt granskning av
den årliga restaurangrapporten som tillståndshavare är ålagda att redovisa.
Remissinstanser för den inre tillsynen är skatteverket, kronofogden,
miljökontoret samt polismyndigheten.
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Ett ömsesidigt och väl utvecklat samarbete med dessa myndigheter, liksom
även med räddningstjänsten och länsstyrelsen är en förutsättning för att
uppnå en bra restaurangtillsyn.

Under tillsynsperioden (2021-2023) avses den inre tillsynen bedrivas enligt
följande:

 Tillståndshavare och deras företrädares ekonomiska skötsamhet
avseende eventuella betalningsförelägganden och restföringar ska
kontrolleras via information från skatteverket.

 Minst två gånger per år ska samtliga tillståndshavare granskas
angående betalning av skatter och avgifter gentemot skatteverket.

 Restaurangrapporterna ska granskas en gång per år avseende
omsättning av alkoholdrycker.

 Tillståndshavares och deras företrädares vandel ska kontrolleras
gentemot polismyndigheten minst en gång per år.

 Kontrollera serveringsställenas marknadsföring på nätet.

Yttre tillsyn
Yttre tillsyn avser den tillsyn som sker på serveringsstället i syfte att följa
upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Det som
främst ska kontrolleras är ordning och nykterhet och att servering inte sker
till minderåriga eller till märkbart berusade personer. Det kan handla om
rutintillsyn som sker utan särskild grund eller på förekommen anledning.
Besöken sker oftast oanmälda och innehåller bland annat följande
kontroller:

- att serveringen av alkoholdrycker sker ansvarsfullt och måttfullt
- att serverings av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år
- att tillredd mat tillhandahålls
- att ordningen är god både inne och utanför serveringsstället
- att serveringsansvarig personal finns på plats i serveringslokalen
- att personal inte vidtar åtgärder i syfte att uppmana gäster att köpa

alkohol
- att marknadsföringen på serveringsstället inte är påträngande

Besöken sker antingen genom kommunens egen försorg eller genom så
kallad samordnad tillsyn. Vid samordnad tillsyn samverkar polisen,
skatteverket, miljökontoret och räddningstjänsten. Konstellationen kan
variera utifrån vad och vem som ska kontrolleras.

Den yttre tillsynen kräver ibland att den utförs kvälls- och nattetid.
Tillsynsbesöken ska därför utföras av minst två inspektörer dels, av
säkerhetsskäl, dels för att kunna bestyrka uppgifter i tillsynsrapporten,
vilken kan leda till ingripande och omprövning av serveringstillståndet.
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Ett tillsynsbesök ska alltid generera ett upprättat tillsynsprotokoll. Protokollet
delges tillståndshavaren i efterhand. Har tillsynen resulterat i anmärkning
exempelvis beträffande ordning och nykterhet, kontaktas tillståndshavaren
och denne ges möjlighet att delge kommunen sin bild av vad som har hänt
samt vilka eventuella åtgärder tillståndshavaren ämnar vidta.

Under tillsynsperioden (2021-2023) avses den yttre tillsynen bedrivas enligt
följande:

 Serveringsställen med sena serveringstider (företrädesvis till 01:00)
ska prioriteras.

 Inkomna tips/ anmälningar om missförhållanden ska följas upp med
tillsynsbesök

 Serveringsställen med anmärkningar från tidigare tillsynsbesök ska
följas upp

 Varuprover på ett antal serveringsställen

 Kontrollera att matutbudet på serveringsställena följer lagstiftningen

Tillsyn av Folköl
Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla
det till kommunen. Kommunen har tillsammans med polisen ansvar för att
tillsyn utövas angående folköl.

Tillsynen av folkölsförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och
information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn.
Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller om det bedöms
som en alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning. En av
alkohollagstiftningens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljningen av
folköl till minderåriga. I kommunens tillsyn kontrolleras att handlarna utövar
egentillsyn och har upprättade rutiner i butiken för försäljning. Kommunen
ska också informera om vikten att kontrollera ålder, berusning samt risken
för langning.

Ambitionen är att varje anmält försäljningsställe ska få årligt tillsynsbesök.
Vid dessa besök kontrolleras märkning, om hur försäljningsställets
informerar till kunder om främst åldersgränsen, priser, dryckens placering
samt förfrågan om hur legitimations- och nykterhetskontroller utförs.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KS-SOU 2020-11-10 § 59
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut daterad 2020-10-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Socialchefen
Akten
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Försäljning av Näs 1:6

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner försäljning av del av Näs 1:6 i
enlighet med bifogat köpekontrakt inklusive kartbilaga (inringat
rött).

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören Karl Öhlander att
underteckna avtalet och verkställa överlåtelsen.

Ärendebeskrivning
Före sommaren 2020 presenterade förvaltningen inför KSAU ett förslag att
sälja ett par markområden som kommunen äger, bland annat del av Näs 1:6,
sedan förfrågan inkommit från ett par privatpersoner.

Näs 1:6 är en relativt perifert belägen kommunägd mark vid Yxningen, totalt
ca 30 ha stor bestående av ca 10 ha skogs- och jordbruksmark med
tillhörande vatten, samt ett fritidshusområde som är planlagt genom två
byggnadsplaner från 60-talet. Planområdet (ca 14 ha) är upplåtet via ett
nyttjanderättsavtal till en samfällighetsförening och omfattas inte av
försäljningsförslaget. Ytterligare fakta kring området beskrivs i bifogat
material framtaget av lantmätare.

Vid informationen före sommaren ställde sig KSAU principiellt positiv till
försäljning men önskade konkurrensutsättning genom annonsering på
kommunens hemsida, före budgivning.

Annonsering skedde också över sommaren och alla intressenter fick även ett
prospekt med en mer utförlig beskrivning av objektet samt svar på frågor.
Förfarandet avslutades med budgivning, vilken resulterade i att ägarna till en
angränsande fastighet vann med högsta bud, 1,5 mkr.

Förvaltningen föreslår nu att försäljningen verkställs i enlighet med bifogat
köpekontrakt.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-11-11 § 152
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-10-26
Köpekontrakt Valdemarsvik Näs 1:6
Avyttring av del av Näs 1:6

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
t.f. Samhällsbyggnadschefen
Akten
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Remiss - Förslag på sänkt hastighet väg 746

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande
daterat 2020-10-05.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har för yttrande senast den 14 oktober 202, översänt
handlingar i ovanstående ärende. Valdemarsviks kommun har begärt
förlängd tid för yttrande till den 10 december 2020 och beviljats detta.

Ett förslag om begränsning av hastigheten på väg 746 vid Knappekulla har
inkommit till länsstyrelsen. Som skäl anförs att det är en mindre väg med
gårdar där det finns barn och diverse djur som ibland vistas på vägen, och
de uttrycker en oro kring hastigheten. De har också frågor om logiken i att
det är begränsat till 50 km/tim på väg 744 genom byn.

Trafiklagstiftningen är mycket tydlig med att vid färd på väg ska lämplig
hastighet hållas utifrån rådande situation på vägen. Vägen är tydlig i sitt
”språk” och visar för föraren vilken hastighet som är mest lämpad vid färd.
Trots det så bör del av vägen bedömas utifrån att det tidigare har beslutats
om begränsning på väg 744 genom byn.

Vår samlade bedömning är att enhetlig hastighet ska råda inom hela byn
Västertryserum och därför ska den del som är belägen på väg 746 också
begränsas till 50 km/tim.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-11-11 § 154
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-10-01
Skrivelse förslag till yttrande daterat 2020-10-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Trafiksamordnaren
Akten
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Taxa för markupplåtelse

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogad taxa för
markupplåtelse.

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva gällande taxa KF §6,
95/000317 406.

Ärendebeskrivning
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.

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. 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.

Ärendet återremitterades av KS 2020-10-26 § 214 för ytterligare utredning
avseende bland annat frågan om försäljning av el. Förslaget till taxan har
därefter reviderats.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-11-11 § 155
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-24
Förslag till taxa för markupplåtelse
Protokoll från KS 2020-10-26 § 214
Protokoll från KSAU 2020-10-14 § 143

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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..........
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Övertagande av tillsynsansvar

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att framställa hos Länsstyrelsen
Östergötland om överlåtelse åt Miljö- och byggnämnden i
Valdemarsviks kommun tillsynsansvaret gällande förorening på
fastigheten GUSUM 6:141 (MIFO-nr F0563-0213).

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har tillsammans med miljökontoret gått igenom
mötesanteckningar och äldre beslut kopplat till förorenade områden. Vid
genomgången har brister kopplat till överföring av tillsynsansvar uppdagats.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över områden där en förorening härrör från
pågående verksamhet med beteckningen A eller B i förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller från verksamhet av detta slag
som upphört efter den 30 juni 1969 och där vid tidpunkten för verksamhetens
upphörande inte hade överlåtits enligt 44 a § miljöskyddslagen (1969:38).

Miljö- och byggnämnden bedriver i dag tillsyn på förorenade områden enligt
miljöbalken. Där det funnits anmälningspliktiga verksamheter, icke
anmälningspliktiga och verksamheter som avslutas före Miljöskyddslagen
trädde i kraft, d.v.s. 1 juli 1969.

Detta innebär att länsstyrelsen har tillsynsansvar kopplat till det aktuella
förorenade området medan miljö- och byggnämnden har tillsyn på den
pågående verksamheten. Önskemålet från länsstyrelsen är därför att miljö-
och byggnämnden ansöker om att överta tillsynsansvaret för förorening
kopplad till Gusums bruk, (gamla delen) på fastigheten där RK-teknik i
Gusum i dag har pågående verksamhet. Tidigare verksamhet på fastigheten
är Voith Paper Fabrics Gusum AB.

Beslutsmotivering
Länsstyrelsen har tagit fram en policy för tillsynsansvar över förorenade
områden. Enligt den har Länsstyrelsen i dag tillsynsansvar för förorening
som kopplas till Gusums bruk, gamla delen (MIFO-nr F0563-0213) på
fastigheten Gusum 6:141. Kommunen har dock tillsynen på den pågående
verksamheten RK-Teknik i Gusum AB. Miljö- och byggnämnden bedömer
liksom länsstyrelsen att det finns samordningsfördelar med att kommunen tar
över tillsynen även för markföroreningarna.
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Den som har tillsyn över en verksamhet bör även ha tillsyn över de
föroreningar som verksamheten orsakar. Om tillsynen över en pågående
miljöfarlig verksamhet överlåtes bör således även tillsynen över det
förorenade området överlåtas (B5 i bilagan till förordning om tillsyn enligt
miljöbalken.)

Lagstöd
Vem som är ansvarig tillsynsmyndighet samt möjligheter att överlåta
tillsynsansvaret regleras i Miljöbalkens 26 kapitel 3–5 §§. Vid överlåtelse
framgår det bl.a. att ”regeringen får meddela föreskrifter om att en
tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommun som begär det att i ett visst
avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig
tillsynsmyndighet”. Av 26 kap. 4 § framgår det att det är kommunen som gör
en framställning om överlåtelse till tillsynsmyndigheten, som i detta fall är
länsstyrelsen.

Miljötillsynsförordningen (2011:13) är den föreskrift där överlåtelse regleras,
och vad som gäller vid överlåtelse beskrivs i paragraferna 18-20 §§. Enligt
18 § får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd
att utföra den operativa tillsynen. Ansökan om övertagande ska ske av
kommunfullmäktige. I 19 § beskrivs vad en överlåtelse ska avse. I 20 §
beskrivs vad myndigheten (länsstyrelsen) vid sin prövning om överlåtelse
ska ta hänsyn till.

Beslutsunderlag
Protokoll från MBN 2020-10-29 § 209
Skrivelse från Miljökontoret 2020-10-21

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Prövning om CVAB: och VETAB:s verksamheter har varit
förenliga med det fastställda ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna år 2019

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamheten i det kommunala bolaget Centrumhuset i
Valdemarsvik AB, CVAB har under år 2019 bedrivit verksamhet
som i huvudsak varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

2. Verksamheten i det kommunala bolaget Valdemarsviks
Etableringsaktiebolag, VETAB, har under år 2019 bedrivit
verksamhet som varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om den
verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
(lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen).
Uppsiktplikten innebär att kommunstyrelsen ska fatta ett aktivt beslut om
bolagen utfört verksamheten inom de ramar som lagts fast i
bolagsordningarna. Bolagen ska följa ägardirektiv och riktlinjer på ett beslutat
och strukturerat sätt som bottnar i kommunfullmäktiges mål. Om styrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.

Ekonomienheten representerar förvaltningen och har undersökt de
kommunala bolagen Centrumhuset i Valdemarsvik AB, CVAB, och
Valdemarsviks etableringsaktiebolag, VETAB. Årsredovisningar, ägardirektiv
och bolagsordningar har använts som underlag till undersökningen.
Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak varit förenliga med det
fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
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Centrumhuset i Valdemarsvik AB
Bolaget äger och förvaltar två fastigheter, Sjöhuset och Funkishuset.
Funkishuset är till stora delar uthyrt till Valdemarsviks kommun och Sjöhuset
är inne i en försäljningsprocess.

Bolaget ska enligt bolagsordningen förvalta fastigheter inom Valdemarsviks
kommun. Enligt ägardirektiv ska bolaget ansvara för att dess fastigheter
fortlöpande underhålls och utvecklas efter befintlig och bedömd framtida
efterfrågan. Uppdrag till styrelsen och verkställande direktören är att vidta
åtgärder för att undvika ekonomiska och kapitalmässiga förluster. Prioriterat
är att försäljning av Sjöhuset ska genomföras.

Centrumhuset i Valdemarsvik AB ska långsiktigt uppnå en soliditet på 15%
enligt ägardirektiv.

Bolaget har under år 2019 drivit försäljningsprocessen av Sjöhuset.
Köpekontrakt är påskrivet under året men överlåtelsedatum är beräknat till
våren år 2021 pga. bygglovsprocess. Enligt årsredovisningen 2019 var
bolagets soliditet 5,5%, men väntas öka efter fastighetsförsäljningen.

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under
föregående kalenderår i huvudsak har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Valdemarsviks Etableringsaktiebolag VETAB
Bolaget äger och förvaltar fastigheten Strömsvik 4,
administrationsbyggnaden och kommunhuset Strömsvik. Valdemarsviks
kommun är den enda hyresgästen och debiteras en årlig hyra motsvarande
bolagets självkostnader.

Enligt ägardirektiv ska bolaget på ett kostnadseffektivt sätt förvalta
fastigheten Strömsvik 4, så att fastighetsvärdet bibehålls över tid. Under år
2019 har ombyggnation av bottenvåningen genomförts samt en utredning för
ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-11-11 § 156
Skrivelse från avdelning Service & Administration 2020-10-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Ekonom D.G.
Akten
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Tillsättning av funktion som säkerhetsskyddschef

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse säkerhetssamordnaren Peter
Tirheden till Valdemarsviks kommuns säkerhetsskyddschef.

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11 § 43 upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett kontinuerligt ansvar för att följa upp den som är anställd
eller som på annat sätt deltar i verksamhet som är av betydelse för rikets
säkerhet eller som skydd mot terrorism.

Enligt Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2 kap 2 § ska det finnas
en säkerhetsskyddschef. Säkerhetsskyddschefens ansvar och uppgift är
att utöva kontroll över säkerhetsskyddet.

Med anledning av byte av personal finns behov att utse en ny
säkerhetsskyddschef.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-11-11 § 157
Skrivelse från avdelning Service & Administration 2020-10-29

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Säkerhetssamordnaren
Personalchefen
Akten
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Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. De anmälda protokollen och delegationsbesluten noteras till
protokollet.

Ärendebeskrivning
Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Barn- och utbildningsutskott 2020-10-12

· Barn- och utbildningsutskott 2020-11-09

· Stöd- och omsorgsutskottets protokoll 2020-11-10

· Arbetsutskottets protokoll 2020-11-11

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2020.103, 2020-11-04,
Beslut om antagande av huvudöverenskommelse HÖK 20 med
svenska Kommunalarbetarförbundet.

· Kommunstyrelsens ordförande, dnr KS-SO.2020.40, 2020-11-11,
Remissvar SOU 2018:88 LSS-utredningen översyn av insatser enligt
LSS och assistansersättning.

· Socialchef Marie Schmid, dnr KS-SO.2020.64, 2020-11-16, Beslut om
utlämnande av allmänna handlingar.

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2020.103, 2020-11-19,
Beslut om antagande av huvudöverenskommelse HÖK 20 med
OFR:s förbundsområde allmän kommunal verksamhet AKV.

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2020.105, 2020-11-20,
Beslut om antagande av överenskommelse om bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA 20.

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-TEK.2020.89, 2020-11-24,
Beslut om utlämnande av allmänna handlingar.

Inga meddelanden anmäls till detta sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommundirektörens information
Kommittén Demokratin 100 år vill med hjälp av en deklaration samla och
engagera de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Aktörer
såsom myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer,
akademin, företag m.fl. som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i
Sverige kan skicka in en ansökan. Ärendet kommer tas upp i KSAU 2020-
12-09 för senare beslut i KS.

Rekryteringsprocessen för en ny samhällsbyggnadschef har påbörjats. Som
tillförordnad har Thomas Örnberg, tidigare samhällsbyggnadschef, tillsatts.

Lönerörelsen är färdigställd för samtliga fackförbund exklusive Kommunal.

Anbudstiden för upphandlingen för turistbyrå/hamnvärdskap har påbörjats.

Östgötatrafiken - Trafikutredning stråk Norrköping-Valdemarsvik
Matilda Hansson och Ingela Eriksson från Östgötatrafiken redogör för en
utredning gällande linjetrafiken mellan Norrköping-Valdemarsvik.
Utredningen berör bland annat förslag till ändringar av hållplatser.

Covid-19
Antalet bekräftade smittade i Östergötlands län är idag cirka 9290. Idag finns
92 konstaterade fall i Valdemarsviks kommun.

I stöd- och omsorg verksamheter är ingen brukare i dagsläget smittad. De
extra försiktighetsåtgärder som infördes i våras arbetar verksamheterna
fortsatt med. Idags finns inte besöksförbud på de särskilda boendena för
anhöriga, men verksamheten avråder från besök.

Biblioteket och simhallen har tillfälligt stängt med anledning av det ökade
smittläget.

Samordningsförbundet
Förslag till budget för 2021 håller på att arbetas fram.
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RTÖG
I ett enskilt fall har frågan om krav på nivån av säkerhetsåtgärder för gamla
byggnader diskuterats inom RTÖG.

Frågor
Stefan Kemle (LpO):

· Önskar en redovisning av vad de ekonomiska avvikelserna för
förskolorna beror på, varför projektet har fördyrats.
Svar: Återkommer i frågan.

· Revisionen har lämnat in en skrivelse gällande rutin om semesteruttag
för personalen. När ska frågan besvaras av kommunstyrelsen?
Svar: Rutinerna har reviderats. Revisionens skrivelse ska besvaras av
arbetsutskottet i egenskap av personalutskott.

· Påminner om önskemålet gällande en ekonomisk redovisning om ett
kajprojekt i Gryts/Fyruddens hamn.
Svar: Redovisning kommer ske under våren.

Göran Hargestam (SD):

· I kommunens avtal om hämtning av hushållsavfall anges att det ska
vara 3 m vägbredd för att sophämtning ska ske. Vissa får med
anledning av detta inte avfallhämtning vid sina bostäder.
Svar: Reglerna utgår ursprungligen från kommunens
renhållningsföreskrifter. Tanken är att föreskrifterna ska ändras, ärendet
ska upp till kommunfullmäktige.

· Önskar status om Garvarehuset.
Svar: Frågan ska tas upp i bolagsstyrelsen, vilket ska kallas in 9
december.

· Önskar status om Gryts skola.
Svar: Återkommer i frågan.

· Betalar kommunen några elkostnader för stationshuset i nuläget?
Svar: Återkommer i frågan.

· Önskar status om försäljningen av Sjöhuset.
Svar: Processen pågår och dialog sker löpande med köparen.

Per Hollertz (M):

· Vart ligger ärendet om eventuell tomträttsavtal för Eköns Camping?
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Svar: Sedan information lämnades på senaste arbetsutskottet har inget
ytterligare skett.

Anna Nilsson (M):

· Hur ser de styrande partierna på frågan om fortsatt arrendeavtal mot att
göra om Eköns Camping till tomträttsutnyttjande?
Svar: Återkommer i frågan.

· Ishallen, finns den med i budgeten för år 2021?
Svar: Ishallen är inte budgeterad för år 2021, men finns en viss
egeninsats tilldelad.

· Önskar information om ett hyresavtal med en bagare.
Svar: Avtalet har förlängts två år. Dialog om framtiden pågår.

Hans Andersson (M):

· Kommer kommunen drifta sjömacken som är budgeterad i
investeringsbudgeten för 2021?
Svar: Frågan håller på att ses över.

Jonas Andersson (V):

· När ska avstyckningen ske av tomten för Stationshuset?
Svar: Processen pågår.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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