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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 137 KS-SA.2019.64

Justerare

..........

..........

Vakansprövning 2019 - 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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. Cheftillsättningar ska
anmälas till arbetsutskottet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

2. Följande tjänster får besättas:

· Två extratjänster 12 månader

· Två tjänster skogslaget 6 månader

· En arbetsledare skogslaget 6 månader

· En tjänst AME däckskifte/övrigt praktiskt arbete

Protokollsanteckning
Per Hollertz (M) och Göran Hargestam (SD) meddelar att de inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar bifall till föreslagen ny rutin för vakansprövning samt
att arbetsutskottet beslutar att samtliga föreslagna tjänster får besättas.

Ärendebeskrivning
Som en besparingsåtgärd har kommunstyrelsen infört vakansprövning.

Personalchefen redogör vid dagens sammanträde för vilka tjänster som
föreslås återbesättas.
- Två extratjänster 12 månader.
- Två tjänster skogslaget 6 månader.
- En arbetsledare skogslaget 6 månader.
- En tjänst AME däckskifte/övrigt praktiskt arbete.

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 137 KS-SA.2019.64

Justerare

..........

..........

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
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
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Personalchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 138 KS-SA.2020.75

Justerare

..........

..........

Ansökan omställningsstöd OPF-KL14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 138 KS-SA.2020.75

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
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
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 139 KS-SA.2020.85 042

Justerare

..........

..........

Delårsrapport 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-29
Delårsrapport 2020 för Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 140 KS-SA.2020.25

Justerare

..........

..........

Mål och Budget 2021 - 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.

Protokollsanteckning
Per Hollertz (M) och Göran Hargestam (SD) meddelar att de inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar bifall till lämnat förslag till Mål & Budget 2021-2023,
Investeringsplan 2021-2025.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 140 KS-SA.2020.25

Justerare

..........

..........

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

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-08
Förslag till Mål & Budget 2021-2023, Investeringsplan 2021-2025

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 141 KS-TEK.2020.58 141

Justerare

..........

..........

Plats för matvagnar och liknande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 141 KS-TEK.2020.58 141

Justerare

..........

..........

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
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-29
Karta - upplåtelseytor för matvagn/food trucks och loppis

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 142 KS-TEK.2020.63

Justerare

..........

..........

Riktlinjer för markupplåtelse på allmän platsmark

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-21
Förslag Riktlinjer för markupplåtelse på allmän platsmark

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 143 KS-TEK.2020.59 061

Justerare

..........

..........

Taxa för markupplåtelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige upphäver gällande taxa antagen av KF §6,
95/000317 406.

2. Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för markupplåtelse.

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.

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-09-09
Förslag till taxa för markupplåtelse

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 144 KS-KcS.2020.55

Justerare

..........

..........

Hyresavtal ishallen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

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

Under dagens sammanträde lämnar samhällsbyggnadschefen muntlig
information i ärendet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 145 KS-TEK.2020.66

Justerare

..........

..........

Avsiktsförklaring Ekön

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

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.

Under dagens sammanträde lämnar samhällsbyggnadschefen muntlig
information i ärendet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 146 KS-SA.2020.80

Justerare

..........

..........

Årsredovisning 2019 för Gusums Bruksmuseum - Frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

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
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 147 KS-SA.2020.89

Justerare

..........

..........

Revidering av arvodesbestämmelser

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-06
Förslag till reviderade arvodesbestämmelser

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 148 KS-SA.2020.21

Justerare

..........

..........

Partistöd 2021 - utbetalning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.

Yrkanden
Göran Hargestam (SD) yrkar att partistöd utbetalas till samtliga partier
representerade i kommunfullmäktige som har lämnat in redovisningar hur det
kommunala partistödet har använts under 2019 samt att 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

2020-10-14

KSAU § 148 KS-SA.2020.21

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service och Administration 2020-10-07
Regler för kommunalt partistöd

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14

KSAU § 149 Nämnd.2020.3

Justerare

..........

..........

Information KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Personalchefen informerar om nuläget gällande personalfrågor. En
medarbetarundersökning, sammansatt utifrån HME och OSA, kommer att
skickas ut till personalen.

Näringslivsstrategen Malin Österström informerar om nuläget i
arbetslöshetsstatistiken samt hur Covid-19 har påverkat det lokala
näringslivet.

VA-chefen informerar om nuläget för VA/avloppsverksamheten.

Samhällsbyggnadschefen informerar om medlemskap i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund. Ärendet ska tas upp för ställningstagande vid ett senare
sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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