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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 150 KS-SA.2020.91

Justerare

..........

..........

OPF-KL18

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

2020-11-11

KSAU § 150 KS-SA.2020.91

Justerare

..........

..........

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 151 KS-SA.2020.3

Justerare

..........

..........

Ekonomisk uppföljning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Under dagens sammanträde informerar ekonomichefen muntligen om den
ekonomiska uppföljningen per den sista oktober.

Staben
Prognosen för oktober månad är ett nollresultat. Kommunikation och turism
väntas ge ett överskott på 200 tkr och ledning och organisation går mot ett
underskott med motsvarande belopp. Det tillsynes stora överskottet på inom
skärgårdsutveckling beror på förutbetalda intäkter som inte kommer att ge
resultatpåverkande effekt i bokslutet.

Service & Administration
Avdelningen prognostiserar ett underskott i bokslutet med -3,5 mnkr. De
största avvikelserna är i fallande ordning:

 IT-enheten, -1 500 tkr beroende på konstultkostnader.

 Kostenheten, - 1 100 tkr till största delen beroende på avbeställningar
under Covid-19.

 Medborgarservice, -900 tkr beroende på uteblivna interna intäkter.

Samtliga ovanstående punkter är åtgärdade under året och underskotten
följer inte med in i 2021. Detta med reservation för Covid -19 effekter. I övrigt
kvarstår prognosen sedan tidigare med överskott på sporthallar och bibliotek
samt underskott inom ekonomienheten och personalenheten. Simhallen
beräknas få ett underskott p.g.a. intäktsbortfall då hallen håller stängt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 151 KS-SA.2020.3

Justerare

..........

..........

Samhällsbyggnad & Kultur
Försämrad prognos på ledning och administration med -400 tkr samt musik
och dansskola -100 tkr. Vilket beror på följande:

 Ledning och administration: Kostnader för sopmajor i skärgården

 Musik och dansskolan: Konsulter/lärare

Tidigare beräknat överskott på VA med 400 tkr är i denna prognos ett
nollresultat, renhållning försämrar sin prognos med 200 tkr på grund av
ökande kostnader för systemet med komposterbart avfall "gröna påsen".

Det finns en osäkerhet kring intäkterna och förbrukninen avseende VA-
avdelningen. Analys pågår.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 152 KS-TEK.2020.48

Justerare

..........

..........

Försäljning av Näs 1:6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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.

Jäv
Carina Thuresson (M) anmäler jäv. Ulla Wallering Fall (S) ersätter henne
under denna paragraf.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att
kommundirektören uppdras 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 152 KS-TEK.2020.48

Justerare

..........

..........

Förvaltningen föreslår nu att försäljningen verkställs i enlighet med bifogat
köpekontrakt.

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-10-26
Köpekontrakt Valdemarsvik Näs 1:6
Avyttring av del av Näs 1:6

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 153 TRAF.2020.7 510

Justerare

..........

..........

Dialogunderlag till länstransportplanen 2022-2033

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till
dialogunderlag.

Ärendebeskrivning
Inom region Östergötland (Regionen) är Länsplanen för regional
transportinfrastruktur 2022-2033 under framtagande. Inför denna önskar
Regionen en dialog och ett dialogunderlag som visar respektive kommuns
önskemål och prioriteringar utifrån konstaterade brister och behov kopplat
till infrastruktur.

Beslutsunderlag
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-10-27
Förslag till dialogunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
KS presidium
Samhällsbyggnadschefen
Trafiksamordnaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 154 TRAF.2020.6

Justerare

..........

..........

Remiss - Förslag på sänkt hastighet väg 746

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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
Skrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-10-01
Skrivelse förslag till yttrande daterat 2020-10-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 155 KS-TEK.2020.59 061

Justerare

..........

..........

Taxa för markupplåtelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 155 KS-TEK.2020.59 061

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
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
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 156 KS-SA.2020.82

Justerare

..........

..........

Prövning om CVAB: och VETAB:s verksamheter har varit
förenliga med de fastställda ändamålen och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna år 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 156 KS-SA.2020.82

Justerare

..........

..........

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.

14(20)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 156 KS-SA.2020.82

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service & Administration 2020-10-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 157 KS-SA.2020.94

Justerare

..........

..........

Tillsättning av funktion som säkerhetsskyddschef

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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
Skrivelse från avdelning Service & Administration 2020-10-29

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 158 KS-SA.2020.48

Justerare

..........

..........

Arbetsutskottets sammanträdestider 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till reviderade
sammanträdestider 2021 för arbetsutskottet.

Reservation
Per Hollertz (M) och Carina Thuresson (M) reserverar sig mot
arbetsutskottets beslut.

Yrkanden
Per Hollertz (M) yrkar avslag till förslaget.

Mattias Geving (S) yrkar bifall till förslaget.

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

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

I praktiken innebär den reviderade sammanträdesplanen bland annat:

 En extra veckas mellanrum mellan utskotten och kommunstyrelsen
läggs in.

 Kommunstyrelsen möten börjar kl. 13:15.

 Beredningarna för kommunstyrelsens och dess utskott samlas till
samma dag.

 Kommunfullmäktiges möten förskjuts en vecka.

Kommunstyrelsen 2020-10-05 och kommunfullmäktige 2020-10-26 har
beslutat att anta revideringarna till sammanträdestider för 2021. Enligt
kommunstyrelsens reglemente sammanträder utskotten de dagar och tider
de själva bestämmer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 158 KS-SA.2020.48

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning Service & Administration 2020-10-29
Reviderade sammanträdestider 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Personalchefen
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Kansliavdelningen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11

KSAU § 159 Nämnd.2020.3

Justerare

..........

..........

Information KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Lönerevision
Personalchefen informerar. Förhandlingarna för Huvudöverenskommelse
HÖK20 är färdiga. För kommunals del innebär det en ökning på 0,3 % per år
2020-2022.

KSAU beslutade 2020-02-19 § 23 att 2 % skulle avsättas för lönerevisionen.
De nya lönerna kommer betalas ut först 2021.

Personalfrågor
Personalchefen informerar.

Sjukfrånvaron för oktober månad var 6,86 %. I september var siffran 9,18 %.

Kommunen har i dagsläget 591 tillsvidareanställda.

Personalavdelningen arbetar med att skapa rutiner för enkäter, bland annat
om uppföljningar och åtgärder från enkätresultaten.

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

Ekön
Kommundirektören informerar om det pågående arbetet avseende Eköns
camping efter KS beslut 2020-10-26 § 216 om att återremittera ärendet.

Smart bevakning
Kommundirektören informerar. En översyn gällande verksamheten för
bevakningen håller på att ske. Felparkeringar kommer sluta vara
huvudfokusområde utan istället ska allmän bevakning vara prioriterat.
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Justerare

..........

..........

Ringgården
Kommundirektören informerar. Ett avvecklingsavtal håller på att skrivas fram
med Riksbyggen gällande Ringgården. Utgångspunkten är att avveckla
samarbetet samtidigt som kommunen ska överta upphandlingsunderlaget
från Riksbyggen som har hittills arbetats fram.

Kommundirektörens information
RTÖG har genomfört medlemsdialog. Bland annat var frågan om eventuella
framtida medlemsanslutningar av andra kommuner uppe för diskussion.

Till kommunstyrelsen 2020-11-30 kommer ett ärende om medel för julklapp
till personalen tas upp.

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har läget blivit
mer ansträngt igen. Arbetsgivaren uppmuntrar all personal att i mån av
möjlighet arbeta hemifrån.

Skeppsgården
VA-chefen informerar om avloppslösning för ett gammalt reningsverk i
Skeppsgården. Dialog pågår med berörda fastighetsägare om alternativ till
framtida lösning.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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