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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 1 KS-SA.2020.81 040

Justerare

..........

..........

Internhyressystem

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag till Regelverk internhyressystem.

Protollsanteckning
Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Carina Thuresson
(M), Hans Andersson (M), Marianne Svensson (KD), Göran Hargestam (SD),
Sten Bäck (SD) och Kurt Olsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi ser positivt på översynen av Valdemarsviks kommuns internhyressystem.

Vi vill dock poängtera vikten av vissa punkter för att uppnå en kostnadseffektivitet
och ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler.

Det är viktigt att vi säkerställer att kostnaderna till exempel värme, el och andra
fasta och rörliga kostnader blir granskade och utsatta för effektivisering innan det
skrivs "hyreskontrakt" med interna hyresgäster.

I förslaget skall föregående års kostnad gälla, man bör säkerställa att den är
kostnadseffektiv.

Det är också viktigt att hyresgästen ser över sitt behov av ytor innan kontrakt
tecknas."

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag att dels genomföra en översyn av
kommunens internhyressystem och dels komma med förslag till ett nytt
förbättrat system. I uppdraget har också ingått att utreda och komma med
förslag på en modell för hur lokaler kan sägas upp och hur detta kan
hanteras.

Till detta ärende följer två dokument: ”Regelverk internhyressystem” och
rapporten ”Översyn internhyressystem”.

Regelverket fastställer att det ska finnas ett skriftligt hyresavtal mellan
hyresvärden (fastighetsavdelningen) och hyresgästen (sektorn). Det
fastställer även kostnadsberäkningsgrunder, tidsaspekter och vilka tjänster
som ingår i hyran. Därtill finns ett regelverk kring hur tilläggshyror vid större
investeringar ska beräknas samt hur en uppsägning av en lokal ska gå till.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 1 KS-SA.2020.81 040

Justerare

..........

..........

Förutom ovanstående ingår två övriga delar i regelverket. Den första föreslår
att en lokalbank inrättas och hur denna kan finansieras. Den andra delen
föreslår att fastighetskontoret tecknar samtliga externa hyresavtal samt att
kommunstyrelsen ska godkänna alla externa avtal med en löptid över tre år.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2020-12-09 § 162
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-21
Regelverk internhyressystem
Rapport, Översyn av internhyressystem

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Ekonom D.G.
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 2 KS-SA.2020.92

Justerare

..........

..........

RTÖG Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll

Kommunstyrelsens förslag

1. Nya avgifter för rengöring och brandskyddskontroll antas i
enlighet med Räddningstjänsten Östra Götalands förslag.
Avgifterna börja gälla från 2021-07-21.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande förbundsordning ska förbundet svara för att rengöring och
brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) sker.
Förbundet handlar regelbundet upp entreprenörer som utför dessa tjänster i
medlemskommunerna.

En ny upphandling är nu i sitt slutskede och när upphandlingsprocessen är
färdig ska nya avtal skrivas. I och med detta behöver kommunerna fatta
beslut om nya avgifter för rengöring och brandskyddskontroll.
Den pågående upphandlingen avser för första gången alla fem
medlemskommuner, vilket har varit möjligt att genom att de tidigare avtalen
löper ut vid samma tidpunkt.

Innan avtal kan slutas behöver varje kommun fatta beslut om de avgifter som
ska gälla. Dessa avgifter kommer att vara samma i samtliga kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2020-12-17

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 3 KS-SA.2020.104 045

Justerare

..........

..........

Kommunens låneramar 2021

Kommunstyrelsens förslag

1. Nyupplåning får ske under 2021 om totalt 70,0 miljoner kronor och
lån får omsättas om totalt 35,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut bemyndigas
ekonomichef Sven Stengard att för kommunens räkning
nyupplåna maximalt 70,0 miljoner kronor samt att omsätta lån på
totalt 35,0 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens finanspolicy beslutar kommunfullmäktige om ram för
kommunens upplåning respektive år.

Behovet av nyupplåning för 2021 bedöms uppgå till 70,0 mnkr. Detta
består av två poster:

 Beslutad upplåning i budget 2021, 50 mnkr

 Beslutad ej verkställd upplåning i budget 2020, 20 mnkr, KF § 121,
2019-12-16.

Därutöver förfaller 35,0 mnkr av kommunens befintliga lån till betalning
under året och måste omsättas i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2020-11-23

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 4 KS-SA.2021.6 040

Justerare

..........

..........

Investeringspolicy

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringspolicy för
Valdemarsviks kommun. Någon motsvarande samlad policy för
investeringsverksamheten har inte tidigare funnits i kommunen. Behovet av
en sådan har diskuterats och aktualiserats under hösten. Därtill har
revisionen efterfrågat en projektmodell för större investeringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-08
Förslag till investeringspolicy för Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 5 KS-SA.2021.4 040

Justerare

..........

..........

Garvarhuset - återköp av fastigheten

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för framtagande av ytterligare underlag.

Yrkanden
Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och
Marianne Svensson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av
ytterligare underlag.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Centrumhuset i Valdemarsvik AB (CVAB) beslutade 2020-12-
09, § 8 inhämta kommunfullmäktiges godkännande för att få genomföra ett
återköp av fastigheten Valdemarsvik Bergudden10, ”Garvarhuset”

Förvaltningens yttrande
Ett eventuellt återköp av fastigheten Valdemarsvik Bergudden 10,
”Garvarhuset” har diskuterats under hösten 2020. Under oktober månad togs
kontakt med nuvarande fastighetsägare Johnsson & Almén Fastighet AB.
Vid detta tillfälle diskuterades även köpeskillingen. Denna uppgår till 300 tkr
vilket är den köpeskilling CVAB sålde fastigheten för och även det belopp
som återfinns i det ursprungliga köpeavtalets daterat 2016-08-05,
vitesklausul för återköp av fastigheten. Nuvarande fastighetsägare hade vid
detta tillfälle inget att invända mot ett eventuellt återköp.

I övrigt tillstyrker förvaltningen ett eventuellt återköp och har inget övrigt att
anföra i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-07
Protokoll från CVAB 2020-12-08 § 8

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 6 KS-SA.2020.107 041

Justerare

..........

..........

Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 samt
planering inför 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 samt
planering inför 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges mål & budget 2020-11-23, §117 finns sex stycken
övergripande mål och sex stycken prioriterade uppdrag. Dessa bryts ner i
kommunstyrelses verksamhetsplan 202-11-20, § 227. En övergripande
tidplan för budget- respektive uppföljningsprocessen återfinns i kommunens
styrmodell antagen av kommunfullmäktige 2020-05-25, §51. I styrmodellen
återfinns även en beskrivning av de olika uppföljningsdokumenten.
Det bifogade dokument innehåller en mer detaljerad tidplan och
processbeskrivning kring uppföljningarna.

Nytt är att det vid varje kommunstyrelsemöte ska minst ett mål redovisas
utifrån nuläge och genomfört arbete inom målområdet. Redovisningen ska
även innehålla en prognos av kommande måluppfyllelse samt förslag till
korrigerande åtgärder i det fall målet inte bedöms nås. Vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts möte ska minst ett uppdrag redovisas
utifrån samma parametrar som målen ovan. Detta gäller även för övriga
utskott utifrån mål och uppdrag som är relevanta för dem.

Tidplanen för delårsbokslutet har justerats bokslutet föreslås med avvikelse
från styrmodellen genomföras per den 31/7 i stället för som tidigare 31/8.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att den obligatoriska
delårsrapporten ska omfatta minst hälften och högst tredjedelar av
räkenskapsåret.

I Styrmodellen finns även en tidplan för budgetprocessen som tydliggörs i
bilagt dokument.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 6 KS-SA.2020.107 041

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-07
Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 samt planering inför
2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 7 KS-SO.2020.53

Justerare

..........

..........

Riktlinje för ersättningar vid familjehemsvård av barn och
unga

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för ersättning vid
familjehemsvård av barn och unga.

Ärendebeskrivning
Ersättningar för både arvode och omkostnader till familjehemsvård av barn
och vuxna utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR)
rekommendationer för innevarande år. Därutöver kan ersättning utbetalas för
extra omkostnader avseende t.ex. basutrustning, barnomsorg, specialkost,
semesterresor. Föreslagna riktlinjer reglerar hur bedömningen ska göras för
dessa extra omkostnader.

Familjehemssekreterarna i Valdemarsviks, Åtvidabergs, Kinda och
Söderköpings kommuner har utarbetat ett gemensamt förslag till riktlinjer för
ekonomiska ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-SOU 2020-12-08 § 64
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och omsorg 2020-11-20
Förslag till riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sociala Myndighetsnämnden
Socialchefen
Enhetschefen IFO
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 8 KS-SO.2020.66 750

Justerare

..........

..........

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens antar reviderade riktlinjer för ekonomiskt
bistånd för individ-och familjeomsorgen i Valdemarsviks kommun.
De nya riktlinjerna gäller från och med 2021-02-01.

Sammanfattning
Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd i Valdemarsviks
kommun är i behov av revidering. Sociala myndighetsnämnden har antagit
ett förslag kommunstyrelsen föreslås att anta. Utöver dessa riktlinjer pågår
arbetet inom IFO med att ta fram en handledning som stöd för handläggning
av ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun har, utifrån kommunallagen,
befogenhet att besluta om riktlinjer som är styrande för nämndernas
verksamhet. Riktlinjerna innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt
bistånd i Valdemarsviks kommun. Utgångspunkten för arbetet är relevant
lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är
kommunens socialnämnd som ansvarar för handläggning av insatser till
enskilda och i Valdemarsvik utförs uppgifterna av enheten för Individ och
familjeomsorg (IFO) inom sektor Stöd och omsorg. Myndighetsbeslut fattas
av sociala myndighetsnämnden (SMN).

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i
kommunen när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser
som ska erbjudas från socialtjänstens sida. Det gäller så väl bidragsnivå,
förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som vilka insatser som ska
erbjudas från socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska ge stöd i det praktiska
arbetet med att tolka lagstiftningen i de individuella behovsbedömningar som
alltid ska göras. Utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ger
riktlinjerna vägledning för handläggningen av ekonomiskt bistånd i
kommunen.

Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte
tolkas som absoluta regler. En individuell behovsprövning ska alltid göras
och i de fall det finns sakliga skäl kan bistånd beviljas utöver det som
framgår i riktlinjerna. Utgångspunkten vid den individuella behovsprövningen
är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation med hela
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 8 KS-SO.2020.66 750

Justerare

..........

..........

kommunen som jämförels-underlag. Även de krav som ställs på den
biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och
förutsättningar. Grundläggande är att utredningar om ekonomiskt bistånd ska
genomföras med ett barnrättsperspektiv för att säkerställa att barn får sina
rättigheter tillgodosedda.

Det är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva alla olika sorters situationer
eller behov utan riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och
behov. Kommunens riktlinjer utgör komplement till gällande lagstiftning,
föreskrifter och allmänna råd m.m. De knyter även an till andra övergripande
dokument såsom överenskommelser och policydokument.

Beslutsunderlag
Protokoll från SMN 2020-12-01 § 91
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och omsorg 2020-11-16
Förslag till Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd för individ- och
familjeomsorgen i Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sociala Myndighetsnämnden
Socialchefen
Enhetschefen IFO
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 9 TRAF.2020.10 530

Justerare

..........

..........

Skolskjutsreglemente revidering 2020

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat
skolskjutsreglemente.

Ärendebeskrivning
Gällande skolskjutsreglemente måste revideras då beslut togs inför
innevarande läsår att annat busskort är gällande för elever i
gymnasieutbildning. I övrigt kvarstår tidigare skrivning i
skolskjutsreglementet. Tidigare beslut togs i barn-och utbildningsutskottet
inför läsåret 2017/2018, därefter flyttades skolskjutshanteringen till Sektor
Samhällsbyggnad & Kultur. Därav läggs ärendet för beslut nu till
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-12-09 § 163
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-11-17
Förslag Skolskjutsreglemente

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 10 TRAF.2020.12 510

Justerare

..........

..........

Trafikutredning stråk Valdemarsvik-Norrköping
Östgötatrafiken

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens presidium att
avge yttrandet till Östgötatrafiken.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till
kommunstyrelsens presidium att avge yttrandet till Östgötatrafiken.

Sammanfattning
Östgötatrafiken utreder utvecklingen av busslinjetrafik inför trafikstart med
nya entreprenörer juni 2022. Huvudsyftet är att skapa en effektivare
kollektivtrafik samt att öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Ärendebeskrivning
I det stora hela ser Valdemarsviks kommun positivt på de förbättringar som
trafikutredningen föreslår. Vi är medvetna om att det innebär kostnader för
det investeringsbehov som uppstår, där planerna för ny omstigningshållplats
i Ringarum är i startskedet.

Utredningen föreslår ett antal förändringar som skulle medverka till kortare
restider för expressbusslinje 46. En beräknad restidsförkortning på 8 minuter
kan ske på turen Valdemarsvik-Norrköping med linje 46, innan effekten av att
förbifart Söderköping finns på plats. Detta under förutsättning att hållplats
Syntorp plockas bort. Valdemarsviks kommun anser att den försämring det
medför, för resande från Gusum/Syntorp inte är önskvärd. Den förändringen
skulle innebära en förlängning av restiden med 14 minuter, då alla resenärer
blir hänvisade till linje 460.

Valdemarsviks kommun vill därför poängtera vikten av att hållplats Syntorp
ligger kvar även för linje 46, fram tills ny hållplats intill E22 finns färdigställd.
Hållplatsen gjordes mer tillgänglig under 2017 då GC-vägen från Gusum
byggdes, och under 2021 avser kommunen att komplettera med belysning
utmed hela sträckan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 10 TRAF.2020.12 510

Justerare

..........

..........

Gusum som kransort har en bra utvecklingspotential då viktiga
samhällsfunktioner som livsmedel, bank, skola och äldreomsorg finns.
Omgivande topografi och utpekade Lis-områden medför också att orten har
stora möjligheter att växa. Vi ser där vikten av att hållplatsen får vara kvar för
linje 46.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-12-01
Östgötatrafikens rapport - Trafikutredning stråk Finspång-Norrköping & stråk
Valdemarsvik-Söderköping-Norrköping 2020-11-10

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens presidium
Trafiksamordnaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-18

KS § 11 KS-KcS.2020.67

Justerare

..........

..........

Deklarationen för en stark demokrati

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att lämna in en
ansökan till Kommittén Demokratin 100 år om att underteckna
deklarationen för en stark demokrati.

2. Efter beviljad ansökan uppdras kommunstyrelsens ordförande att
underteckna deklarationen för Valdemarsviks kommun.

Sammanfattning
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.

Förvaltningen föreslår att Valdemarsviks kommun undertecknar
deklarationen för en starkare demokrati. För att få underteckna deklarationen
krävs det att respektive organisation först ansöker till kommittén. Därefter
kan undertecknande ske.

Ärendebeskrivning
Kommittén Demokratin 100
Kommittén har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och
genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.
Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom
skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Insatserna och
aktiviteterna ska nå ut till en stor del av befolkningen.

Kommitténs arbete ska bidra till att utveckla och stärka demokratin på både
kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och
motståndskraften i demokratin. Insatserna ska t.ex. främja utveckling av de
kunskaper och förmågor som människor behöver ha för att kunna delta aktivt
i demokratin, bidra till att uppmuntra och inspirera till demokratiskt
deltagande och stärka stödet för demokratins grundläggande principer.

Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 2022.
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Vår demokrati – värd att värna varje dag
För att genomföra uppdraget har kommittén startat Vår demokrati – värd att
värna varje dag som är en rörelse där det ingår kommuner,
civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra
som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige
och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Vision och mål
En välfungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, stort engagemang
och aktivt deltagande i demokratin. Kommitténs mål är därför att öka såväl
kunskapen och medvetenheten om demokratin som engagemanget och
delaktigheten. För att klara detta behöver det offentliga Sverige och andra
aktörer sluta upp och bidra till arbetet.

Visionen är att Vår demokrati — värd att värna varje dag ska skapa en
landsomfattande demokratirörelse som sätter diskussionen om vårt
styrelseskick, vår demokrati, högst. Demokrati genomsyrar hela den
offentliga debatten, diskussionen hålls i en positiv och framåtblickande anda
och alla individer och grupper upplever sig vara en del av det demokratiska
samhället.

Målen är att:

 Fler har en god kunskap och medvetenhet om demokratin och vad
vårt demokratiska system innebär.

 Fler engagerar sig i demokratin t.ex. genom att delta i samtal om
demokrati, påverka lokala beslutsprocesser, rösta i val, engagera sig i
en politisk fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin
fritid.

 Ökat stöd för demokratin och att fler tar tydlig ställning för demokrati
som styrelseskick.

Ambitionen är att 85 procent av befolkningen känner till att demokratin fyller
100 år samt att andelen i befolkningen med låga kunskaper om det
demokratiska systemet har minskat.

En deklaration för en stark demokrati

Vad innehåller deklarationen?
De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors
lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer
och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet,
korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter
sig till deklarationen:
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 verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det
demokratiska systemet,

 arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och

 bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och
respekt.

Vad krävs för att underteckna deklarationen?
De aktörerna som vill skriva under deklarationen ska definiera sina
åtaganden i förhållande till målen i deklarationen. Med åtaganden menas
konkreta aktiviteter som ska genomföras under 2021.

Under början av 2022 ska alla aktörer som undertecknat deklarationen
lämna in en kort beskrivning av den verksamhet som genomförts i
förhållande till åtagandena

Vilka typer av aktörer kan ansluta sig till deklarationen?
Myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, akademin,
företag m.fl. kan ansluta sig till deklarationen.

Är deklarationen juridiskt bindande?
Deklarationen ska ses som ett frivilligt åtagande av respektive aktör och är
inget juridiskt bindande avtal. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra att de
organisationer som ansluter sig till deklarationen står bakom skrivningarna i
deklarationen och åtar sig att bidra till att stärka demokratin.

Varför behövs deklarationen?
Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. Demokratin är
ifrågasatt. Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de
grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen,
valdeltagandet är högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan
människor. Samtidigt står alltför för många människor utanför och varken
deltar eller känner sig delaktiga i vår demokrati. Det offentliga samtalet
hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att Valdemarsviks kommun undertecknar
deklarationen för en starkare demokrati. För att få underteckna deklarationen
krävs det att respektive organisation först ansöker till kommittén. Därefter
kan undertecknande ske.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2020-12-09 § 165
Tjänsteskrivelse från Kommundirektör & Stab 2020-12-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektören
Akten
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Deltagande på distans i kommunfullmäktige samt revidering
av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta deltagande på distans på
kommunfullmäktiges sammanträden.

2. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 16 § har ledamöter möjlighet att
delta på distans på kommunfullmäktiges sammanträden. Deltagandet får
ske om kommunfullmäktige har beslutat att tillåta det.

Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Med anledning av en utökad smittspridning av Covid-19 har frågan om
distansdeltagande aktualiserats. Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 28
tidigare beslutat att tillåta distansdeltagande i nämnderna, vilket har
använts under större delen av år 2020.

I samband med införandet av nya kommunallagen togs kravet på
publicering av kungörelsen i ortstidningar bort. Istället behöver
sammanträdet endast kungöras på kommunens anslagstavla på
hemsidan. Däremot finns kravet kvar i nuvarande arbetsordning.
Annonseringen innebär en extra kostnad som alltså föreslås strykas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-12
Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. De anmälda delegationsbesluten och meddelandena noteras till
protokollet.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2020.110, 2020-11-26,
Beslut om antagande av överenskommelse om lön- och
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 20
med svenska Kommunalarbetarförbundet.

· Kommunstyrelsens ordförande Mattias Geving, dnr KS-SO.2020.76,
2020-12-09, Öppnande av Covid-avdelning på Ringgården.

· Kommunstyrelsens ordförande Mattias Geving, dnr KS-SO.2020.77,
2020-12-11, Stängning av daglig verksamhet enligt LSS, enheterna
Serviceteamet och Loviza perioden 2020-12-16--2021-01-08.

· Kommunstyrelsens ordförande Mattias Geving, dnr KS-SO.2021.4,
2021-01-08, Beslut om stöd till enskild enligt lag (2019:925) 4 kap 3 §.

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Svar på frågor inlämnande till KS 2021-01-08.

· Skrivelse från Synskadades riksförbund Östergötland gällande dialog
kring arbetsmarknaden för personer med synnedsättning 2021-01-14.

· SKR cirkulär 20:57 - Budgetförutsättningar för åren 2020-2023.

· SKR cirkulär 20:59 - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021.
· SKR cirkulär 20:60 - Slutligt utfall av 2019 års kommunala

fastighetsavgift samt prognos för åren 2020, 2021 och 2022.
· SKR cirkulär 20:61 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna

bestämmelser samt bilagor till AB.
· SKR cirkulär 21:02 - Förlängning av överenskommelse om

semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin.

· SKR cirkulär 21:03 - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19.

· SKR cirkulär 21:04 - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA och BAL-
avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19.
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Inga utskott- eller beredningsprotokoll anmäls till detta sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Ringgården och avtal med Riksbyggen
Kommundirektören och ekonomichefen informerar om avtalet med
Riksbyggen samt arbetet inför upphandlingen av Ringgårdens renovering.

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar om följande:

· Friluftslivsåret 2021, projektet "luften är fri".

· En ny satsning på kommunens hemsida med information om
förutsättningar för att flytta till kommunen.

· Nuläget i upphandlingen av turistbyrå och hamnvärdsskap.

· RTÖG:s förslag till uppförande av nytt övningsfält. Ärendet kommer tas
upp för ställningstagande vid ett senare sammanträde.

· Personalenkät är genomförd. Resultatet ska sammanställas.

· Nuläget i rekryteringprocessen av ny samhällsbyggnadschef.

· Nuläget avseende Covid-19.

· Nuläget avseende ishallen.

Information om narkotikarapport, avloppsmätningar och regional
omvärldsbevakning
T.f. Enhetschef GIFVA informerar om de senaste drogmätningarna av
avloppsvattnet samt om hur droganvändningen uppskattningsvis ser ut i
kommunen.

Beslutet skickas till
Akten
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