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Justera
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Avdelning Service & Administration, 2021-02-22 kl. 16
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Fredrik Sivula
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Mattias Geving (S)
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Sammanträdesdatum
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Justerare

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS § 15 Avsägelse från uppdrag - ersättare i kommunstyrelsens
barn- och utbildningsutskott

3

KS § 16 Mål och Budget 2020 - 2022 - Utökande av
budgetramarna för 2020 med anledning av löneökningar
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KS § 17 Investeringspolicy 6

KS § 18 Revisionens granskning av kommunstyrelsens styrning
av sektor stöd och omsorg
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KS § 19 Remissvar avseende promemorian En utvecklad
organisation för lokal statlig service (Ds 2020:29)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 15 VAL.2021.2

Justerare

..........

..........

Avsägelse från uppdrag - ersättare i kommunstyrelsens barn-
och utbildningsutskott

Kommunstyrelsens beslut

1. Georgios Kastanis (SD) avsägelse godkänns.

2. Till ny ersättare i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
utses för resterande delen av mandatperioden 2021-02-15 -- 2022-
12-31 Sten Bäck (SD).

Ärendebeskrivning
Georgios Kastanis (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Lönekontoret
Registret
Valpärmen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 16 KS-SA.2019.29 041

Justerare

..........

..........

Mål och Budget 2020 - 2022 - Utökande av budgetramarna för
2020 med anledning av löneökningar

Kommunstyrelsens beslut

1. Budgetramarna för 2020 utökas med 5 969 tkr avseende
löneökningar för befintlig personal. Anslaget för löneökningspott
minskas med motsvarande belopp. Fördelning sker enligt
förvaltningens förslag.

2. Motsvarande justering av ramarna sker för 2021 och framåt.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om Mål & budget 2020 – 2022, 2019-12-16 §
121. I detta beslut finns en ”löneökningspott” för befintlig personal
uppgående till 12,0 mnkr.
Löneförhandlingarna drog ut på tiden under 2020 och löneökningarna blev
inte klara förrän i slutet av året. De ökade kostnaderna för befintlig personal
har bokförts på respektive sektor och för att få en rättvisande bild i
årsredovisningen bör löneökningspotten fördelas. Därtill bör ramarna
justeras med motsvarande belopp för åren 2021 och framåt då detta är en
nivåhöjande justering.

Anslaget föreslås fördelas till sektorerna enligt följande:

Sektor/avdelning Löneöknin
g

Barn, utbildning och
arbetsmarknad

2 118

Stöd och omsorg 2 904
Samhällsbyggnad och
kultur

451

Service och administration 496
Summa 5 969
Löneökningspott 12 000
Summa resultatpåverkande 6 031
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 16 KS-SA.2019.29 041

Justerare

..........

..........

Löneökningspotten har fördelats utifrån utfall 2020 jämfört med bokslut 2019.
Därtill har personalomkostnaderna lagts på. För kost/städ har 285 tkr
fördelats med 60% för kost och 40% för städ. Därefter har sektorerna Barn
Utbildning och Arbetsmarknad samt Stöd och Omsorg erhållit 50% vardera.
Detta innebär att löneökningen inom verksamheterna kost/städ ökar
sektorernas avgifter och att de blir kompenserade i motsvarande grad.
Det engångsbelopp på 5500 kronor per medarbetare och engångsbelopp för
november/december på 600 kronor/månad avseende kommunals
medlemmar ingår i fördelningen.

I 2021 års Mål & budget är löneökningspotten sänkt till 16,0 mnkr 2021 och
då avser den båda åren 2020 – 2021. D.v.s. åtta mnkr per år. Detta betyder
att 10,0 mnkr finns kvar av den budgeterade löneökningspotten innevarande
år efter ovanstående fördelning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-21

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Personalchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 17 KS-SA.2021.6 040

Justerare

..........

..........

Investeringspolicy

Kommunstyrelsens förslag

1. Investeringspolicy för Valdemarsviks kommun antas.

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.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2021-01-18 § 4 för ytterligare
utredning.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-01-18 § 4
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-08
Förslag till investeringspolicy för Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 18 KS-SO.2020.84

Justerare

..........

..........

Revisionens granskning av kommunstyrelsens styrning av
sektor stöd och omsorg

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Stöd- och omsorgsutskottet ska
tillsammans med Sektor Stöd- och Omsorg upprätta en
handlingsplan för förbättringsåtgärder. Detta ska ske under första
kvartalet 2021.

Yrkanden
Per Hollertz (M) yrkar på ändringen att handlingsplanen ska upprättas av
Stöd- och omsorgsutskottet tillsammans med Sektor Stöd- och omsorg.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av revisorerna i Valdemarsviks kommun granskat om
kommunstyrelsen säkerställt en styrning som skapar förutsättningar för en
ekonomi i balans inom Sektor stöd och omsorg. I rapporten från
granskningen har EY lämnat rekommendationer om förbättringsområden.
Sektor stöd och omsorg ska utifrån detta upprätta en handlingsplan med
tidsbestämda åtgärder för att svara upp på de rekommendationer som EY
lämnat. Handlingsplanen ska tas fram under första kvartalet 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll från SOU 2021-01-19 § 3
Skrivelse från revisionen om granskning av kommunstyrelsens styrning av
sektor stöd och omsorg 2020-12-18
Granskning av kommunstyrelsens styrning av sektor stöd och omsorg
december 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Revisionen
Stöd- och omsorgsutskottet
Kommundirektören
Socialchefen
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 19 KS-SA.2020.116

Justerare

..........

..........

Remissvar avseende promemorian En utvecklad
organisation för lokal statlig service (Ds 2020:29)

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att avge
remissvaret.

Yrkanden
Mattias Geving (S) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet
att avge remissvaret.

Protokollsanteckning
Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi ser att kommunens remissvar tydligare ska rikta sig mot kommunal -
statlig samverkan på orten. Förutsättningarna med ett servicekontor med
kommunal service, där statliga myndigheter kan verka själva eller via
kommunala tjänstpersoner, är mycket goda i Valdemarsvik. Lokaler finns
centralt i Valdemarsvik, där en naturlig koppling till Bibliotek, Poliskontor mm
finns. Lokalerna är redo att tas i bruk idag, då detta fram till hösten 2020 var
kommunens medborgarservice. Ärendet och remissvaret kommer att
färdigställas inom KSAU, där vi ser en möjlighet till att ovanstående
perspektiv lyfts in i remissvaret."

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har av Finansdepartementet inbjudits att lämna
remissvar över Ds 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig
service – slutredovisning. Svaret ska ha inkommit senast den 26 februari
2021.

Utredningens uppdrag är att analysera och föreslå hur serviceverksamheten
vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det handlar
främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler
myndigheter bör knytas till servicesamverkan.

I promemorian pekas Valdemarsviks kommun ut som en av 40 gles- och
landsbygdsområden där det kan vara motiverat att etablera ett
servicekontor. Valdemarsvik är däremot inte utpekad som en av de 15
kommuner som bedöms vara särskilt lämpade för nya servicekontor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 19 KS-SA.2020.116

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-01
Förslag till remissvar 2021-02-01
En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 20 Nämnd.2021.5

Justerare

..........

..........

Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. De anmälda protokollen, delegationsbesluten och
meddelandena noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottet 2020-12-09.

· Stöd- och omsorgsutskottet 2020-12-08.

· Stöd- och omsorgsutskottet 2021-01-19.

· Barn- och utbildningsutskottet 2021-01-18.

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Socialchef Marie Schmid, dnr KS-SO.2020.82, 2021-01-20, Fördelning
av poster för riksnormen för ekonomiskt bistånd 2021.

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-KcS.2021.8, 2021-01-26,
Tilldelningsbeslut avseende upphandling turistbyrå och
hamnvärdsskap.

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2021.12, 2021-02-04,
Begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

· Barn- och utbildningschef Caroline Hedvall, dnr KS-BU.2019-55, 2021-
02-04, Svar till skolinspektionen avseende utvecklingsområden i
regelbunden kvalitetsgranskning av utbildningen i Ringarums skola.

· Barn- och utbildningschef Caroline Hedvall, dnr KS-BU.2019-55, 2021-
02-04, Svar till skolinspektionen avseende utvecklingsområden i
regelbunden kvalitetsgranskning av utbildningen i grundskolan.

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Svar på frågor inlämnande till KS 2021-02-15.

· Protokoll RTÖG 2021-01-28.

· SKR cirkulär 21:05 - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i
syfte att förhindra spridning av Covid-19.

· SKR cirkulär 21:06 - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19.
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Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 20 Nämnd.2021.5

Justerare

..........

..........

· SKR cirkulär 21:07 - Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin.

· SKR cirkulär 21:08 - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEAoch BAL-
avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19

· SKR cirkulär 21:09 - Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-15

KS § 21 Nämnd.2021.4

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunernas ekonomiska utveckling
Ekonomichefen informerar om Kommuninvests redogörelse av de svenska
kommunernas ekonomiska utveckling.

Framtida planering Covid-19
Socialchefen informerar om sektor Stöd- och omsorgs långsiktiga arbete
avseende Covid-19.

Trygghetsundersökning 2020
T.f. Enhetschef GIFVA informerar om polisens trygghetsundersökning 2020.
Undersökningen är en ny satsning från polismyndigheten som planeras att
följas upp kontinuerligt.

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar om följande:

· El, säkerhet och kontiunuitetshantering

· Vattenläcka i Gusum

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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