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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 22 KS-BU.2021.6 600

Justerare

..........

..........

Regler och avgifter fritidshem och förskola

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar uppdaterade dokument om ansökan,
vistelse och avgifter för förskola.

2. Kommunfullmäktige antar uppdaterade dokument om ansökan,
vistelse och avgifter för fritidshem.

Ärendebeskrivning
Reviderat och uppdaterat dokument med riktlinjer om vad som gäller vid
ansökan, vistelse och avgifter för förskola och fritidshem. Dokumenten är
uppdaterade med de nya nivåer för maxtaxa som Skolverket har beslutat ska
gälla för 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-BUU 20211-02-15 § 9
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad 2021-01-25
Skrivelse Ansökan, vistelse och avgifter för förskola 2021-01-01
Skrivelse Ansökan, vistelse och avgifter för fritidshem 2021-01-01

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 23 KS-BU.2021.9 624

Justerare

..........

..........

Patientsäkerhetsberättelse 2020 - elevhälsan

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar patientsäkerhetsberättelse för 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har som vårdgivare övergripande ansvar för den hälso-
och sjukvård som bedrivs inom skolhälsovård (SFS 2010:659,3 kap. 9 §
och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1). Varje år måste alla vårdgivare
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska
öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att
förbättra patientsäkerheten.

I Valdemarsvik har nämnden utsett en verksamhetschef som representerar
vårdgivaren och som ser till att organisationen uppfyller krav enligt
Socialstyrelsens Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 2011:9).

Medicinskt ledningsansvar (MLA)
Verksamhetschefen har ingen medicinsk utbildning varpå det medicinska
ledningsansvaret har varit delegerat till skolläkare. MLA bistår verksamheten
med medicinsk kunskap i arbetet med att upprätta riktlinjer och rutiner. MLA
har delegation från vårdgivaren att utreda och göra anmälningar enligt Lex
Maria och ansvarar för att varje år skriva en patientsäkerhetsberättelse som
ska delges kommunstyrelsen som vårdgivare.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-BUU 2021-02-15 § 11
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad 2021-02-05
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i
Valdemarsviks kommun 2021-01-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningschefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 24 KS-SO.2021.6

Justerare

..........

..........

Patientsäkerhetsberättelse år 2020, patientsäkerhetsplan
2021 - hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar upprättad patientsäkerhetsberättelse för
2020 och patientsäkerhetsplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, och medicinskt ansvarig
sjuksköterska, MAS, har utifrån patientsäkerhetslagen SFS 2010:659,
upprättat patientsäkerhetsberättelse och patientsäkerhetsplan för hälso- och
sjukvården.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver arbetet under 2020 utifrån kvalitet och
patientsäkerhet. Patientsäkerhetsplanen för 2021 beskriver mål och
strategier för hur arbetet ska genomföras.

Nytta för patienten
Att i patientsäkerhetsberättelsen sammanställa hur det systematiska arbetet
genomförts inom hälso- och sjukvård under året ger indikationer på resultat
som ska observeras inom både det egna vårdgivaransvaret och i samverkan
med externa parter.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-SOU 2021-02-16 § 6
Tjänsteskrivelse från sektor stöd och omsorg 2021-02-02
Patientsäkerhetsberättelse 2020 och patientsäkerhetsplan 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Socialchefen
MAS:en
MAR:en
Akten

5(22)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 25 KS-TEK.2012.102 GRYTS PRÄSTGÅRD
1:37

Justerare

..........

..........

Gryts Prästgård 1:37, Detaljplaneuppdrag för Eköns camping
- förnyad granskning

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för fastigheten Gryts
Prästgård 1:37 mfl skickas på förnyad granskning.

2. Kommunstyrelsen bedömer att förslaget till detaljplan inte innebär
betydande miljöpåverkan.

3. Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet.

Reservation
Per Hollertz (M), Hans Andersson (M), Carina Thuresson (M), Göran Hargestam
(SD) och Kurt Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med
följande skriftliga motivering:
"Vi anser att ärendet bör återremitteras.

Inför kommunstyrelsens sammanträde lyftes det relevanta synpunkter på saker
som bör utredas innan planen går ut på ny granskning.

Det som bör belysas är bland annat hur utökad yta för exploatering påverkar
landskapsbilden, ökade ljud/bullernivåers påverkan på reservatet.

Vilka kommunala åtagande innebär planen avseende investeringar för eventuella
gång och cykelvägar, eventuell busstrafik och nya krav på tillgänglighet."

Protokollsanteckning
Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi (Vänsterpartiet) ser att beslutsunderlaget inför ny granskning av Ekön, inte är
tillräckligt, utifrån:

 Effekterna av svartbyggen under 2009. 
 Hur kommer landskapsbilden påverkas när mer yta exploateras?
 Hur kommer ett utökat ljud/buller påverka fågelliv och reservatets allmänna

intryck och attraktion?
 Hur kommer vattenlivet påverkas av en utökad verksamhet på Ekön.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 25 KS-TEK.2012.102 GRYTS PRÄSTGÅRD
1:37

Justerare

..........

..........

Utifrån dessa perspektiv ser vi att en utökad miljöbedömning (MKB) behöver
utföras innan ny granskningsperiod.

Sedan har vi ytterligare perspektiv som behöver belysas:
 Hur kommer en ökad trafik till Ekö området påverka trafiksäkerheten, kommer

kommunen tvingas till investeringar i GC vägar?
 Busstrafik till Ekön nämns, är detta realistiskt? Även busstrafik kräver

investeringar från kommunens sida.
 Tillgänglighet nämns i förbifarten. Hur EU normer om tillgänglighet ska uppnås

och tillhörande investeringar bör tas fram, för helhetsperspektivet.
Föreslagen granskningsversion innebär ett stort kommunalt åtagande om den
fastslås samt sätts i verket. Därav ser vi behovet av fördjupat analysarbete.

Det skall uppmärksammas att det enligt underlaget framgår att en expansion av
stugor o campingverksamheten INTE kommer generera fler arbetstillfällen."

Yrkanden
Mattias Geving (S) med instämmande från Anders Carlsson (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) yrkar att ärendet
återremiteras till förvaltningen för ytterligare utredning utifrån de synpunkter som
lämnas av Jonas Andersson (V).

Beslutsgång
Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning. Först ställs Per
Hollertz (M) med fleras yrkande om återremiss under proposition. Om
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs Mattias Gevings (S)
med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag under proposition.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag. Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt Mattias
Gevings (S) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning
2013-01-07 gav Kommunstyrelsen sektor Teknisk Service i uppdrag att
detaljplanelägga Eköns Camping med utgångspunkt i ett planprogram som
omfattar Ekön samt göra en begäran hos länsstyrelsen om undantag från
naturreservatet för verksamhetsområdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 25 KS-TEK.2012.102 GRYTS PRÄSTGÅRD
1:37

Justerare

..........

..........

Planområdet är beläget på Ekön, cirka 3,3 kilometer från Gryt. Området
gränsar till dels skärgården, dels Svenska kyrkans mark. Arealen är ca 70
ha.. Planområdet omfattas av Eköns naturreservat och stora delar av
området omfattas av flera riksintressen. Dessa är riksintresse för naturvård,
friluftsliv, rörligt friluftsliv, obruten kust och kulturmiljövård.

Syftet med detaljplanen är att definiera hur naturreservatet för Ekön ska
utvecklas i framtiden. Detta görs genom att reglera hur campingens
verksamhet får vidgas i fråga om geografisk utbredning och byggrätt samt
placering och omfattning av bryggor. Planen ämnar även till att säkerställa
och utöka byggrätten för samtliga fastigheter inom planområdet.

Utöver Gryts Prästgård 1:37 finns 10 fastigheter som ej omfattas av
naturreservatet inom planområdet. Detta är främst fritidsbostäder varav
kommunen äger en av dessa.

Naturen i området varierar men kännetecknas av hällmarksmiljöer. Spår av
inlandsisen förekommer inom området, t. ex jättegrytor. Områdets norra del
består i stor utsträckning av skog samt en yta med ängsmark.

Planen bedöms stämma överens med den kommuntäckande
översiktsplanen samt att planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan, därav har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Under granskningstiden kom 19 skriftliga yttranden in, varav 11 med
erinringar. Utifrån dessa har följande ändringar gjorts av planhandlingarna:

 Placeringen av nya campingstugor får en ny föreslagen placering på
söder om hällmarksskogen.

 Höjder och byggrätter har reviderats på privatägda fastigheter.

 Planen har reviderats så att planen stämmer överens med befintliga
servitut.

 Ledningar omfattas i plan av markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar.

 Planen har reviderats så att befintliga bryggor omfattas av korrekt
användningsbestämmelse.

 Planbeskrivningen inkluderar nu även en beskrivning av campingens
utveckling och de beslut som upphävdes.

 Planförslaget möjliggör nu för enklare camping i norr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 25 KS-TEK.2012.102 GRYTS PRÄSTGÅRD
1:37

Justerare

..........

..........

Kommunstyrelsen har 2020-06-01 § 129 beslutat att skicka detaljplanen på
granskning. Detaljplanen ställs ut för en förnyad granskning, med
anledningen att ändringarna anses vara så pass omfattande att en förnyad
granskning är nödvändig innan detaljplanen antas.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-02-17 § 3
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2020-12-14
Plankarta över Gryts Prästgård 1:37 mfl - förnyad granskning
Planbeskrivning/detaljplan för fastighet Gryts Prästgård 1:37 mfl - förnyad
granskning
Undersökning av betydande miljöpåverkan - förnyad granskning
Granskningsutlåtande - förnyad granskning
Dagvattenutredning inför ny detaljplaneläggning av detaljplaneområdet Gryts
Prästgård 1:37 mfl
Samrådsredogörelse - detaljplan för fastigheten Gryts Prästgård 1:37 mfl
Naturvärdesinventering Ekön 2019

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Plan- och byggchefen
Planarkitekten
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 26 KS-TEK.2021.12

Justerare

..........

..........

Avbrytande av detaljplaneläggningen för Takmossen,
Ringarum

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen som markägare, ger sektorchef för Samhällsbyggnad
i uppdrag att meddela Miljö- och byggnämnden att
detaljplaneläggningen för Takmossen skall avbrytas.

Ärendebeskrivning
Planområdet som är beläget norr om Ringarums samhälle, mellan väg 738 och
E22an (se kartbilaga), är i kommunal ägo och ligger på promenadavstånd från det
tillgängliga serviceutbudet på orten; skola, förskola, livsmedelsbutik, kollektivtrafik
etc. Området är utpekat som föreslaget bostadsområde i den fördjupade
översiktsplanen för Ringarum, från 1992. I Valdemarsviks kommuns översiktsplan
är området utpekat som utvecklingsområde för bostäder.

Miljö och byggnämnden fattade 2016-01-19 § 21 beslut om att påbörja ett
planarbete för fastigheten Ringarums prästgård 1:48.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra framtagandet av ett nytt tomtområde i
Ringarum. Området har även tidigare varit aktuellt för detaljplaneläggning- men
detta arbete avbröts efter genomfört samråd under 2006. Det rörde sig då om ca 5
villatomter som skulle uppföras i anslutning till en gemensam hästhållning.
Området är mycket kuperat. Under planarbetet har en översiktlig geoteknisk
undersökning genomförts. Denna påvisar att byggnader som planeras inom
området behöver pålas, samt att ytterligare mer detaljerade undersökningar
behöver genomföras för att tillräckligt ha utrett områdets stabilitet och
grundläggningsförhållanden.

En översiktlig undersökning avseende eventuella föroreningar från den fd
skjutbanan som funnits på platsen har också genomförts. Denna påvisade inga
höga halter men då det är en översiktlig undersökning skulle högre halter kunna
påträffas vid schaktningsarbeten.

En exploateringskalkyl togs fram för projektet. Denna påvisade höga kostnader för
kommunen för att genomföra exploateringen, och det är detta som är anledningen
att planarbetet inte tagits vidare. De höga kostnaderna beror på flera faktorer,
såsom områdets kuperade topografi som innebär en fördyring av lednings- och
vägdragningar, närheten till E22an som innebär att bulleråtgärder kommer behövas
planeras för, samt att det för infartsvägen och tillkommande gemensamma ytor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 26 KS-TEK.2021.12

Justerare

..........

..........

måste tillskapas en gemensamhetsanläggning/vägsamfällighet inkluderande
befintliga fastigheter, eller så måste kommunen vara huvudman för allmän plats-
vilket också medför kostnader, för att nämna några.
Under ett pågående detaljplanearbete beviljas i regel inte bygglov inom det
aktuella området, utan detaljplanens lagakraftvinnande inväntas.
Det pågående, men inte aktivt fortskridande planarbetet innebär att befintliga
fastigheter som berörs av planläggningen har inväntat ett färdigställande av
planarbetet sedan 2016. Någon samrådshandling har inte färdigställts varför
ett antagande av detaljplanen ej är nära förestående.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-02-17 § 4
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2021-02-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
T.F. Samhällsbyggnadschefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 27 KS-TEK.2021.9

Justerare

..........

..........

Fastighetsreglering av Valdemarsvik 4:3 och Valdemarsvik
4:127

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad
överenskommelse om fastighetsreglering av fastigheterna
Valdemarsvik 4:3 och Valdemarsvik 4:127.

2. Kommundirektören uppdras att fullfölja regleringen.

Ärendebeskrivning
Maskinkraft i Sverige AB har meddelat intresse om att förvärva ytterligare
mark för sin verksamhet på Mossebo. En överenskommelse om fastighetsreglering
är framtagen.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-02-17 § 5
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2021-02-01
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Valdemarsvik
4:3 och Valdemarsvik 4:127

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
T.F. Samhällsbyggnadschefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 28 KS-KcS.2021.4

Justerare

..........

..........

Förnyat samverkansavtal avseende Centrum för
kommunstrategiska studier (CKS) 2022-2026

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslag till förnyat samverkansavtal
avseende Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) för
perioden 2022-01-01 – 2026-12-31.

Ärendebeskrivning
Linköpings universitet har till kommunerna översänt förslag till nytt
samverkansavtal mellan kommunerna i Östergötlands län och Linköpings
universitet, avseende vidare finansiering av verksamheten vid CKS.

CKS är en centrumbildning vid Linköpings universitet. Det övergripande
målet för CKS är att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant
kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. CKS ska
utgöra ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning, och fungera
som en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande
utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-02-17 § 7
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-29
Skrivelse från CKS om förnyat samverkansavtal 2021-01-19
Förslag till avtal om samverkan gällande Centrum för kommunstrategiska
studier (CKS) med Linköpings universitet

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Linköpings universitet
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 29 KS-SA.2020.95

Justerare

..........

..........

Riktlinje för Alternativ tjänstepension

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förändringen i riktlinjen för
Alternativ tjänstepension.

Ärendebeskrivning
I Kap-KL har det aldrig funnits någon tydlig definition på vilka som kan
erbjudas en alternativ lösning för pension. Söderberg & Partners jurister och
Complianceavdelning har ställt frågor till SKR och nuvarande tolkning är att
det är tveksamt att erbjuda alternativ lösning till en så vid grupp som alla
med pensionsunderlag överstigande 8,5 ibb. Att fortsätta erbjuda alternativ
lösning till de med en så pass låg lönenivå som hittills innebär en viss risk
och därför råder Söderberg & Partners oss att ändra gällande riktlinjer till att
gälla för en snävare krets motsvarande förvaltningschef och motsvarande.

Förslaget till ändring innebär att skrivningen ändras från anställda med lön
överstigande 8,5 ibb till att erbjudas de med anställning som
kommundirektör, sektorchef, ekonomichef och HR/personalchef

De anställda som redan har förmånen påverkas inte av den nya
rekommendationen.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-02-17 § 2
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2020-11-04
Riktlinje alternativ tjänstepension

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Personalchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-15

KS § 30 KS-SA.2021.5
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Revidering av reglemente för överförmyndaren

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat
reglemente för överförmyndaren.

Ärendebeskrivning
Revisionen har, i revisionsberättelsen för år 2019, belyst behovet av att
förtydliga reglementet för överförmyndaren avseende dess
ansvarsförhållanden och hur uppföljning av verksamheten sker.
Revideringens syfte är alltså att förtydliga vad överförmyndarens ansvar är
avseende dessa frågor.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-02-17 § 6
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-01-21
Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Uppföljning av inriktningsmål - Valdemarsviks kommun ska
vara den klimatsmarta och miljökloka kommunen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 ska arbetet
med målet om att Valdemarsviks kommun ska vara den klimatsmarta och
miljökloka kommunen, redovisas till kommunstyrelsen den 15 mars.
Uppföljningen fokuserar på delarna kring miljöutredning, transporter, avfall
och energieffektiviseringar. Kommunen är på god väg att uppnå målen i flera
delar men i andra behöver arbetet intensifieras.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budget 2021 fastställt sex inriktningsmål för
verksamheten under året. Målen ska under året redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen ska beskriva hur målet avses att uppfyllas
och hur arbetet sker för att nå dit. Enligt planen är det första målet som ska
redovisas, Valdemarsviks kommun ska vara den klimatsmarta och miljökloka
kommunen.

Valdemarsviks kommun ska vara den klimatsmarta och miljökloka
kommunen
Resultatmål

 Den kommunala organisationens klimatavtryck ska minska.

 Det icke återvinningsbara avfallet från kommunen ska minska.

Vägen till målet
Under året kommer ett arbete inledas med en översyn av kommunens
fordonspark och transporter kopplat till leveranser att ske. Effektivt resande
och miljöeffektiva transporter kommer att vara i fokus. Kommunens egen
avfallsproduktion kommer också att vara central i miljöarbetet.
Energieffektiviseringsåtgärder i kommunens lokaler behöver också
intensifieras.

Verksamheten behöver framöver fokusera på de åtgärder som ger störst
miljöpåverkan. För att nå ditt behöver en kartläggning ske för att kunna sätta
in åtgärder där de har störst effekt.
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Justerare

..........

..........

Uppföljning
Målet följs genom statistik om kommunens fordon, transporter och
energiförbrukning samt avfall som skickas till förbränning.

Arbete med målet
Målet ligger i linje med mål och strategier som gäller på nationell och
regional nivå. Bland annat innehåller förslaget till regional utvecklingsstrategi
för Östergötland tydliga mål och inriktningar helt i linje med kommunens mål:

Ett klimatneutralt och energieffektivt Östergötland
År 2040 är energiproduktionen- och distributionen helt förnybar och robust.
Effektivitet och hållbarhet är ledord i resursanvändningen och vid produktion
används alltid livscykel- och systemperspektiv. Transportsystemet i
Östergötland är effektivt, innovativt och hållbart. Ekonomin präglas av
cirkulära flöden med en ansvarsfull konsumtion.
(ur Remissversion av Regional utvecklingsstrategi för Östergötland)

Miljöutredning
Under 2021 kommer en kartläggning av de områden där kommunens
verksamheter har störst miljöpåverkan att genomföras. Denna kommer att
ske genom en inventering av miljöpåverkande faktorer och sedan en
bedömning av dessa utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Erfarenheter från
andra kommuner ger att det till stor del kommer att handla om upphandlingar
och krav som ställs i dessa, egna transporter och avfall samt arbete med
utbildning.

Fordonsparken
En utredning genomfördes rörande kommunens fordon under 2019.
Förutsättningarna har sedan förändrats gällande bland annat antalet fordon
och mindre utnyttjande av bilar under 2020 med anledning av pandemin.
Utredningen ska därför förnyas och omarbetas. Aktualiseringen beräknas
vara färdig till sommaren 2021.

Transporter
Arbete sker och kommer att ske i högre grad med minimering av transporter.
Detta sker dels med kommunens egna fordon, men också tillsammans med
entreprenörer som kommunen anlitar. Åtgärder kan handla om
ruttoptimering, samplanering och genom samverkan mellan verksamheter.
Även tydligare krav i upphandlingar är en viktig faktor.
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Avfall
Under 2020 infördes utsortering av matavfall. Volymen för förbränning har
däremot inte minskat men troligen är detta på grund av pandemin då en stor
del av de fritidsboende har tillbringat en större del av året i sina fritidshus.
Området måste bevakas särskilt under 2021 för att säkerställa att det sker
en verklig minskning av mängden avfall som skickas till förbränning. En
utvärdering behöver också förberedas kopplat till insamlingen av matavfall
och hur denna efterföljs och hanteras.

Miljö- och hälsofarliga produkter
Under 2020 har ett omfattande arbete skett med att minska användningen
av miljö- och hälsofarliga produkter. Arbetet behöver fortsätta under 2021
och målet är att flera miljöer i kommunens verksamheter ska vara giftfria.

Energiförbrukning
Energiförbrukningen i kommunens verksamheter har minskat under 2020.
Minskningen har en tydlig koppling till minskat lokalutnyttjande. Arbetet
framåt kommer handla om fortsatta energieffektiviseringsåtgärder kopplat till
kommunens fastigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningen 2021-03-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

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

Ärendebeskrivning
Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottet 2021-02-17.

· Stöd- och omsorgsutskottet 2021-02-16.

· Barn- och utbildningsutskottet 2021-02-15.

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2021.32, 2021-02-23,
Beslut att anta lokalt kollektivavtal om bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning BAL 20 med Svenska
Kommunalarbetarförbundet.

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Svar på frågor inlämnande till KS 2021-03-15.

· Remissvar avseende promemorian En utvecklad organisation för lokal
statlig service (Ds 2020:29), dnr KS-SA.2020.116.

· SKR cirkulär 21:10 - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning - BUI20.

· SKR cirkulär 21:12 - Budgetförutsättningar för åren 2021-2024.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Nära vård
Verksamhetsutvecklare från region Östergötland och Medicinskt ansvarig
sjuksköterska från Söderköpings kommun informerar om regionens
omställningsarbete avseende Nära vård.

Presentation miljöchef samt saneringsprojekt
Nya miljöchefen presenterar sig för kommunstyrelsen samt informerar om
saneringsprojektet i Gusum.

Remiss tillgängliga stränder (SOU 2020:78)
Skärgårdsutvecklaren samt t.f. Samhällsbyggnadschefen informerar om
remissen SOU 2020:78 som avser förslag till ändringar i
strandskyddregleringarna. Förslag till remissvar ska upp till kommunstyrelsen
för ställningstagande i april.

Remiss utvecklingsstrategi för Östergötland
Näringslivsutvecklaren informerar om förslaget till utvecklingsstrategi för
region Östergötland. Förslag till remissvar ska upp till kommunstyrelsen för
ställningstagande i april.

Bokslutet
Ekonomichefen informerar om det preliminära bokslutet 2020. Preliminärt
uppgår årets resultat till +16,7 mnkr. Orsakerna till det förbättrade resultatet
är framförallt betydligt bättre budgetföljsamhet i verksamheterna och stora
överskott på finansieringen till följd av under året kraftigt höjda generella
statsbidrag.

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar om en pågående översyn av sektor
Samhällsbyggnad & Kultur.
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RTÖG
Anders Carlsson (C) informerar från senaste direktionsmötet. Bokslutet år
2020 visar ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Framöver behöver
dock förbundet göra ett anpassningsarbete eller få ett resurstillskott för att ha
en budget i balans.

Samordningsförbundet
Nhela Ali (S) informerar om status avseende ISF, ett projekt med satsningar
för personer som står långt från arbetsmarknaden. Regionen och
Norrköpings kommun har dragit sig ur projektet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Fortsättning av föranmälda frågor:
Per Hollertz (M)
- Gällande frågan om upphandlingsunderlaget för renoveringen av
Ringgården ställs följdfrågan om hur arbetsutskottets arbete, i egenskap av
styrgrupp, ska se ut.
Svar: En projektplan ska upprättas i arbetet.

Jonas Andersson (V)
- Önskar ha ett fördjupat svar avseende frågan om ansvaret gällande
banvallen.

Nya frågor:
Göran Hargestam (SD)
- Frågar om status gällande sjömacken.
Svar: En föredragning kommer ske på KSAU 2021-03-17.

- Frågar om status gällande Gryts skola.
Svar: Pågår ett arbete och ärendet kommer tas upp till kommunstyrelsen för
ställningstagande.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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