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Revisionens granskning av kommunstyrelsens styrning av
sektor stöd och omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till handlingsplan utifrån
revisionens rekommendationer.

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Göran Hargestam
(SD), Kurt Olsson (M) och Stefan Kemle (LpO) meddelar att de inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Yrkanden

Per Hollertz (M), Göran Hargestam (SD) och Stefan Kemle (LpO) yrkar att
ärendet återremitteras.

Torvald Karlsson (C) med instämmande från Nhela Ali (S) yrkar bifall till stöd-
och omsorgsutskottets förslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först ställs Per
Hollertz (M) med fleras yrkande om återremiss under proposition. Om
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs Torvald
Karlsson (C) med fleras yrkande om bifall under proposition.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter enligt
Torvald Karlssons (C) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens beslut 2021-02-15 § 18 ska kommunstyrelsens
stöd- och omsorgsutskott tillsammans med sektor stöd och omsorg upprätta
en handlingsplan för förbättringsåtgärder med anledning av revisionens
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rekommendationer efter revisorernas granskning av kommunstyrelsens
styrning av sektor stöd och omsorg.

Handlingsplan
1 Rekommendation
Säkerställ att löpande jämförelser görs med andra jämförbara kommuner i
syfte att skapa effektiv styrning. En tydligare jämförelse och kostnadsöversikt
möjliggör bättre analyser och planeringsförutsättningar för att stärka
budgetens styrkraft.

Åtgärd
I Kolada presenteras kostnader där jämförelser med liknande kommuner går
att ta fram. Jämförelserna görs inom liknande kommuner framtagna av
Kolada inom respektive verksamhetsgren. Detta innebär att det kan bli olika
jämförelsekommuner inom olika verksamhetsområden. Sektorchef kommer
årligen (kvartal 4) redovisa sådana jämförelser inom nedanstående
områden:

ÄO
Äldreomsorg, övergripande
Äldreomsorg, särskilt boende
Äldreomsorg, ordinärt boende (hemtjänst)

SF
Funktionsnedsättning, övergripande
Funktionsnedsättning, boende
Funktionsnedsättning, daglig verksamhet
Boendestöd

IFO
Individ- och familjeomsorg, övergripande
Individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd
Individ- och familjeomsorg, placeringar
Individ- och familjeomsorg, missbruk

2 Rekommendation
Tydliggör ställningstaganden, analyser och åtgärdsförslag utifrån avvikelser från
mål och ekonomi. Relevanta åtgärder bör beslutas med tidsatta och belopp satta
aktiviteter vid prognostiserad avvikelse.

Åtgärd
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Protokollen utformas efter kommunallagens krav 5 kap 67-68 §§ kommunallagen
(2017:725) och allmän kommunalrättslig praxis. Enligt nämnda bestämmelser ska
protokollen för varje ärende innehålla:
1, vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,

2, i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,

3, genomförda omröstningar och resultaten av dem,

4, vilka beslut som har fattats,

5, vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna
omröstningar och

6, vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Åtgärdsplanen för besparingsåtgärder stöd och omsorg har inte den
karaktären att det är ett underlag där samtliga förslag leder till beslut om
besparingar. Listan innehåller ett antal förslag på åtgärder från förvaltningen.
Vissa åtgärder behöver enskilda politiska ställningstaganden. Den
ekonomiska månadsuppföljningen redovisas, följs upp och godkänns av
utskottet. Vid avvikelse i budgeten redovisas orsaken och vilka åtgärder
behövs för att få budgeten i balans.

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott saknar delegation att fatta
beslut om de åtgärder som anges i listan. Detta åligger kommunstyrelsen.
Därför saknar kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott befogenhet att
fatta de beslut som revisionen anser att utskottet bör göra.

3 Rekommendation
Genomför och omvärdera riskanalys och de åtgärder som vidtas löpande för
att säkerställa att relevanta och aktuella risker omhändertas. Vid avvikelser
ska åtgärder framgå. Inom ramen för intern kontroll har aktuella kontroller för
2019 till stor del bedömts utan avvikelser. Risken bör rimligtvis ha minskat
respektive ökat för några områden vilket kräver andra insatser/kontroller.

Åtgärd
Arbetet med utformning av internkontrollen börjar i det
kommungemensamma och utifrån det arbetet kommer sektorn att utforma
riskbaserad kontroll för verksamheten. Vid genomgång av innehållet i
nuvarande internkontroll framgår att där finns en del kontrollpunkter som
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snarare borde ske inom ramen för egenkontroll. En genomgång ska därför
göras för att skilja ut detta. Klart under kvartal 3.

4 Rekommendation
Tydliggör det strategiska arbetet rörande kompetensförsörjning för sektorn
och säkerställ en delaktighet i arbetet av chefer på flera nivåer. Givet de
kompetensutmaningar som noteras bör orsaker till personalomsättningen
analyseras och dokumenteras.

Åtgärd
Detta arbete bör utgå från kommungemensam nivå med utgångspunkt i
kompetensförsörjningsstrategi och andra gemensamma riktlinjer. Utifrån
detta ska sektorn upprätta en kompetensförsörjningsplan för samtliga
sektorns medarbetare, chefer och nyckelpersoner. Detta ska ske med stöd
av HR-funktion och med god förankring i befintlig verksamhet samt med ett
framtidsperspektiv på kompetensbehov, personalomsättning,
pensionsavgångar etc. Arbetet ska ske under kvartal 3 och 4.

5 Rekommendation
Upprätta, uppdatera och besluta om dokumenten som anges som bilaga till
styrmodellen för att skapa, en följsamhet mellan dokument, aktuella
tidsplaner och ansvarsområden. Däribland dokumentet "Chefsuppdrag i
Valdemarsvik". Ta upp till kommunledningen.

Åtgärd
Då dessa dokument är kommungemensamma bör de hanteras av
kommunledningen eller av någon därifrån utsedd för uppdraget. Arbetet ska
ske under kvartal 3 och 4.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-SOU 2021-03-16 § 10
Skrivelse från sektor stöd och omsorg 2021-03-08 Handlingsplan utifrån
revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen - diskussionsunderlag.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Revisionen
Socialchefen
Akten
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Policy och rutiner för nedtagning av träd i tätorterna

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning. Utformningen och kravet avseende
delen om ansökningsblanketter ska belysas.

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Stefan Kemle
(LpO) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare bearbetning. Utformningen och
kravet avseende delen om ansökningsblanketter ska belysas.

Ärendebeskrivning

Tillsammans med byggnader utgör träden en stomme i kommunens tätorter
som spelar en viktig roll för att ge dem deras speciella identitet och karaktär.

Träd bidrar till förbättrat klimat genom att rena luften från föroreningar,
utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten och
fungera som filter som tar upp damm och stoft från luften.

Parker, koloniområden, trädgårdar, kyrkogårdar, alléer och andra gröna ytor
ger identitet och karaktär i tätorterna. De bidrar till att göra dem trevliga och
attraktiva att bo och verka i. Träden bidrar inte minst till den biologiska
mångfalden och fågellivet.

För att få till stånd en bättre hantering av inkomna önskemål om borttagning
av träd på kommunens marker i tätorterna har en policy med rutiner tagits
fram.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-03-17 § 13
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2021-02-25
Policy och rutiner för nedtagning av träd i tätorterna på kommunens marker

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
T.f. Samhällsbyggnadschefen
Gatu- och fastighetschefen
Akten
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Remiss - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslag till remissvar med följande
tillägg:

· Förslaget ger byggförbud i större delen av kommunens skärgård. Likaså
lägger det en död mans hand över vattenverksamhet i skärgården då
bottnarna i huvudsak består av mjuka bottnar. Utredarens förslag bör inte utan
väsentlig förändring ligga till grund för lagstiftning.

· Av förslaget framgår att anlagda vatten från innan 1975 ska omfattas av
strandskydd. Det kan innebära bevissvårigheter och vem har bevisbördan för
när vattnet anlades. Står det klart att det rör sig om ett anlagt vatten bör
strandskydd inte förekomma eller i vart fall bör bevisbördan placeras på den
som påstår att vattnet är anlagt innan 1975.

· Av förslaget framgår att Länsstyrelsen ska tillåtas en handläggningstid på 12
månader för att utreda huruvida det ska vara strandskydd eller inte. Det är en
oacceptabel handläggningstid. Tre månader är mer rimligt.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Det remissvar som KS inlämnar angående "Tillgängliga stränder-" kan vi inte till
fullo stå bakom. Vi delar perspektivet om att vattenbruk kan försvåras inom
strandskyddsområden.

Vi ser statens rådighet via Länsstyrelsen är avgörande för att bevaka allmänhetens
tillgång till stränder samt skyddet av vattenmiljöer.

Att besöksnäringen i skärgården skulle försvåras i den grad som remissvaret pekar
mot, är endast antaganden och inte baserade på någon vedertagen evidens."

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Anders
Carlsson (C) yrkar på följande tillägg i remissvaret:
Förslaget ger byggförbud i större delen av kommunens skärgård. Likaså lägger det
en död mans hand över vattenverksamhet i skärgården då bottnarna i huvudsak
består av mjuka bottnar.
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Utredarens förslag bör inte utan väsentlig förändring ligga till grund för lagstiftning.

Jenny Elander Ek (C) med instämmande från Anders Carlsson (C) yrkar på
följande tillägg i remissvaret:
Av förslaget framgår att anlagda vatten från innan 1975 ska omfattas av
strandskydd. Det kan innebära bevissvårigheter och vem har bevisbördan för när
vattnet anlades. Står det klart att det rör sig om ett anlagt vatten bör strandskydd
inte förekomma eller i vart fall bör bevisbördan placeras på den som påstår att
vattnet är anlagt innan 1975.

Av förslaget framgår att Länsstyrelsen ska tillåtas en handläggningstid på 12
månader för att utreda huruvida det ska vara strandskydd eller inte. Det är en
oacceptabel handläggningstid. Tre månader är mer rimligt.

Ärendebeskrivning

Regeringen bemyndigade under 2019 chefen för Miljödepartementet att ge en
särskild utredare i uppdrag att se över strandskyddet. Arbetet har resulterat i
betänkandet Tillgängliga stränder- ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78.
Valdemarsviks kommun har som remissinstans fått möjlighet att inkomma med
synpunkter. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Miljö- och byggnämnden har 2021-04-08 § 56 haft möjlighet att lämna
synpunkter till föreslaget remissvar. Nämnden hade inget ytterligare att erinra
om det lämnade förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad & Kultur 2021-03-31
Protokoll från MBN 2021-04-08 § 56
Betänkandet om Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd
(SOU 2020:78)

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Miljödepartementet
T.f. Samhällsbyggnadschefen
Skärgårdsutvecklaren
Akten
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Remiss - Utvecklingsstrategi för Östergötland (Dnr: RS 2017-
505)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslag till remissvar med följande
tillägg:

· För attraktiva livsmiljöer är det också viktigt med trygghet, ett perspektiv som
saknas i nuvarande förslag.

· För regionen och särskilt skärgårdskommunerna är samarbetet söderut väldigt
viktigt och där har vi idag upparbetade former som behöver bevaras och
utvecklas.

· För infrastrukturen i skärgården är det viktigt med satsningar på våra hamnar,
både till exempel Fyrudden och Arkösund är i behov av upprustning för att
klara av kapacitet i framtiden.

· Valdemarsviks kommun strävar, som regionen, mot ett gemensamt
arbetsmarknadsområde inom regionen. För att nå detta ser vi vikten av att
kommunikationerna förbättras via Valdemarsvik - Åtvidaberg - Linköping, där
stationsläge Falerum på Tjustbanan kan bli en betydande nod. Denna strävan
av förbättrad kommunikationer kommer även gynna den lokala
arbetsmarknaden Valdemarsvik/Åtvidaberg.

· Valdemarsviks kommun är en del av arbetsmarknadsområdet Västerviks
kommun, för en positiv utveckling av utbyte av arbetspendling mellan dessa
två kommuner är viktig lokalt men även regionalt. Kalmar län har i sin
motsvarighet till RUS pekat på ett utvecklingsbehov av kommunikationerna
längs med E22 från Västervik och norrut, Östergötllands kommande RUS bör
uttalat stödja denna utveckling.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg:

· För attraktiva livsmiljöer är det också viktigt med trygghet, ett perspektiv som
saknas i nuvarande förslag.

· För regionen och särskilt skärgårdskommunerna är samarbetet söderut väldigt
viktigt och där har vi idag upparbetade former som behöver bevaras och
utvecklas.

· För infrastrukturen i skärgården är det viktigt med satsningar på våra hamnar,
både till exempel Fyrudden och Arkösund är i behov av upprustning för att
klara av kapacitet i framtiden.
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· Valdemarsviks kommun strävar, som regionen, mot ett gemensamt
arbetsmarknadsområde inom regionen. För att nå detta ser vi vikten av att
kommunikationerna förbättras via Valdemarsvik - Åtvidaberg - Linköping, där
stationsläge Falerum på Tjustbanan kan bli en betydande nod. Denna strävan
av förbättrad kommunikationer kommer även gynna den lokala
arbetsmarknaden Valdemarsvik/Åtvidaberg.

· Valdemarsviks kommun är en del av arbetsmarknadsområdet Västerviks
kommun, för en positiv utveckling av utbyte av arbetspendling mellan dessa
två kommuner är viktig lokalt men även regionalt. Kalmar län har i sin
motsvarighet till RUS pekat på ett utvecklingsbehov av kommunikationerna
längs med E22 från Västervik och norrut, Östergötllands kommande RUS bör
uttalat stödja denna utveckling.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har fått möjlighet att yttra sig på Region
Östergötlands förslag till Regional utvecklingsstrategi.

Enligt den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete har
Region Östergötland i uppdrag att utarbeta och fastställa en strategi för
länets utveckling och för att samordna insatser för genomförandet av
strategin med sikte på 2040. Remissversionen (bilaga) av
utvecklingsstrategin för Östergötland är resultatet av dialoger med
representanter från bland annat civilsamhälle, akademi, näringsliv och
offentlig sektor. Region Östergötland önskar svar på remissen senast 30
april 2021.

Remissversionen av den regionala utvecklingsstrategin är uppdelad i fyra
delar; 1) introduktion, 2) omvärld och nuläge, 3) prioriterade strategiska
områden, 4) kraftsamlingen kring strategin.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-04-06
Utvecklingsstrategi för region Östergötland - remissversion dnr RS 2017-505

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Näringlivsutvecklaren
Akten
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Leader Kustlandet, 2021-2027 Medverkan och
medfinansiering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt medfinansiering av Leader
Kustlandet för perioden 2021–2027.

Ärendebeskrivning

Leader är EU:s landsbygdsutvecklingsmetod och omfattar 48
leaderområden i Sverige och drygt 2 800 över hela EU. Metoden har
starka inslag av lokalt medbestämmande, underifrånperspektiv,
samarbete, hållbarhet och hjälp till självhjälp.

Leader Kustlandet är en ideell förening med en styrelse på 17 personer
från sektorerna näring, ideellt och offentligt. Kustlandet omfattar hela eller
delar av kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik,
Oskarshamn och Mönsterås. Två av styrelseledamöterna och en ersättare
är från olika delar av Valdemarsviks kommun. Styrelsen beslutar utifrån en
utvecklingsstrategi vilka projektansökningar som ska beviljas. Det centrala
temat har varit att bidra till kustnära landsbygdsutveckling.

Valdemarsviks kommun har deltagit i leaderområde Kustlandet sedan år
2000 (tre programperioder). Under 2014–2020 har Kustlandets totala
budget för programperioden varit 39,8 miljoner kronor. Av dessa har
Valdemarsviks kommun medfinansierat 0,57 miljoner (81 642 kr/år i sju år).
Medlen är idag fullt uppbokade och de sista projekten kommer att pågå
fram till slutet av 2022. Hittills har sammanlagt drygt 150 projekt beviljats
varav 18 i Valdemarsviks kommun (ytterligare projekt gynnar flera
kommuner). I pengar, om man räknar lågt och bara inkluderar offentliga
medel till projekt i bara Valdemarsviks kommun, blir summan för projekten
2 454 000 kr. Tar man med offentliga medel till andra projekt som gäller
hela Kustlandet också (tex mikrostöd/paraplyprojekten), blir Valdemarsviks
del 3 527 000 kr. Räknar man istället högt och inkluderar privata, faktiska
medel som ingått som medfinansiering i projekt i bara Valdemarsviks
kommun är summan 4 414 000 kr. Och till sist, om man räknar allra högst
och inkluderar även ideellt arbete i projekt i bara Valdemarsviks kommun
är summan 5 366 000 kr.
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Valdemarsviks medfinansiering 81 642 kr per år i sju år, totalt 572 000 kr,
ger därför en uppväxling på mellan 4,3 och 9,4. Samarbetet med, och
inom, Kustlandet har fungerat mycket väl.

Ny programperiod
Jordbruksverket har meddelat Kustlandet att leaderverksamheten tilldelats
en budget på 10,7 miljoner kronor för de två första åren av
programperioden 2021–2027. För att kunna använda budgetutrymmet
krävs lokal offentlig medfinansiering. Om kommunstyrelsen styrker beslutet
fortsätter Valdemarsviks kommun att medfinansiera Kustlandets
leaderverksamhet med 81 642 kr per år. Den nya medfinansieringen av de
nya medlen skulle därmed ta vid där den gamla slutar.

Folkungaland
Under dagens sammanträde informerar näringslivsutvecklaren om Leader
Folkungaland. Ett alternativ för kommunen till Leader Kustlandet.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-03-17 § 11
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-02-16
Skrivelse från Ideella föreningen Kustlandet inkommen 2021-02-08
Utvärdering av Kustlandet 2014-2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklaren
Akten
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Biblioteksplan 2021-2024

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till biblioteksplan 2021-2024.

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagens 17 § ska kommuner och regioner anta planer för
biblioteksverksamheterna. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i
samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för
framtidens krav och för att stimulera till utveckling.

Biblioteksplanen riktar sig till alla med ansvar för eller som arbetar med
biblioteksverksamhet i Valdemarsviks kommun, och ska därför antas på
kommunövergripande nivå.

Den befintliga biblioteksplanen gällde för 2016-2019 vilket innebär att det
är hög tid att anta en ny plan. Föreliggande förslag till biblioteksplan 2020-
2023 tar utgångspunkt i befintlig lagstiftning och i en analys av behovet av
utveckling av biblioteksverksamheten i Valdemarsviks kommun.

Det är av stor vikt att biblioteksplanen är ett levande dokument och
revideras kontinuerligt, ny plan kommer arbetas fram med tre års
mellanrum.

Framtagandet av en ny biblioteksplan initierades under 2020 men har
senarelagts. Sedan ärendet var hos arbetsutskottet för ställningstagande
2020-09-16 § 131 har den föreslagna biblioteksplanen reviderats av
förvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2020-09-16 § 131
Tjänstekrivelse från avdelning Service och Administration 2020-09-07
Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2021-2024

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Grund-, lokal- och driftstöd 2021 - senareläggning av sista
ansökningsdag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att senarelägga sista ansökningsdag till den 1:e
september 2021.

Ärendebeskrivning

Några av kommunens föreningar har hört av sig och meddelat att de ej kan
ha alla handlingar färdiga till sista ansökningsdagen 1/4 på grund av att de ej
har haft möjlighet att ha sina årsmöten under rådande pandemi. För att
ansökan ska vara komplett och bidrag ska kunna beviljas ska föreningarna
inkomma med följande handlingar:

 Årsberättelse med verksamhets- och ekonomisk berättelse
 Revisionsberättelse
 Årsmötesprotokoll
 Budget- och verksamhetsplan

Förvaltningen föreslår därför att man senarelägger sista ansökningsdatum till
1:e september 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-10
KS-SA.2016.90 Policy och riktlinjer för förenings- och arrangemangsstöd i
Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samhällsvägledare medborgarservice C.S.
Akten
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Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Månadsuppföljning per 2021-02-28 godkänns och uppdrag ges till
förvaltningen att i samband med apriluppföljningen ha en samlad analys och
åtgärder för att nå budget i balans på sektorerna Samhällsbyggnad och
Barn, Utbildning och Arbetsmarknad. Detta bör samordnas med tidigare
uppdrag givna av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Med prognos på -9mkr för sektor och helår, med största poster inom förskola och
grundskola, är underbudgeteringen av verksamheterna tydlig.
Sedan tidigare har jag påvisat på en 5% lägre finansiering (4-5mkr) av
grundskoleverksamheterna mot jämförbara kommuner, tyvärr saknas motsvarande
jämförelser inom förskola och fritidshem.
Utskottet ska lyfta underbudgeteringen till KS för vidare ställningstagande, vilket är
bra, men det som krävs är en tillskottsbudgetering för att klara verksamheterna och
de ekonomiska målen.
Hänvisar för övrigt till lagd motion i frågan.
Att notera är att sektorn belastas av fastighetskostnader som man inte har rådighet
över; t ex flytt av paviljonger. Kostnader som borde hanteras centralt."

Sammanfattning

Prognosen per den sista februari visar på ett resultat på +12,8 mnkr. Detta är
en negativ budgetavvikelse med -2,2 mnkr fördelat på ett överskott på
finansieringen med +12,3 mnkr och underskott i verksamheterna på -14,5
mnkr. Det är framförallt två sektorer som redovisar stora problem att hålla
budget 2021, Samhällsbyggnad och Barn, utbildning och arbetsmarknad.

Med en investeringsbudget på 82,1 mnkr är det prognostiserade resultatet
på gränsen för att kunna upprätthålla soliditeten, kommunens långsiktiga
betalningsförmåga. Minskade generella statsbidrag 2022 och 2023 gör
också att det framtida utrymmet för verksamhet minskar. Bland annat därför
fordras vidare åtgärder för att få verksamheterna inom ram innevarande år.

Prognos driftbudget, Mnkr
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Tkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -477,1 -491,6 -14,5
Finansiering 492,1 504,4 +12,3
Summa (årets resultat) 15,0 12,8 -2,2

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 82,1 82,1 0,0

Någon genomgripande uppföljning av investeringsbudgeten har inte gjorts
per februari. Prognosen pekar mot att budgeten kommer att ianspråktas i sin
helhet.

Ärendebeskrivning

Mnkr, netto Budget Utfall
28/2

Prognos
avvikelse

Service och
administration

29,8 4,9 0

Stöd och omsorg 222 ,9 36,3 0,0
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad

171,1 31,5 -9,1

Samhällsbyggnad
och kultur

40,7 11,8 -5,4

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,3 1,2 0

Politisk
organisation

5,3 0,6 0,0

Summa
verksamheterna

477,1 86,3 -14,5

Varav merkostnader
Covid -19

(2,4)

Service och administration
Prognosen pekar mot att budgeten kommer att hållas.

Stöd och omsorg
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Prognosen visar i det närmaste ett nollresultat. Sektorn har fortsatt haft ett
stort arbete kring Corona. Dock har arbetet med vaccinationer kommit en
bit på väg. Alla på vård- och omsorgsboende är vaccinerade med dos 1
och dos 2. Många hemsjukvårdspatienter är även vaccinerade och
personalvaccination pågår.

Äldreomsorgen visar en mindre negativ avvikelse till följd av ökat antal
ärenden. Åtgärden är att noga följa personalbemanningen och justera vid
nedgången av antalet timmar.

Barn, utbildning och arbetsmarknad
Förskoleverksamheten prognostiserar att underskott på -6,1 mnkr,
grundskolan -2,4 och kulturverksamheten -0,2 samt ledning och
administration -0,4. Prognosen visar på ett samlat underskott på -9,1 mnkr.

Förskolan har under flera år gått med ett underskott och kan inte hämta
hem både ett budgetunderskott sedan tidigare år och också en anpassning
efter årets tilldelning. Paviljonger Ringarum används inte av verksamheten
men kostnader belastar förskolans budget under de första åtta
månaderna.

Skolornas budget kommer inte att ha budget i balans under 2021. En av
orsakerna är flera elever med väldigt speciella behov som kräver mycket
resurser och den andra orsaken är minskning av ersättning från
Migrationsverket.

Samhällsbyggnad och kultur
Totalt prognostiserar sektorn ett underskott på -5,4 mkr varav -3,4 mnkr
avser den skattefinansierade verksamheten.
Gatuavdelningen har visar en prognos på -0,9 mnkr och
fastighetsavdelningen -1,8, lednings och administration prognostiserar ett
underskott på -0,3 mnkr.

På Gatuavdelningen har kostnaderna för vinterväghållning redan
överskridit budget. På fastighetsavdelningen kommer det nya
internhyressystemet att införas vid halvårsskiftet.

Renhållning prognostiserar ett underskott på – 2,0 mnkr. Åtgärden är att
justera taxan.

Övriga verksamheter prognostiserar ett underskott på -0,4 mnkr.
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I övrigt finns uppdrag givet till kommundirektören att upprätta en
handlingsplan för att nå budget i balans för sektorn.

Finansiering

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras ge ett
överskott mot budget på +12.3 mnkr. Detta beror framförallt på att
skatteunderlaget 2020 inte sjönk i den omfattning som prognostiserades
vid budgettillfället. Under mars månad kommer kommunen att nyupplåna
15,0 mnkr.

Investeringar
Budgeten beräknas ianspråktas i sin helhet.

Sammanfattning och slutsatser

Verksamheternas samlade prognoser på -14,5 mnkr är en för stor negativ
avvikelse för att kommunen ska kunna upprätthålla sin betalningsförmåga.
Trots att finansieringen prognostiserar mycket stora överskott +12,3 mnkr
understiger prognosen därmed det budgeterade resultatet på -2,2 mnkr.
De generella statsbidragen kommer att minska 2022 och 2023 jämfört med
innevarande års nivå. Detta betyder att det inom nuvarande skattesats inte
finns utrymme för någon expansion utöver beslutade ramar. Mer strukturella
åtgärder måste troligen genomföras på dessa båda sektorer för att kunna nå
budget i balans.

Kommundirektören fick i uppdrag av KSAU 2021-02-17 § 10 i samband med
redovisningen av det preliminära bokslutet att upprätta en handlingsplan för
år 2021 avseende sektor Samhällsbyggnad och Kultur. I synnerhet ska
handlingsplanen genomlysa verksamheterna centralt och renhållning.

För att kunna få en så samlad bild som möjligt av innevarande år bör den
samlade analysen kring de båda sektorer som prognostiserar underskott
vara klar till apriluppföljningen.

Med anledning av det prognosisterade underskottet för sektor Barn,
utbildning och arbetsmarknad har Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-12
§ 24 lämnat ett antal utredningsuppdrag till förvaltningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-10

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichef
Akten
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Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsens förslag

Årsredovisning för 2020 avseende Valdemarsviks kommun och koncernen
godkänns och fastställs.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige
över det gångna året.

Valdemarsviks kommuns årsredovisning innehåller en uppföljning av
inriktningsmål och resultatmål, en ekonomisk redovisning och en
personalredovisning samt verksamhetsberättelser från respektive sektor.
Det ingår även en sammanställd redovisning där kommunens bolag är
medräknade samt en särredovisning för VA-verksamheten.

Det ekonomiska resultatet för året är positivt (+16,7 mnkr) och så är även
balanskravsresultatet (+14,0 mnkr). Därmed är det negativa
balanskravsresultatet från 2019 (-8,3 mnkr) täckt.

Kommunen klarar sina mål för god ekonomisk hushållning. Trots det höga
resultatet är soliditeten oförändrad, detta på grund av ökad tillgångsmassa,

Måluppfyllelsen är i övrigt god. En stor del av målen och åtagandena är
uppfyllda. Pandemin som kom i början på året förändrade
förutsättningarna för flertalet verksamheter i kommunen. Det är den enskilt
största och helt dominerande förklaringen till att flera resultatmål inte
uppnåtts.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-03-17 § 15
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-12
Årsredovisning 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Garvarhuset - återköp av fastigheten

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att medge Centrumhuset i Valdemarsviks AB att
återköpa fastigheten Bergudden 10, "Garvarhuset".

Reservation

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Göran Hargestam
(SD), Kurt Olsson (M) och Stefan Kemle (LpO) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut med följande skriftliga motivering:
"Vi reserverar oss mot beslutet att föreslå fullmäktige ett återköp av Garvarhuset.
Kommunen genom Centrumhuset i Valdemarsvik AB ( CVAB ) sålde huset 2016,
men nu vill de styrande Socialdemokraterna och Centern köpa tillbaka huset av
oklar anledning.

Det saknas en plan vad kommunen skall göra med fastigheten. Risken med ett
återköp är att kommunen drar på sig nya mycket stora kostnader. CVAB har
begränsade finansiella resurser och måste tillföras medel från kommunen. Detta i
ett läge där kommunen står inför en mängd andra stora investeringar.
Vi anser att CVAB: s försäljningen av Garvarhuset skall slutföras i enlighet med
kontraktet alltså inget återköp."

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Stefan
Kemle (LpO) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte
medge Centrumhuset i Valdemarsviks AB att återköpa fastigheten
Bergudden 10.

Jenny Elander Ek (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att medge Centrumhuset i Valdemarsviks AB att återköpa fastigheten
Bergudden 10.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) med fleras och Jenny
Elander Eks (C) yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Jenny Elander Eks
(C) yrkande.
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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

Förvaltningen tillstyrkte återköp av fastigheten i skrivelse 2021-01-07.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 5 att återremittera ärendet för
framtagande av ytterligare underlag.

Förvaltningen har tittat på tre olika scenarier: återköp och framtida
försäljning, återköp och rivning samt inget återköp. Först redovisas nedlagda
kostnader fram till dags dato.

Av kommunen nedlagda kostnader
Kostnad per rapport:

 Anticimex, utredningsprotokoll (dat 2015-10-09). Kostnad 52 491 kr.

 Structor, Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Bergudden 10
(rapportdatum: 2018-04-20). 134 697 kr.

 Structor, kompletterande miljöteknisk undersökning, Bergudden 10
(rapportdatum: 2019-02-28). Kostnad: 51 774 kr.

 Structor, Riskbedömning och åtgärdsförslag, fastigheten Bergudden
10 (rapportdatum 2019-04-23). Inkl möte på plats för att presentera
resultaten. Kostnad: 30 926 kr.

 Structor, PM åtgärdsplan för fastigheten Bergudden 10 (datum PM
2020-04-20) Kostnad: 6 863 kr.

 Renall, Provtagning o omhändertagande av avfall (fakturadatum ngn
gång i slutet av juni/juli 2020). Kostnad 18 598 kr.

Kostnader enligt köpeavtal 1)
Enligt köpeavtalet undertecknat 2016-08-05 ska CVAB erlägga totalt
4.000.000 kronor till fastighetsägaren efter genomförda åtgärder:

 Rivning av lågdel och övergång: 700.000 kronor.
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 Renovering av tak och putsade fasader samt fönstermålning:
1.200.000 kronor.

 Efter utförda och godkända renoveringsarbeten av fasader och
fönster ytterligare 2.100.000 kronor.

Åtgärderna har genomförts och CVAB har ersatt köparen 20170421 med
1 900 000 kronor och 20180117 med 2 100 000 kronor.

Alternativ återköp för framtida försäljning
Återköpskostnaden uppgår till 300.000 kronor.

Tillkommande kostnader rörande föroreningar:

 Åtgärder enligt åtgärdsplan för att kunna genomföra provtagning av
inomhusluft, bottenplatta mm. kostnad: 250 000 kronor enligt offert
daterad 2020-04-20,

 Kompletterande provtagning inomhus/under byggnad inkl uppdaterad
riskbedömning och åtgärdsförslag: bedömd kostnad 150 000 kr.

 Troligen krav på uppföljande provtagning också utifrån Anticimex
tidigare utredning och miljökontorets synpunkter: Bedömd kostnad ca
75 000 kr.

Detaljplan
Kostnaden enligt av Kommunfullmäktige antagande plan- och byggtaxa för
framtagandet av en detaljplan enligt denna kategori är 2021 166 600 kr (exkl.
Moms)

Övriga kostnader

 Metria, kartframställning m.m. ca 35.000 kronor

 Eventuellt kulturhistoriskt utlåtande ca 50.000 kronor

Försäljningskostnader
Någon aktuell bedömning av försäljningskostnaderna har inte tagits fram
men de torde i sammanhanget inte vara avgörande.

Ekonomiska effekter för CVAB och kommunen
CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här
storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen. I det fall de
nedlagda kostnaderna inte kan täckas via försäljning uppstår ett
nedskrivningsbehov som kan behöva täckas av ett kommunalt bidrag.
Fastigheten kan bedömas som svårsåld.
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Bidrag till efterbehandling av förorenade områden
Naturvårdsverket förmedlar medel avseende bidrag till efterbehandling av
förorenade områden. Ansökan görs av huvudmannen till länsstyrelsen som
sedan avgör om projektet är prioriterat (riskklass 1 eller 2) och i övrigt
lämpligt. I det fall går länsstyrelsen vidare med ansökan till Naturvårdsverket.

Bidraget får endast användas till nybyggnation av bostäder och således inte
till renovering, omvandling av befintliga byggnader för bostadsändamål eller
liknande.

I det fall kommunen ändå vill gå vidare med en ansökan för
saneringsåtgärder inför bostadsbyggande vid Garvarhuset kan kommunen
göra detta men det är osäkert om medel beviljas. Därtill är Garvarhusets
fastighet inte riskklass 1 eller 2 vilket innebär att kommunen inte kan söka
medel från det vanliga saneringsanslaget.

Alternativ återköp och rivning
Vid detta alternativ bör fastighetens framtida användning beaktas. Marken
torde vara svårsåld för framtida byggnation. Därtill kommer eventuella
kostnader för sanering och återställning av marken.

Någon aktuell bedömning av kostnaderna för en rivning finns inte.

CVAB har begränsade resurser att genomföra ett projekt i den här
storleksordningen. Därför fordras finansiering från kommunen.

Alternativ inget återköp
Vid detta alternativ kvarstår fastigheten hos nuvarande fastighetsägare eller
en annan framtida ägare. CVAB har förbundit sig att tillse att kommunen
beställer och bekostar planändring för bostäder, kontor, hotell och handel. I
gengäld förband sig köparen att senast tre år efter planändring påbörja
ombyggnad i enlighet med då gällande detaljplan och därvid åtgärda av
Anticimex då synade brister.1)

Ekonomiska risker
Den minsta ekonomiska risken för kommunen och CVAB är alternativet
”inget återköp”. Däremot finns en risk att den fortsatta renoveringen och
ombyggnaden av fastigheten dröjer.
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Något större risk finns vid återköp och rivning. Dels handlar det om
saneringskostnader men även den framtida markanvändningen och huruvida
CVAB ska kvarstå som ägare till fastigheten.

Störst risk finns vid återköp med ambitionen att sälja fastigheten i framtiden.
Dels handlar det om fastighetens framtida användning och dels handlar det
om att nå ett försäljningspris som täcker kommunens och CVAB:s nedlagda
kostnader samt att hitta en intresserad och lämplig köpare. Men det är också
detta alternativ som kan leda till att det kommer verksamhet eller bostäder i
byggnaden och att den står kvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-25
Protokoll från KS 2021-01-18 § 5
Protokoll från CVAB 2020-12-09

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Uppförande av räddningsövningsfält för Räddningstjänsten
Östra Götaland

Kommunstyrelsens förslag

Räddningstjänsten Östra Götaland medges ta de lån som krävs för att
finansiera uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält.

Valdemarsviks kommun tillstyrker ett ökat medlemsbidrag för att täcka de
nettokostnader som ett nytt räddningsövningsfält innebär.

Kommunstyrelsens beslut

Kommundirektören uppdras att aktualisera frågan avseende en revidering av
Räddningstjänsten Östra Götlands förbundsordning §§ 10-11. Inriktning ska
vara mot att avgiften per invånare ska vara densamma för alla i förbundet
ingående kommuner avseende gemensamma kostnadsökningar.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) beslutade 2020-
12-10 § 91 att:

 Godkänna utredningen avseende nytt räddningsövningsfält.

 Förorda att ett nytt räddningsövningsfält ägs och förvaltas av RTÖG.

 Hemställa till medlemskommunerna om medgivande att få ta de
långfristiga lån som krävs för att finansiera uppförandet av ett nytt
räddningsövningsfält.

 Hemställa om ökat medlemsbidrag för att täcka de
nettokostnadsökningar som ett nytt räddningsövningsfält innebär.

RTÖG har sedan flera år tillbaka arbetat tillsammans med Miljö- och
samhällsbyggnadskontoret i Linköpings kommun för att hitta en ny placering
för kommunens räddningsövningsfält, som idag finns inom stadsdelen
Djurgården. Övningsfältet i Norrköping är också över tid i behov av
betydande investeringar för att uppfylla nuvarande och framtida krav. Med
anledningen av detta har RTÖG presenterat möjligheten att ersätta de två
övningsfälten med ett gemensamt. Under 2020 har ett förslag och en
kostnadskalkyl avseende ett nytt gemensamt räddningsövningsfält tagits
fram. Detta visar att ett gemensamt räddningsövningsfält ger
verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar. Bedömningen är att det
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också är fördelaktigt att RTÖG äger och förvaltar ett gemensamt övningsfält.
Enligt förbundsordning finns inget som hindrar att RTÖG äger andra
byggnader eller anläggningar än brandstationer. Dock kräver en sådan
investering medlemskommunernas medgivande om att ta nödvändiga lån
och, som en konsekvens av detta, ett ökat medlemsbidrag. Investeringen
beräknas till 125 mnkr exklusive tomtmark och den årliga kostnaden ökar
med 7,5 mnkr varav Valdemarsviks andel uppgår till ca 250 tkr.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen tillstyrker att RTÖG får ta de långfristiga lån som krävs för att
finansiera uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält. Enligt preliminära
beräkningar uppgår utgiften till 125 mnkr exklusive tomtmark. Enligt
förbundsordningen § 13 får inte förbundet ta upp lån till långfristiga
investeringar utan medlemskommunernas godkännande.

Enligt förbundsordningen § 11 ska kostnaderna för förbundets verksamhet
täckas av avgifter från medlemskommunerna. Norrköping och Linköping
erlägger avgift med lika krontal per invånare. Övriga kommuners avgift utgår
från Norrköpings och Linköpings avgift uppräknat med en faktor vilken för
Valdemarsviks del uppgår till 1,44. Detta är beräknat utefter självkostnaden
för den överförda verksamheten. Valdemarsviks kommun ingick i förbundet
2015-01-01 (KF §62, 214-10-27). Faktorn har inte justerats sedan
Valdemarsviks kommun inträdde i förbundet. (Förbundsordning daterad
2014-05-07). Eftersom faktorn inte prövats sedan kommunen inträdde i
förbundet och att den bland annat byggde på beräknade investeringar t.o.m.
2019 finns det skäl att diskutera denna. Faktorn får också en märkvärdig
effekt på den förslagna finansiering av övningsfältet där en invånare i
Valdemarsvik förutsätts betala närmare tio kronor mer per år än en invånare i
Norrköping/Linköping för ett gemensamt övningsfält. Den årliga kostnaden
för övningsfältet beräknas till ca 21,60 kr/inv i Norrköping/Linköping och
31,80 kr/inv i Valdemarsvik.

Enligt RTÖG:s beräkningar uppgår ökningen av medlemsavgiften till ca 250
tkr för Valdemarsvik och totalt 7 500 tkr för hela förbundet.

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen ett behov av att aktualisera
förbundsordningens §10-11. En första revidering kan möjligen innebära en
komplettering av §11 för kostnadsfördelning av förbundets större
investeringar. En större uppdatering av vagnparken i Norrköping/Linköping
skulle kunna få samma effekt på avgiften som övningsfältet i detta ärende.
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Förbundet bör på sikt sträva efter lika avgift per invånare i samtliga ingående
kommuner och kortare sikt fördela ökade gemensamma kostnader med
samma avgift per invånare. För övningsfältets del skulle den ökade
kostanden utslaget per invånare i hela förbundet bli ca 22,05 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-03-17 § 14
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2020-12-22
Protokoll RTÖG § 91

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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Revidering av pandemiplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad pandemiplan.

Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av pågående pandemi så har det uppstått behov av att
revidera tidigare beredskapsplan för pandemi från 2008-06-23. Nytt förslag
till reviderad pandemiplan föreligger.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-AU 2021-03-17 § 12
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-02-16
Reviderad pandemiplan daterad 2021-02-16 inkl. bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnaren
Akten
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Redovisning 2021 - Motioner inlämnande till
kommunfullmäktige senast december 2020 och som inte är
avslutade

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska de motioner som inte
har beretts färdigt och är inlämnade under föregående kalenderår
redovisas till kommunfullmäktige.

Förvaltningen konstaterar att det idag finns ett stort antal obesvarade
motioner. Vissa av motionerna är även gamla. Ett omtag på
handläggningen av motioner, för att få till en snabbare beredning, kommer
ske under året.

Detta gäller följande motioner:

 Inventering och åtgärdsplan för kulturella byggnader. Dnr KS-SA
2017/57. Inlämnad av (V) 2017-05-29. – Ärendet är återremitterat.
Motionen kräver återstående utredningsarbete. Avyttring pågår av
hembygdsgårdar. (Särskilt ärende).

 Planarbete, höjning av havsnivån. Dnr KS-SA 2017/58. Inlämnad av
(LpO) 2017-05-29. – Ett nytt planarbete ligger ”i pipen” då
intressenter för byggnation/exploatering finns. Vissa kompletterande
miljöundersökningar utförs för närvarande som en nödvändig
förutsättning för planarbetet. Havsvattennivå, kajernas förankringar
och markens hållfasthet kommer likaså påverka planarbetet.
Livsmedelsbutik är inte längre aktuell då Ica nu planerar för
utbyggnad på befintlig plats – förutsättningarna har förändrats.
Planarbetet kommer därför följa önskemålen i motionen.

 Hållbart byggande. Dnr KS-SA 2017/73. Inlämnad av (MP) 2017-09-
05. - Motionen är under beredning.

 Ta fram tomt för 55 + boende. Dnr KS-SA 2018/75. Inlämnad av (SD)
2018-06-11. - Motionen är under beredning.
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 Marknadsföring inför förbifart Söderköping. Dnr KS-SA 2019/93.
Inlämnad av (M), (KD) och (LpO) 2019-11-19. - Motionen är under
beredning.

 Införa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Dnr KS-SA 2019/74.
Inlämnad av (M) 2019-10-29. – Ärendet återremitterades av KS i juni
2020 till förvaltningen samt demokratiberedningen för ytterligare
utredning. Då demokratiberedningens verksamhet har varit inaktiv
med anledning av det inte har utsett en ny ordförande har även
motionens beredning avstannats.

 Inför digital närvaro, debatt och voteringssystem. Dnr KS-SA
2019/104. Inlämnad av (M) 2019-12-17. - Motionen är under
beredning.

 Vård och omsorgsboende. Dnr KS-KcS 2019/62. Inlämnad av (LpO)
2019-09-03. - Motionen är under beredning.

 Kartläggning av LSS-verksamhet. Dnr KS-SO.2020.8. Inlämnad av
(V) 2020-01-28. - Motionen är under beredning.

 Inbromsning försäljning av ishallen. Dnr KS-KcS. Inlämnad av (LpO)
2020-01-28. - Motionen är under beredning.

 Anläggande av hundpark/rastgård. Dnr KS-TEK.2020.33. Inlämnad
av (V) 2020-03-31. - Motionen är under beredning.

 Laddstationer för elbil. Dnr KS-TEK.2020.32. Inlämnad av (V) 2020-
03-31. - Motionen är under beredning.

 Skapa hundrastgård. Dnr KS-TEK.2020.31. Inlämnad av (M) 2020-
03-31. - Motionen är under beredning.

 Spara inlagda motioner på hemsidan. Dnr KS-KcS.2020.26.
Inlämnad av (M) 2020-03-31. - Motionen är under beredning.

 Översyn av förvaltningens struktur. Dnr KS-SA.2020.57. Inlämnad av
(LpO) 2020-05-25. - Motionen är under beredning.
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 Mål- och strategidokument. Dnr KS-SA.2020.56. Inlämnad av (V)
2020-05-25. - Motionen är under beredning.

 Avloppsanläggningar och slogan ”Östersjöns ledande miljökommun”.
Dnr KS-KcS.2020.39. Inlämnad av (LpO) 2020-05-25. - Motionen är
under beredning.

 Översyn av uppkoppling i kommunens fastigheter. Dnr KS-
KcS.2020.58. Inlämnad av (M), (KD), (LpO) 2020-08-31. - Motionen
är under beredning.

 Inrätta insektshotell i rosariet. Dnr KS-TEK.2020.80. Inlämnad av (M)
2020-10-26. - Motionen är under beredning.

 Sophämtning utmed enskilda vägar. Dnr KS-TEK.2020.79. Inlämnad
av (LpO) 2020-10-26. - Motionen är under beredning.

 En landsbygdskommun måste ha en fungerande sophämtning i hela
kommunen. Dnr KS-TEK.2020.78. Inlämnad av (M) 2020-10-26. -
Motionen är under beredning.

 Anpassa öppettiderna efter medborgarnas önskemål på
återvinningsstationen. Dnr KS-TEK.2020.77. Inlämnad av (M) 2020-
10-26. - Motionen är under beredning.

 Säkerställa språkkunskap i anslutning till anställning inom
äldreomsorgen. Dnr KS-SO.2020.59. Inlämnad av (SD) 2020-10-26. -
Motionen är under beredning.

 Tidigareläggande av delårsbokslut. Dnr KS-TEK.2020.78. Inlämnad
av (M) 2020-11-23. - Motionen är under beredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-11

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Redovisning 2021 - Motioner som bifölls av
kommunfullmäktige föregående år

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska det redovisas vad som
har hänt med de motioner som har bifallits under året.

Här nedan följer en redovisning av de motioner som bifölls 2020:

 Policy inför stora investeringar. Dnr KS-SA.2019.33. Bifölls av
kommunfullmäktige 2020-05-25 § 55. – Ett förslag till
investeringspolicy för kommunen har upprättats och ärendet är på
väg till kommunfullmäktige för ställningstagande.

 Rullande månadsrapportering avseende ekonomin. Dnr KS-
SA.2019.34. Bifölls av kommunfullmäktige 2020-05-25 § 54. –
Månadsrapporteringar sker kontinuerligt på central nivå och har
pågått under stora delar av 2020.

 Fastställande av sammanträdestider. Dnr KS-SA.2019.92. Bifölls av
kommunfullmäktige 2020-03-30 § 27. – Under 2020 tidigarelades
fastställandet av nästkommande års sammanträdestider för
kommunfullmäktige. Senare under året beslutade kommunfullmäktige
om en revidering av tiderna.
Den nya tidsplanen för fastställande av kommunfullmäktiges möten är
planerad att fortsätta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-11

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

35(42)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-04-12

KS § 49 KS-SA.2020.107 041

Justerare

..........

..........

Uppföljning av inriktningsmål - Den öppna kommunen

Kommunstyrelsens beslut

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 öppna kommunen,
redovisas till kommunstyrelsen den 12 april.

Uppföljningen fokuserar på delarna kring medborgarinflytande, förbättrad
service och kommunikation.

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 andra målet som ska
redovisas, Valdemarsviks kommun ska vara den öppna kommunen.

Valdemarsviks kommun ska vara den öppna kommunen

Resultatmål

 Kommunen har en hög servicegrad och stor tillgänglighet för
medborgare och företagare och bidrar därmed till ett attraktivt
företagsklimat.

 Fler medborgare ska känna att de får tillräcklig information om den
kommunala verksamheten och känna delaktighet i viktiga processer

Vägen till målet
Ett aktivt arbete kommer att bedrivas inom kommunens förvaltning med syfte
att öppna upp verksamheten gentemot invånare, företag och övriga som har
kontakt med kommunen. Kommunen ska uppfattas som en positiv part att
kontakta och samarbeta med. Tillgängligheten till kommunala tjänster och till
kommunens tjänstepersoner ska öka och ett arbete ska startas upp för att
förändra arbetssätt och rutiner med syfte att öka tillgängligheten och
servicenivån.
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Medborgare ska bjudas in till fler dialoger och får större möjligheter att
påverka. Det är viktigt att dialoger som förs leder till att synpunkter tas tillvara
och bidrar till förändring i den riktning som framkommer vid dialogen. Olika
former för dialog ska provas under året, inte bara stormöten utan former som
leder till större delaktighet där alla får möjlighet att bidra. Det kommer att
vara viktigt att alla grupper i kommunen får möjlighet att delta och göra sin
röst hörd.

Kommunens webbplats är en viktig kanal för att nå delaktighet och insyn,
men andra kanaler ska utforskas och introduceras under året.

Uppföljning
Målen följs genom enkäter hos näringsliv och medborgare. SCB:s
medborgarenkät genomförs 2021, därefter görs regelbundna uppföljningar
via egna enkäter (näringslivs- och medborgarpanel). Prognoser för
måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport bland annat
baserat på bedömningar av inkomna klagomål och synpunkter.

Arbete med målet

Öppen förvaltning
Arbetet är påbörjat med att se över de kontaktytor kommunen har med
medborgare, företagare och andra intressenter. Målet är att den som har
kontakt med kommunen ska uppfatta kontakten som positiv och
professionell. Uppdraget gäller samtliga kommunala verksamheter och ska
bedrivas på alla nivåer i förvaltningen.

I ett första skede kommer fokus att läggas på vissa verksamheter som i
tidigare uppföljningar pekats ut som särskilt viktiga när det gäller externa
kontakter. Här har fokus under året hittills legat på att bjuda in till dialog och
förenkla kontaktvägar.

Näringsliv
Under hösten 2020 intensifierades kontakterna med kommunens olika
företagare. Flera företagsbesök genomfördes och nya nätverk initierades.
Pandemin och de begräsningar denna inneburit för besök och fysiska möten
har sedan medfört ett minskat antal aktiviteter. Nya digitala former har
prövats under slutet av 2020 och under början av 2021, men dessa behöver
utvecklas ytterligare.
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Under 2021 behöver också det uppsökande arbetet för att nå nya och
mindre företagare prioriteras. Vissa av dessa grupper har tidigare varit svåra
att nå och nya vägar behöver tas fram.

Delaktighet
Under årets början har inga direkta medborgardialoginsatser genomförts.
Detta verktyg behöver utvecklas under året och det ska läggas fokus på att
använda digitala kanaler i högre grad för att föra dialog med medborgare.

Det finns olika aktiviteter kring brukarmedverkan inom kommunens
verksamheter. Bland annat finns matråd inom skolorna där elever själva är
med och påverkar menyer.

Valdemarsviksförslaget
Under 2021 har fem olika förslag lämnats in. Av dessa har ett förslag om att
etablera en parkour- eller skatepark varit det förslag som fått flest röster.
Hittills har 139 personer lagt sin röst på detta förslag

Webbplatsen
Arbete sker löpande för att utveckla kommunens webbplats. Under slutet av
2020 lanserades en ”flytta-hit”-del av webbplatsen med riktad information till
de som vill flytta till Valdemarsvik. Aktivt arbete pågår också för att etablera
en egen del av webbplatsen för föräldrastöd. Lansering av denna är
planerad under våren 2021.

Nya kommunikationskanaler
Arbete sker också för utveckling av kommunikation via andra digitala medier.
Sedan tidigare är kommunen aktiv via Facebook, men kommer också
utveckla kommunikationen via andra sociala mediaplattformar. Under våren
2021 kommer även kommunikation via en egenproducerad poddkanal att
lanseras.

Uppföljning av målet
Resultat finns ännu inte från de enkäter som ska ligga till grund för
uppföljning av målet. Det handlar bland annat om Svensks Näringslivs
näringslivsranking som presenteras under hösten 2021.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningen 2021-04-06

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

De anmälda protokollen och meddelandena noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottet 2021-03-17.

· Stöd- och omsorgsutskottet 2021-03-16.

· Barn- och utbildningsutskottet 2021-03-15.

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Svar på frågor inlämnande till KS 2021-04-12.

· SKR cirkulär 21:16 - Huvudöverenskommelse HÖK 21 med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Nära vård
Socialchefen och verksamhetschefen på vårdcentralen i Valdemarsvik
informerar om det lokala arbetet med Nära vård. Föredragningen är kopplad
till den information som lämnades till kommmunstyrelsen 2021-03-15 § 33.

Kulvertar fifallaån
Gatu- och fastighetschefen informerar om kulverterna längs Fifallaån.

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar om nuläget inom näringslivet, bland annat om
ett antal ägarskiften av företag.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-04-12

KS § 52 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Ledamöterna har möjlighet att i förväg lämna in skriftliga frågor till
kommunstyrelsen. Frågorna skickas ut till kommunstyrelsen innan
sammanträdets början. Frågorna och dess svar publiceras på kommunens
hemsida på samma sida som kommunstyrelsens protokoll.

Nya frågor:
Stefan (LpO)
- Frågar om pågående platsättning på Kolplan
Svar: Information lämnas nästkommande sammanträde.

Carina Thuresson (M)
- Frågar om sommaris då försäljningen av ishallen har senarelagts.
Svar: Återkommer med information.

Göran Hargestam (SD)
- Frågar om uthyrning av lokal till arbetsförmedlingen.
Svar: Avtal har undertecknats med arbetsförmedlingen. Inflyttning har ännu
inte skett.

- Frågar om status gällande Sjöhuset.
Svar: Dialog pågår med köparen.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

42(42)
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