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KS § 53 KS-SO.2021.28

Justerare

..........

..........

Arbetsplan 2021 sektor Stöd och Omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar information om arbetsplan för sektor Stöd och
Omsorg 2021 till protokollet.

Ärendebeskrivning

Sektor Stöd och Omsorg ska arbeta fram en arbetsplan utifrån av
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 § 51 Styrmodell för Valdemarsviks
kommun. Med grund i resultatmål och resultatindikationer sammanställs en
arbetsplan för sektorsövergripande mål och indikationer. Kommunstyrelsen
delges de sektorsspecifika arbetsplanerna som information. Arbetsplanerna
ligger sen till grund för den styrning och ledning sektorcheferna utövar över
verksamheten och omsätts först i respektives enhets lokala arbetsplan för att
därefter möta medarbetaren i den individuella utvecklingsplanen.

Arbetsplanen för sektor Stöd och Omsorg beskriver sektorns arbetsområden
för 2021 utifrån Mål- och budgetdokumentet som kommunfullmäktige antog
2020-11-23 § 117.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-SOU 2021-04-13 § 13
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg med förslag till beslut 2021-
04-06
Arbetsplan sektor stöd och omsorg 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Socialchefen
Akten
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KS § 54 KS-BU.2021.41

Justerare

..........

..........

Regional samverkansplan för Hållbar integration i
Östergötland 2021-2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar den regionala samverkansplanen "Hållbar
integration i Östergötland".

Ärendebeskrivning

”Hållbar integration i Östergötland 2021 – 2025” är en regional
överenskommelse med avsikt att vara en gemensam utgångspunkt i
samverkan i länet kring integration och inkludering av samtliga personer
som bor och lever i Östergötland. Till den regionala överenskommelsen tas
varje år fram en aktivitetsplan som närmare beskriver det prioriterade
arbetet i länet.
Parterna i den regionala överenskommelsen ska gemensamt verka för ett
inkluderande Östergötland. Överenskommelsen ska bidra till att länet
nyttjar befintliga resurser på ett effektivt sätt genom gemensamma
satsningar.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-BUU 2021-04-12 § 25
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad 2021-03-30
Hållbar integration i Östergötland 2021-2025

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningschefen
Skolintendenten
Akten
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KS § 55 KS-BU.2021.44

Justerare

..........

..........

Läsårstider 2021/2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer läsårstider för 2021/2022.

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen ska huvudmannen lägga ut minst 178 skoldagar per
läsår för elever i grundskolan medan lärarnas arbetsår omfattar 194
dagar. För läsåret 2021/2022 har barn- och utbildningskontoret lagt
förslag enligt nedan.

Höstterminen 2021
Måndag den 16 augusti - onsdag 22 december.

Vårterminen 2022
Måndag den 10 januari - fredag den 10 juni.

Lovdagar
2021-11-01 -- 211105 Höstlov
2022--02-21 -- 2022-02-25 Sportlov
2022-04-11 -- 2022-04-14 Påsklov
2022-05-27 Klämdag, i samband med Kristi Himmelsfärd.

Studiedagar
2021-10-04 22-01-10 2022-04-27
2021-11-16 22-03-10

Utvärderings- och analysdag
2022-05-25 Ledig dag för elever

Kompetensutvecklingsdagar - Förskola/Fritidshem
2021-08-31 2022-01-10
2021-10-04 2022-06-13
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..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS-BUU 2021-04-12 § 26
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 2021-03-29
Skrivelse Läsårstider 2021/2022
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningschefen
Administrativa handläggaren sektor BUA
Akten
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Justerare

..........

..........

Svar på skrivelse angående Kyrkogatan och dess öppnande
för genomfartstrafik

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna framskrivet svar.

Ärendebeskrivning

Ett brev med krav på svar inkom till kommunen 2021-02-22. Brevskrivarna
önskade en förklaring till varför Kyrkogatan öppnats för trafik, samt veta
varför de ej fått ut delegationsbeslutet rörande detta.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 24
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-31
Skrivelse inkommet 2021-02-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
T.F Samhällsbyggnadschefen
Initierare
Akten
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KS § 57 KS-TEK.2021.28

Justerare

..........

..........

Ändring av detaljplan för Mossebo-området

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen som markägare, ger tillförordnad Sektorchef för
Samhällsbyggnad i uppdrag att hos Miljö- och byggnämnden ansöka om att en
ändring av detaljplan för Mossebo-området genomförs.

Kostnaden för detaljplanen tas från sektor Samhällsbyggnads ram.

Yrkanden

Mattias Geving (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
kostnaden för detaljplanen ska tas från sektor samhällsbyggnads ram.

Ärendebeskrivning

Vid E22 och infarten till Valdemarsvik norrifrån ligger ett bortsprängt berg, i
det s k Mossebo-området som är planlagt för industriändamål.
Markägarens plåtslageriverksamhet har påbörjat sin verksamhet i
nybyggda lokaler. Förfrågningar från andra intressenter har ställts till
markägaren om att etablera ytterligare verksamheter på återstående
outnyttjad mark och även på mark som kommunen äger.

Under åren har ett antal åtgärder vidtagits som delvis strider mot
nuvarande plan:
- anläggande av buss slinga för fjärrbussar.
- anläggande av rondell för väg 212 i samband med att planskilda

korsningen iordningställdes.
- anläggande av lokalgata på prickmark (mark för vilken det råder

byggnadsförbud).
Detaljplanen behöver korrigeras för att dessa åtgärder ska bli planenliga.

Delar av området är planlagt enbart för etablering av industriverksamhet.
Resterande delar av detaljplanen är planlagda för både handel, kontor och
industri. För att området som helhet med logistik mm ska fungera som
både ett industri- och handelsområde är det nödvändigt att göra en
detaljplaneändring.
I gällande plan blir det området som kan nyttjas för snävt enligt vad som
efterfrågas hos markköpare.
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Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 25
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
T.F Samhällsbyggnadschef
Akten
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KS § 58 KS-TEK.2017.1 VALDEMARSVIK 4:126

Justerare

..........

..........

Valdemarsvik 4:126, VA-anslutning

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning. Frågan om den procentuella
neddragningen av avgiften storlek ska särskilt belysas.

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) yrkar att
ärendet återremitteras för ytterligare utredning. Frågan om den procentuella
neddragningen av avgiften storlek ska särskilt belysas.

Ärendebeskrivning

Fastighet Valdemarsvik 4:126 består av 2 st stora byggnader på ca 1000 m2

per styck. Den ena består av kontor, verkstad, lager och personalutrymmen,
den andra består av ett stort kallförråd. Taxans konstruktion gör att
anslutningsavgiften blir hög då den inte tar hänsyn till kallförråd. Efter
platsbesök av VA-chef görs bedömningen att ägaren ska betala avgifter för
ett av husen på 1000 m2.

I VA-taxans §5 punkt 5.4 läser man att all yta ska omräknas till
lägenhetsavgifter. För denna fastighet blir det 2000/150=13,3= 14 st
lägenhetsavgifter. I vårt förslag ska man betala för 7 st.
I §11 Står det så här ordagrant:
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss
fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

För framtiden kan detta kallförråd byggas om till något annat. Då finns det
denna skrivning i taxedokumentet.

§12 punkt 12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då
bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t
ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det
åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
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Justerare

..........

..........

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två
månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 27
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-16
Avtal om avsteg enligt 11 § gällande taxa inom VA-verksamhetsområdet

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
VA-chefen
Akten
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Sammanträdesdatum
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KS § 59 KS-TEK.2021.26 061

Justerare

..........

..........

Färdtjänst-Nya egenavgifter

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa avseende egenavgifter för
färdtjänstresor i Valdemarsviks kommun.

Yrkanden

Mattias Geving (S) yrkar bifall till lämnat förslag.

Sammanfattning

Östgötatrafiken har i samråd med länets kommuner tagit fram nytt regelverk
kring färdtjänst. I samband med det beslutades att egenavgifter skulle lyftas
ut och tas i särskilt ärende, med möjlighet för kommunerna att sätta sin egen
taxa.

Ärendebeskrivning

Östgötatrafikens förslag till nya avgifter är nu beslutade och träder i kraft 1
juli 2021. I samband med det får kommunerna besluta om egenavgiften för
inomkommunala resor fördelat på två zoner: 0–25 km samt 25,01 km och
uppåt. Fördelen med att kommunerna ges rådighet över detta är att vi sedan
kan ändra taxan när vi så önskar.

Valdemarsviks kommun har valt att samråda med de andra kommunerna i
länet, då kommunen ser att det är viktigt för resenären att avgiften är så
enhetlig som möjligt.
Kinda, Finspång och Söderköping har egen taxa då de har den
inomkommunala färdtjänsten i egen regi. Omräknat motsvarar den ungefär
samma nivå som i förvaltningens förslag. Söderköping är i nuläget på väg in i
avtal med Östgötatrafiken. Ydre, Ödeshög, Mjölby och Åtvidaberg kommer i
likhet med förvaltningens förslag att föreslå den taxa som Östgötatrafiken
föreslår för kommunöverskridande resor i de två zonerna, 35,00 kr
respektive 50,00 kr. Norrköping föreslår 26 kr och 52 kr. Återkoppling från
Linköping saknas och Motala är inte klara med sitt förslag.

Förvaltningen har som motivering att det inte ska skilja på om du bor och
reser inom en kommun eller om du bor nära en kommungräns och har
exempelvis anhöriga på andra sidan gränsen som du reser till.
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Justerare

..........

..........

Förvaltningen föreslår därför att taxa för inomkommunal färdtjänst ska vara i
enlighet med Östgötatrafikens taxa för resor som i längd motsvarar zon 1
och zon 2.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 28
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-03-09
Statistik reslängd
Statistik resefrekvens
Beslut egenavgifter Regionfullmäktige
Östgötatrafikens beskrivning av egenavgifter

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-05-10

KS § 60 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Månadsuppföljningen per 2021-03-31 godkänns.

Sammanfattning

Prognosen per den sista mars 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

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 mars. Prognosen pekar mot att budgeten kommer att ianspråktas i sin
helhet.

Ärendebeskrivning

Mnkr, netto Budget Utfall
31/3

Prognos
avvikelse
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Justerare

..........

..........

Service och
administration

29,8 8,1 0,0

Stöd och omsorg 222 ,9 53,8 0,0
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad

171,1 42,5 -9,1

Samhällsbyggnad
och kultur

40,7 13,2 -5,4

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,3 2,3 0,0

Politisk
organisation

5,3 1,5 0,0

Summa
verksamheterna

477,1 121,4 -14,5

Varav merkostnader
Covid -19

(2,8)

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

Åtgärder
Omfördelning av resurser vid vakanser, utredning kring kosten pågår,
eventuell översyn av avgifterna för simhallen.

Stöd och omsorg
Prognosen visar i det närmaste ett nollresultat. Sektorn har fortsatt haft ett stort
arbete kring Corona med fördyrande kostnader.
Inom äldreomsorgen har nya stora ärenden med dubbelbemanning tillkommit.

Åtgärder
Underskottet i hemtjänsten har minskat sedan förra uppföljningen och beräknas
minska ytterligare genom att noga följa personalbemanningen och justera vid
nedgång av antalet timmar. Till sitt stöd har cheferna ett planeringsverktyg.

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
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KS § 60 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

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.

Åtgärder
Kommunstyrelsens Barn och utbildningsutskott beslutade 2021-03-15, §
19 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan samt
att återkomma med redovisning av personal, lokalförsörjning och
skolskjutsar. Arbetet pågår där bland annat strukturella förslag kommer att
redovisas.
Inom arbetsmarknadsenheten (AME) pågår en genomlysning av
verksamheten samt dess organisation och ledning.

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.

Övriga verksamheter prognostiserar ett underskott på -0,4 mnkr.

Åtgärder
Kommundirektören fick i uppdrag (KSAU §10, 2021-02-17) att upprätta en
handlingsplan för år 2021 avseende sektor Samhällsbyggnad och Kultur. I
synnerhet ska handlingsplanen genomlysa verksamheterna centralt och
renhållning.

Finansiering
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Justerare

..........

..........

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 nyupplånade kommunen 15 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.

Därutöver fick förvaltningen i uppdrag av KSAU 2021-03-17 § 19 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-04-09

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Internkontroll 2020, Redovisning

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av internkontrollen 2020 godkänns.

Ärendebeskrivning

Internkontrollarbetet har genomförts under året enligt den
kommungemensamma planen som gällde för åren 2019 – 2020.

Internkontrollen är relativt omfattande och bedöms väl uppfyllas sitt syfte.
Vissa avvikelser har identifierats och dessa ligger till grund för att rutiner
och processer har förbättrats.

Sektorsspecifika rapporter har redovisats på respektive utskott.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 22
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-19
Kommungemensam rapport internkontroll 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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Avtal, Ringarums Stationshus

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att pantbrevet för fastigheten RINGARUMS
PRÄSTGÅRD 1:69 på 500 000 kronor återlämnas till ägaren Ringarums
Stationshus ekonomiska förening (org.nr 769628-7833).

Kommunstyrelsen avslutar inte sin hembudsrätt på fastigheten.

Jäv

Ulla Wallering Fall (S) anmäler jäv. Malin Andersson (S) ersätter henne
under denna paragraf.

Yrkanden

Mattias Geving (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
hembudsrätten på fastigheten inte avslutas.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01, § 125 att godkänna
överlåtelseavtalet avseende före detta järnvägsstationen i Ringarum (del av
Ringarums Prästgård 1:28). Motpart var Ringarums Stationshus ekonomiska
förening. Numera efter fastighetsreglering Ringarums Prästgård 1:69.

Köpeskillingen uppgick till 250 tkr vilket finansierades med en revers som
föreningen lämnade till kommunen. Efterhand som föreningen har fullgjort
sina åtaganden avseende renovering av byggnaden har reversen skrivits ner
enligt avtalet och den 31/12 2020 skrevs reversen ner till noll kronor.

Enligt avtalets 5:e punkt får inte fastigheten överlåtas till någon annan utan
att den först hembjudits till kommunen. Köpeskillingen ska då vara 250 tkr.
Om föreningen underlåter att före överlåtelse till annan hembjuda fastigheten
till kommunen har föreningen att utge vite om 500 tkr.

Föreningen har av de båda ovanstående skälen lämnat ett pantbrev å bästa
rätt till kommunen på 500 tkr som säkerhet.
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Eftersom reversen numera är återbetald finns bara hembudsrätten kvar för
den säkerhet som pantbrevet utgör. Förvaltningen gör den bedömningen att
kommunens intresse av att ha kvar säkerheten och vilja återköpa fastigheten
är mycket begränsad. Därtill försvårar pantbrevet föreningens möjligheter till
framtida upplåning med fastigheten som säkerhet.

Därför föreslår förvaltningen att kommunen avslutar sin hembudsrätt och
återlämnar pantbrevet till föreningen.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 21
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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Ansökan från Hammarkinds OK om kartbidrag 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala hela ansökta summan om 88 192 kr
till Hammarkinds OK.

Finansering sker från kommunstyrelsens anslag för 10-mila, aktivitet 558.

Ärendebeskrivning

Hammarkinds OK ansöker om stöd på 88 192 kr vilket är 50 % av
totalkostnaden för kartframställning inför 10Mila. Tävlingen 1 – 2 maj 2021 är
inställd på grund av rådande pandemi. Föreningen avser att hålla tävlingen
vid senare tillfälle. Är detta inte möjligt avser man att arrangera annat större
arrangemang.

Enligt policy och riktlinjer för förenings- och arrangemangsstöd i
Valdemarsviks kommun utbetalas stöd till Hammarkinds OK årligen för
framställning av orienteringskartor. Stödet utbetalas i samband med att
föreningen ansöker om grundstöd. Föreningen ska till kommunstyrelsen
redovisa varje kartas faktiska framställningskostnad varefter
kommunstyrelsen avgör om ytterligare stöd ska utgå eller om del av
utbetalda stöd ska överföras till nästkommande kartframställning.

Förslag från förvaltningen är att bevilja stöd på 10 000 kr vilket är det stöd
som förvaltningen historiskt sett föreslagit.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-04-14 § 23
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-03-04
Ansökan inkommen 2021-02-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Hammarkinds OK
Samhällsvägledare medborgarservice C.S.
Akten
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Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser -
delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut om föreskrift
med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att med stöd
av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om
förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Kommunfullmäktige beslutar att föreskriften endast får gälla för ett
begränsat geografiskt område. Området ska anges på karta.

Kommunfullmäktige beslutar att beslut om föreskrift ska anmälas till
närmast följande kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att en av kommunstyrelsen utfärdad
föreskrift enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
endast får gälla upp till två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen
att besluta att föreskriften ska förlängas en gång för en period om upp
till två veckor.

Kommunfullmäktige beslutar att om en påtaglig risk för trängsel inte
längre föreligger, ska kommunstyrelsen besluta att en föreskrift som
beslutats med stöd av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19ska
upphävs i förtid.

Sammanfattning

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 får regeringen eller den kommun som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i
en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
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Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Kommunstyrelsen föreslås att under en begränsad tid få rätt att utfärda
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller
den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk
för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns
en påtaglig risk för trängsel.

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt.
Förutsättningarna att överlåta normgivningsmakt till nämnd eller
styrelsen bedöms med hänsyn både till regeringsformen och till
kommunallagen. Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett antal fri-
och rättigheter. I dessa ingår i 2 kap. 8 § 8 regeringsformen den fria
rörligheten. Sveriges kommuner och regioner anser att
förbudsförskrifter inom det aktuella området bör ses som en fråga av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.
Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5
kap 1 § kommunallagen.
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Sveriges kommuner och regioner menar dock att fullmäktiges
ställningstagande till användning av bemyndigandet kan förenas med
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om
att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna
och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta
beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.

Då det kan bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en
påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad till väder, enskildas
initiativ eller oförutsedda händelser bör det finnas en möjlighet för
kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter om förbud. En föreskrift får
därtill endast meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar
och efter yttrande från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid
under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor,
med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång
om maximalt ytterligare två veckor. Om kommunstyrelsen gör
bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det
fattas av kommunfullmäktige.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på
en särskild plats är att:

 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket,
och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas
frihet.

I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på
geografiska områden som en kommunal föreskrift om förbud mot
vistelse kan omfatta:

 Parker

 Badplatser

 Annan liknande särskilt angiven plats.

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det
endast är vissa typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser
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som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av
propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas.
Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig
verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och
bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från en
plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra
färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana platser. Inte
heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av bemyndigandet för
bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.)
Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella platsen
Utöver att föreskriften ska gälla en viss geografisk plats ska det även
finnas en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En
sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med
vissa högtider eller under vissa delar av året. I förarbetena till
förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som
brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra
allmänna platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall
när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av
om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig
risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

Föreskriften ska tidsbegränsas
Det är också viktigt att noga överväga föreskriftens tidsmässiga
giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa
dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens
förbud enbart gälla under dessa tider.

Samråd måste ske med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten
Enligt covid-19-lagen ska regionens smittskyddsläkare och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag
om att meddela en föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt
angivna platser. Då polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna
bör lämpligen även dialog föras med dem.

Överträdelse av förskriften ger penningböter
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av
begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till
penningböter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på
ett belopp om 2 000 kr.
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Upphävande av förskriften
Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på
en specifik plats har upphört, ska kommunstyrelsen besluta att upphäva
föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Om kommunen meddelar förskrift om förbud kan vissa kostnader
uppstå för anslag och avspärrningar på den plats som omfattas av ett
sådant förbud, kostnader för personal på plats med mera.

Konsekvensbeskrivning
Då covid-19 lagen är tillfällig föreslås inte att denna delegation till
kommunstyrelsen skrivs in kommunfullmäktiges reglemente för
styrelsen, nämnder, beredningar och kommunens revisorer.

Förslag till beslut innebär att kommunstyrelsen får en tillfälligt utökad
normgivningsmakt. Denna normgivningsmakt har dock begränsats för
att inte strida mot 5 kap 1 § kommunallagen.

Beslutar kommunstyrelsen att meddela förskrifter om förbud mot att
vistas på särskilt angivna platser innebär det en kraftig inskränkning i
enskildas fri- och rättigheter. Beslutet bör därför inte delegeras till
tjänsteman eller enskild förtroendevald.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-04-29

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Uppföljning av inriktningsmål - Den hälsosamma kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 ska arbetet
med målet om att Valdemarsviks kommun ska vara den hälsosamma
kommunen, redovisas till kommunstyrelsen den 10 maj. Uppföljningen utgår
från de två målområdena äldreomsorg och barn/unga.

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 målet Valdemarsviks
kommun ska vara den hälsosamma kommunen som ska redovisas.

Valdemarsviks kommun ska vara den hälsosamma kommunen

Resultatmål

 Äldre som får insatser ska känna trygghet och att de har möjlighet till
både verksamhet och bostäder som motsvarar behoven.

 Behovet av insatser från Socialtjänsten ska minska genom att öka de
förebyggande insatserna för barn och ungdomar samt en bättre
uppföljning av genomförda insatser.

Vägen till målet

Värdegrundsarbete är centralt och viktigt för att säkerställa kvalitet i
verksamheterna. Värdegrundsarbetet handlar både om förhållningssätt
mellan såväl medarbetare som enskilda som får insatser från kommunen
som att ständigt arbeta med förbättringsarbete.
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Arbetet med att utveckla kommunens boenden och boendeformer för äldre
ska fortgå då det finns behov av andra boenden än de som idag finns i
kommunen.

Fortsatt arbete med att utveckla möjligheter till digitala lösningar för att skapa
trygghet för medborgare.

Folkhälsa är ett prioriterat område för kommunens verksamheter. Under
2021 ska särskilt fokus läggas på folkhälsa för äldre. Arbetet ska ske inom
ramen för sedan tidigare prioriterade områden i folkhälsostrategin. Fokus har
också legat mycket på utvecklingen av preventivt arbete gentemot barn och
unga bland annat genom föräldrastöd.

Det arbete som bedrivs inom individ- och familjeomsorgen är en mycket
viktig del för att bryta utanförskap och skapa möjligheter för de medborgare
som har behov av insatser från kommunen. Det gäller för alla grupper men
kanske främst när det gäller insatser för barn och unga.

Centralt i detta är att säkerställa strukturer och utveckla samverkansformer
mellan Individ- och familjeomsorg och Barn och utbildning. Metodutveckling
och användandet av nya arbetssätt måste ständigt stå i fokus för
verksamheten. I syfte att minska antalet placeringar måste förebyggande
arbete och uppföljning vara i fokus.

Uppföljning

Resultatmålet om äldre följs genom enkätundersökning. Resultatmålet om
minskade insatser från Socialtjänsten följs genom statistik på antalet aktuella
barn- och ungdomar samt deras insatser. Prognoser för måluppfyllelse ska
lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.

Arbete mot målet - äldreomsorg

Värdegrundsarbete
Värdegrundsarbetet pågår ständigt, det finns en stor medvetenhet hos
medarbetare om vikten av detta. Den fortsatta utvecklingen av det
strukturerade värdegrundsarbetet har dock begränsats av rådande pandemi.

Boendeformer för äldre
Kommunen har för avsikt att renovera Ringgården för att skapa ett mer
tillgängligt och ändamålsenligt boende. Samarbetet med Riksbyggen har
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avslutats och handlingar har överlämnats till kommunen. Ombyggnaden är
prioriterad av Samhällsbyggnad och flera arbetsgrupper är tillsatta. Dessa
arbetar med att identifiera eventuella förbättringar och risker i projektet för att
säkerställa att tidigare utredning är aktuell. Exempel på områden som ses
över är lösning för uppvärmning, reservkraft och sophantering. Nu pågår
också arbetet med att upprätta ett förfrågningsunderlag och administrativa
föreskrifter som inte fanns med i handlingarna.
Fastigheten Vammarhöjden har varit ett pågående arbete under flera år och
en förstudierapport är framtagen. En särskild beredningsgrupp är tillsatt för
att driva frågan kring arbetet med utvecklingen av Vammarhöjden vidare.
Just nu pågår en dialog med Region Östergötland om de ekonomiska
förutsättningarna för en eventuell gemensam utveckling framåt.

Särskilda satsningar
Inom vård- och omsorgsboendena har antalet personer med
demenssjukdom ökat och utbildningsinsatser pågår såväl där som för
medarbetare inom hemtjänsten. Som en god förutsättning för detta finns i år
statliga medel att rekvirera som specifikt syftar till att motverka ensamhet hos
äldre samt medel som ska bidra till att säkerställa god vård och omsorg för
äldre. Dessa medel kommer att gynna kompetensutveckling, kvalitet och
möjligheterna till ökade aktiviteter för målgruppen. Utöver detta finns den
statliga satsningen ”Äldreomsorgslyftet”. Via dessa medel kommer
medarbetare ges möjlighet att studera till undersköterska och erbjudas
möjlighet till annan kompetensutveckling inom området.

Nära Vård
Projektet Vårdsamverkan, som varit en satsning mellan Stöd och omsorg
samt Valdemarsviks vårdcentral, har resulterat i en slutrapport kring
Vårdsamverkan/Nära vård som ligger helt i linje med den nationella
omställningen till Nära vård. Projektet är avslutat men samarbetet fortsätter
och implementeras i vardagsarbetet utifrån gemensamt fokus på hälso-och
sjukvårdsarbete i kommunen. I arbetet pågår bland annat digital utveckling
för att medborgaren i allt större utsträckning ska kunna vara delaktig i arbetet
med sin hälsa.

Hemgångsteam
Inom sektor stöd och omsorg är ett hemgångsteam under bildande och
kommer att starta upp under året. Trygg hemgång innebär att olika funktioner
möts i planeringen av den enskildes hemgång från sjukhus. Detta team
sammanför på ett naturligt sätt de resurser och kompetenser som är viktiga
för att den enskilde ska känna sig trygg samt ha bästa förutsättningar för att
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så snabbt som möjligt utveckla eller återta sin tidigare funktionsförmåga och
självständighet efter en sjukhusvistelse. Sektorns inriktning att i alla insatser
utgå från ett rehabiliterande förhållningssätt ska under året utvecklas vidare
och i högre grad involveras redan i myndighetsutövning.

Arbetet mot målet – barn och unga

Preventionsprojektet
En preventionsstrategi håller på att tas fram, vilken ska beslutas i
kommunstyrelsen under våren 2021. En operativ styrgrupp är tillsatt för att
leda arbetet, där folkhälsoutvecklaren är samordnare. Preventionsstrategin
ska implementeras i den ordinarie styrmodellen och kommer att följas upp i
kommunstyrelsen. En handlingsplan med konkreta aktiviteter kommer även
att tas fram på verksamhetsnivå vilken kommer att följas upp av
sektorchefer.

Samverkan
Inom Barn, utbildning och arbetsmarknad (BUA) finns en pågående
samverkan genom ”Samordnat lokalt utvecklingsarbete gällande preventiva
insatser riktade till barn och unga”. Gruppen har sett över åtgärder för att
locka fler föräldrar till föräldramöten inom förskola och grundskola, nå
nyblivna föräldrar via föräldracaféer, medverkat i arbetet med att ta fram en
digital plattform, Föräldrawebben, där föräldrar kan ställa frågor och få råd.
Gruppen har också skapat en rutin för samarbete med socialtjänsten för att
motverka hög frånvaro från skolan och mellan förskola och öppenvården, där
vårdnadshavare erbjuds stöd i tidigt stadium.

Förebyggande arbete
Alla som jobbar inom förskola, skola och fritidshem har en viktig roll i det
förebyggande arbetet. Det handlar om att stärka alla skyddsfaktorer och utgå
ifrån det som fungerar samt skapa lärmiljöer som främjar elevens lärande
och hälsa. Några exempel är barngruppsgenomgångar, systematiskt
likabehandlingsarbete och 15H med möjlighet att ansöka om mertid utifrån
ett barnperspektiv på förskolan.

För skolan pågår ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete genom
elevhälsomöten där olika kompetenser ingår. Likvärdighetsbidrag utifrån
socioekonomiskt index och BIBASS (barn i behov av särskilt stöd) fördelas,
vilket bidrar till ökade förutsättningar för alla elever.
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Bibliotek och kulturskola erbjuder en berikande fritid vilket ökar välmående
både hos barn och vuxna. Verksamheterna organiseras så att utbud och
aktiviteter ska vara tillgängliga för alla oavsett bakgrund.

GIVFAS verksamhet har ett brett spektra av verksamheter, där en
gemensam utgångspunkt är att motverka otrygghet och utanförskap. Det kan
ske genom olika utbildningsinsatser som i förlängningen möjliggör
självförsörjande.

Inom socialtjänsten fortgår arbetet med att möta föräldrar via service i
öppenvård där samtal erbjuds i strukturerad form utan journalföring. När
förutsättningarna efter pandemin förändras ska föräldrastödsgrupper
erbjudas igen. Individ- och familjeomsorgen ska i samverkan med BUA
utveckla arbetet med preventionsarbete. IFO ska öka samverkan såväl
internt som externt. Ett led i detta är att upprätta och införa dokumenterade
strukturer.

Föräldrawebben
Utifrån preventionsarbetet har det skapats en plattform med information och
vägledning för föräldrar. Föräldrawebben nås via en portal genom
kommunens hemsida och erbjuder även en kommunikationskanal (chatt) där
föräldrar kan ställa frågor och diskutera med tjänstepersoner från
öppenvården som kan ge råd och stöd direkt.

Välfärdsteknik
Arbetet med att fortsatt utveckla och implementera digitala lösningar fortgår.
LMO (LifeCare Mobil) är under införande i hemtjänsten. Detta säkerställer
bland annat att nyckelfri hemtjänst kan användas och att beviljade insatser
kan dokumenteras och klarmarkeras i LMO. Signeringskontroller för
läkemedel och rehabiliterande insatser finns också i LMO. En särskild
kampanj för att synliggöra möjligheterna med trygghetskamera är under
införande. Arbete pågår för att utveckla och effektivisera dokumentationen
inom IFO genom taligenkänning, som innebär en ny dikteringsteknik för
effektivare dokumentation. En ny modul för en säkrare och mer effektivt
handläggning av ekonomiskt bistånd är under införande.

Uppföljning av målet
Resultat finns ännu inte från de enkäter som ska ligga till grund för
uppföljning av målet. Bevakningen av antalet placeringar som görs av IFO
rapporteras regelbundet samt i april- och delårsrapporten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg med förslag till beslut 2021-
05-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Anmälan till kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens beslut

De anmälda protokollen, delegationsbesluten och meddelandena noteras
till protokollet.

Ärendebeskrivning
Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottet 2021-04-14.

· Stöd- och omsorgsutskottet 2021-04-13.

· Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-12.

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Kommunstyrelsens ordförande Mattias Geving, dnr Dataskydd.2021.8,
2021-04-29, Beslut om att utse dataskyddsombud för
kommunstyrelsen.

· Kommunstyrelsens ordförande Mattias Geving, dnr ÖVRIG.2020.29,
2021-04-29, Godkännande av remissvar gällande samråd om
vattenförvaltning 2021-2027.

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-TEK.2016.60, 2021-04-29,
Beslut om utlämnande av allmän handling.

· Kommunchef Monika Hallberg, KS-KcS.2019.111, 2020-01-29,
Överenskommelse i mål vid Norrköpings tingsrätt.

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Svar på frågor till KS 2021-05-10.

· Svar på skrivelse avseende förlikningskostnader.

· SKR cirkulär 21:17 - Vårpropositionen.

· SKR cirkulär 21:18 - Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan.

· SKR cirkulär 21:20 - Budgetförutsättningar för åren 2021-2024.

· SKR cirkulär 21:21 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker -
arbetstagares användning av kanyler med integrerad skyddsfunktion.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Granskningsförfarande detaljplan Valdemarsvik 5:2, Stationshuset
Planarkitekten informerar om pågående arbete med ändring av detaljplanen
Valdemarsvik 5:2, Stationshuset. Ärendet ska, i frågan om
granskningsförfarande för detaljplanen, tas upp till kommunstyrelsens
sammanträde i juni för ställningstagande.

Strategiskt arbete FO och miljöprojekt Gusum
Projektledare A.K. Och miljöchefen informerar om

Kartläggning av gamla deponier
Huvudmanskapsfrågan om Gusumsån. Ska kommunen skicka en ansöka
om medel för det?

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar bland annat om följande på dagens
sammanträde:

· Satsningar inom olika former av kommunikationsvägar från kommunen
utåt till allmänheten.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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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

Jonas Andersson (V)
- Ställer frågan om plattsättningen på torgytan i centrum. Bland annat om en
underhållsplan har upprättats.
Svar: Till nästkommande sammanträde bjuds gatu- och fastighetschefen in
för att informera om frågan.

- Ställer frågan om reparation av gator efter snöröjningen.
Svar: Till nästkommande sammanträde bjuds gatu- och fastighetschefen in
för att informera om frågan.

Stefan Kemle (LpO)
- Ställer följdfråga gällande svar på inlämnad skrivelse avseende en
förlikning i ett enskilt personalärende.
Svar: Förlikningen har anmälts till dagens sammanträde.

Carina Thuresson (M)
- Ställer frågan om politiken ska diskutera och avgöra vad kommunen
definierar som "nära vård"
Svar: Återkommer i frågan.

Per Hollertz (M)
- Ställer frågan om när arbetet för kommunstyrelsens tillfälliga beredning ska
återupptas.
Svar: Det kommer ske under våren.
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- Ställer frågan om när utredningen avseende optimering av skokskjutsar ska
redovisas.
Svar: Arbetet pågår fortfarande på förvaltningsnivå.

- Ställer frågan om när budgetberedningen kommer genomföras.
Svar: En första muntlig föredragning kommer ske på arbetsutskottet.
Beredningens arbete kommer påbörjas under hösten.

- Ställer frågan om försäljningsprocessen av ishallen.
Svar: En föredragning kommer ske på KSAU.

Göran Hargestam (SD)
- Ställer frågan om det ska sättas upp ett staket vid plattsättningen i centrum.
Svar: Återkommer i frågan.

- Ställer frågan om kommunens driftkostnad för stationshuset i Valdemarsvik.
Svar: Återkommer i frågan.

-Ställer frågan byggnation av Gryts skola.
Svar: Ett förslag till tilläggsavtal kommer tas upp till kommunstyrelsen för
ställningstagande.

- Ställer frågan om tom kontorsyta i Funkishuset, där Medborgarservice
tidigare var placerad.
Svar: Ett hyresavtal har undertecknats och gäller från och med 2021-03-01.
Arbetsförmedlingen har inte flyttat in ännu, vilket beror på deras egna
planering.

Anders Sjölander (M)
Framför synpunkten att underlag till de politiska sammanträdena skickas ut
för sent.
Svar: Utgångspunkten är att allt underlag ska skickas med kallelsen. Med
anledning av utstående faktorer har detta inte kunnat efterföljas.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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