
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

Plats och tid Stora Studion, Funkishuset, 2021-09-06, 13:15-16:15

Beslutande Lars Beckman (S), ordf.
Nhela Ali (S)
Ulla Wallering Fall (S)
Ted Starkås (S)
Jenny Elander Ek (C)
Anders Carlsson (C)
Torvald Karlsson (C)
Anna Nilsson (M)
Per Hollertz (M)
Anders Sjölander (M)
Stefan Kemle (LpO)
Göran Hargestam (SD)
Georgios Kastanis (SD) i st
f Sten Bäck (SD) §§ 107-117
Carina Thuresson (M) i st
f Sten Bäck (SD) §§ 118-120

Ersättare Malin Stenberg (S) §§ 107-119
Maud Karlsson (S)
Jessica Ek (S)
Jonas Andersson (V)
Carina Thuresson (M) 107-117
Marianne Svensson (KD)

Övriga
närvarande

Karl Öhlander, kommundirektör
Sven Stengard, ekonomichef § 107
Annette Källman, projektledare § 109
Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare § 119
Stefan Bacirtzis, enhetschef LSS
§ 119
Aline Eriksson, plan- och byggchef
§ 119

Fredrik Sivula, sekreterare
Matilda Carlström, sekreterare
Carina Magnusson, personalchef § 117
Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare
§ 119
Carl Passburg, Svea Solar § 119

Utses att
justera

Per Hollertz (M)

Justeringens
plats och tid

Avdelning Service & Administration, 2021-09-13 kl. 09:00

Underskrift Sekreterare ......................................................... Paragrafer 107 - 120
Fredrik Sivula

Ordförande .........................................................

Lars Beckman (S)

Justerare .........................................................

Per Hollertz (M)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-09-06

Datum för
anslagsuppsättande

2021-09-14 Datum för
anslagsnedtagande

2021-10-06

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

Underskrift .........................................................

Fredrik Sivula
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

Justerare

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS § 107 Ekonomisk uppföljning 2021 3 - 4

KS § 108 Samråd vård och omsorg (SVO) arbetsplan för 2021 5

KS § 109 Miljöprojekt Gusum – ansökan om statliga medel för
fortsatta undersökningar i Gusumsån och Byngaren

6 - 7

KS § 110
Överenskommelse om fastighetsreglering av
Valdemarsvik 5:1

8

KS § 111 Medfinansieringsavtal för omstigningshållplats
Ringarum och planskild passage E22

9

KS § 112 Sammanträdestider 2022 10 - 11

KS § 113 Extra ärende - Ansökan om planbesked för fastigheten
Sörby 2:39

12 - 13

KS § 114 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
inom arbetsutskottets verksamhetsområde

14

KS § 115 Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Valdemarsvik
kommun

15 - 16

KS § 116 Motion - Spara inlagda motioner på hemsidan 17 - 18

KS § 117 Uppföljning av inriktningsmål - Den moderna kommunen 19 - 20

KS § 118 Anmälan till kommunstyrelsen 21

KS § 119 Information kommunstyrelsen 22 - 23

KS § 120 Frågor 24 - 25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 107 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichefen informerar om preliminära siffror för delårsrapporten 2021.

Budgeterat resultat +15,0 mnkr
Delårsresultat +40,6 mnkr*)
Prognos +22,9 mnkr
Investeringar delår 21,7 mnkr
Investeringar prognos 40,0 mnkr
Prognos nyupplåning under året 0 mnkr = 227,8 mnkr

*) Intäkter VA och Renhållning samt vissa bidrag från socialstyrelsen är ej
periodiserade ( netto ca 1 mnkr)

Mnkr, netto Budget Utfall 31/7 Prognos/avvikelse
Service och
administration

-30,8 -17,2 0,0

Barn, utbildning
och

arbetsmarknad

-178,8 -97,5 -5,3

Samhällsbyggnad -37,1 -30,1 -5,0
Stöd och omsorg -227,0 -115,1 0,9
Räddningstjänsten -7,3 -4,1 0,0

Politisk
verksamhet

-5,3 -2,8 0,0

Summa -486,3 -266.8 -9,4
Finansiering 501,3 307,4 17,3
Årets resultat 15,0 40,6 7,9
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 107 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Prognostiserade underskott
Barn, utbildning och arbetsmarknad
- Förskola/barnomsorg - personalkostnader
- Grundskola - elever med speciella behov, personalkostnader

Samhällsbyggnad
- Renhållning, taxejustering
- Fastighet - Ringgården, branden i Ringarum
- Gata - vinterväghållning

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 108 KS-SOC.2021.17

Justerare

..........

..........

Samråd vård och omsorg (SVO) arbetsplan för 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner Samråd vård och omsorgs (SVO:s) arbetsplan
gällande för 2021.

Ärendebeskrivning

Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötlands och
länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2021 inom
samverkansområdet vård och omsorg.
Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region
Östergötland. Särskilt prioriterade frågor för SVO 2021 är att växa upp, mitt i
livet, att åldras samt nära vård, eHälsa/digitalisering och FoU och
kompetensförsörjning

Beslutsunderlag
Protokoll från KSSOU 2021-06-15 § 19
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-06-03
Region Östergötlands beslutsunderlag 2021-04-08
Arbetsplan 2021 (HSN 2021-183)

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Socialchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 109 KS-TEK.2021.77

Justerare

..........

..........

Miljöprojekt Gusum – ansökan om statliga medel för fortsatta
undersökningar i Gusumsån och Byngaren

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att gå in som huvudman för fortsatta statligt finansierade
undersökningar i Gusumsån och Byngaren.

Kommunstyrelsen beslutar att ta fram ansökan om statlig finansiering för dessa
utredningar till senast februari 2022.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har sedan tidigt 2000-tal varit involverad i
Miljöprojekt Gusum. Kommunens och länsstyrelsens gemensamma arbete
har lett fram till omfattande positiva resultat.
Med Gamla Bruksområdet nu sanerat, riktas fokus på Gusumsåns
vattendrag där fortsatta utredningar och åtgärder är nödvändiga. Kommunen
är angelägen att komma vidare, och ser positivt på möjligheten att kunna
söka statliga medel.

Med Gamla Bruksområdet nu sanerat, riktas fokus på Gusumsån som
återfinns högt (på tredje plats) på Länsstyrelsens lista över de mest
prioriterade områdena i länet för fortsatt efterbehandlingsarbete. Åtgärderna
vid Gamla Bruksområdet, omfattade också sanering av den delen av
Gusumsån som rinner genom Bruksområdet. Fortfarande är dock resterande
del av Gusumsån påverkad av föroreningar och fortsatta utredningar och
åtgärder är nödvändiga för att ån på sikt ska uppnå miljökvalitetsnormen
God Ekologisk Status.

Kommunen är angelägen att komma vidare, och ser positivt på möjligheten
att kunna söka statliga medel. De regelverk som styr hur de statliga medlen
för efterbehandling av förorenade områden får användas återfinns framför
allt i Förordning (SFS 2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual (senaste utgåva 14:1). Enligt gällande
regelverk kan kommunen som huvudman få 100% bidragstäckning ”I den
utsträckning det finns bidrag och ansvar inte kan utkrävas, kan bidrag
lämnas upp till 100 procent av kostnaderna för en efterbehandling”
(Kvalitetsmanualen version 14:1 avsnitt 7.9.3 sid 70).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 109 KS-TEK.2021.77

Justerare

..........

..........

Huvudmannen får ersättning för eget arbete i projektet : ”Huvudmannen kan
få ersättning för upparbetade kostnader för projektledning, upphandling,
information och kommunikation, miljökontroll och framtagande av
slutredovisning” (Kvalitetsmanualen version 14:1 avsnitt 7.9.3 sid 71).
Dessa och andra förutsättningar gicks igenom tillsammans med
länsstyrelsen vid mötet den 27 januari 2021. Projektet ligger helt i linje med
kommunens övergripande miljömål att befästa och utveckla sin position som
Östersjöns ledande miljökommun. En plats där livsmiljöerna skapar värde för
både nutida och framtida generationer.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-06-16 § 48
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-05-27
Mötesanteckningar från möte med länsstyrelsen och kommunen (2021-01-27)
Uppföljande frågor efter mötet (2021-01-27)

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Projektledaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 110 KS-TEK.2021.76

Justerare

..........

..........

Överenskommelse om fastighetsreglering av Valdemarsvik
5:1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad överenskommelse för
fastigheten Valdemarsvik 5:1 och uppdrar till kommundirektören att fullfölja
regleringen.

Ärendebeskrivning

I samband med genomförandet av Miljöprojekt Valdemarsvik träffade kommun
en muntlig överenskommelse om ianspråktagande av markområde för upplaget
med förorenat sediment med fastighetsägaren av Valdemarsvik 5:49,
Tryserums Bygg AB numera Grännäs Fastigheter AB.

En överenskommelse om fastighetsreglering är framtagen enligt bilaga.

Kostnaden för fastighetsregleringen belastar Miljöprojekt Valdemarsvik.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-06-16 § 47
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Överenskommelse om fastighetsreglering av Valdemarsvik 5:1 inkl. Bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Tekniska chefen
Plan- och byggcefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 111 TRAF.2020.13 510

Justerare

..........

..........

Medfinansieringsavtal för omstigningshållplats Ringarum
och planskild passage E22

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Ärendebeskrivning

Omstigningshållplats i Ringarum, främst för expressbussarna, har varit en
planerad åtgärd i några år i anslutning till väg E22 i närheten av RASTA-
värdshuset. Åtgärden har nu prioriterats av Trafikverket och ett första förslag
till avtal presenterades på Ks-Au sammanträdet den 9 december 2020.
Sammanträdet återförvisade då ärendet med motivering att man önskade ett
avtal på hela projektet. Det förslag till avtal som nu ska beslutas om är det
nya som Trafikverket tagit fram och delgivit oss kommunen den 15 juni 2021.
Så snart detta medfinansieringsavtal är överenskommet och undertecknat så
startar planprocessen för åtgärden. Planerad byggstart 2024-2025.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad 2021-08-23
Medfinansieringsavtal gällande omstigningshållplats Ringarum och planskild
passage E22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Arbetsledare gatukontoret
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 112 KS-SA.2021.45

Justerare

..........

..........

Sammanträdestider 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan med
följande sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2022:

· 2022-02-07

· 2022-04-04

· 2022-05-02

· 2022-06-07

· 2022-08-29

· 2022-10-17

· 2022-11-14

· 2022-12-12

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesplan med
följande sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2022:

· 2022-01-17

· 2022-02-14

· 2022-03-14

· 2022-04-11

· 2022-05-09

· 2022-06-13

· 2022-08-15

· 2022-09-05

· 2022-09-26

· 2022-10-24

· 2022-11-21

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Stefan Kemle (LpO) och Göran
Hargestam (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till
sammanträdestider enligt sammanträdesplanen där kommunstyrelsens och
utskottens sammanträden är på separata veckor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 112 KS-SA.2021.45

Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider för
kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan
sommaruppehållet.

Kansliet hur tagit fram förslag till sammanträdestider 2022 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-14 §
84. Detta för framtagande av nytt förslag till plan. Till dagens sammanträde
har två olika sammanträdesplaner tagits fram. Ett där kommunstyrelsens och
dess utskotts sammanträden är inplanerade på samma veckor samt ett där
de är inplanerade på separata veckor.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott antar
sina egna sammanträdestider. Frågan om sammanträdestider för utskotten
är planerade att tas upp efter att tiderna har antagits för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-06-14 § 84
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-25
Skrivelse med sammanträdestider 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 113 KS-TEK.2021.83

Justerare

..........

..........

Extra ärende - Ansökan om planbesked för fastigheten Sörby
2:39

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om
planbesked för att påbörja ett detaljplanearbete med syfte att skapa ca 20-30
bostadsfastigheter på fastigheten Sörby 2:39.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2021-08-30 § 81 beslutat om att förvärva del av
fastigheten Sörby 2:39 med syfte att möjliggöra för bostäder i Ringarum.
Fastigheten är belägen strax söder om Ringarums tätort. Ytan är totalt ca 7
ha varav ca 4-5 ha uppskattas vara möjliga för exploatering. Arealen bör
vara rimlig för 20-30 småhustomter om ca 1000 kvm vardera.
I översiktsplanen är området utpekat som ”Område för kompletterande
bebyggelse inom tätort”. I anslutning till området finns utbyggd infrastruktur,
såsom ledningar för vatten och avlopp som löper genom området samt en
bilväg som ansluter till vägnätet i Ringarum. Vidare, belastas området av
rättigheter för vatten- och avloppsledningar samt en bilväg (Fridhemsvägen).
Området belastas även av ett fornminne. Viss offentlig och kommersiell
service finns tillgänglig i Ringarum.
Området omfattas inte av någon detaljplan men ligger i anslutning till en
äldre byggnadsplan, som föreskriver bostadsändamål.

För att en detaljplaneprocess ska kunna initieras och en detaljplan kunna
upprättas, behöver en ansökan om planbesked lämnas in till miljö- och
byggnämnden. I planbeskedet görs en lämplighetsbedömning utifrån
planens syfte och platsens förutsättningar. Utredningar som kommer att
krävas i planarbetet definieras i planbeskedet. De utredningar som redan nu
har identifierats som nödvändiga att låta utföra är en geoteknisk
undersökning samt en arkeologisk undersökning, men fler kan komma att
identifieras senare under planprocessen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 113 KS-TEK.2021.83

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad 2021-09-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Plan- och byggchefen
Akten

13(25)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 114 KS-SA.2019.70

Justerare

..........

..........

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning inom
arbetsutskottets verksamhetsområde

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegationsordning inom
kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde med den
redaktionella ändringen i delegationsordningen att funktionen "Gatu- och
fastighetschef" anges som "Teknisk chef" samt att funktionen
"Trafiksamordnare" anges som "Arbetsledare gatukontoret".

Ärendebeskrivning

Med anledning av aktuell omorganisering av förvaltningen sker en mindre
revidering av kommunstyrelsens delegationsordning inom arbetsutskottets
verksamhetsområde. I huvudsak innebär revideringen av funktionerna som
har delegation i redan delegerade ärenden. Även vissa mindre former av nya
delegerade ärenden är tillagda.

Kommunstyrelsen har 2020-10-05 § 199 uppdragit till förvaltningen att ta
fram förslag på en samlad delegationsordning för styrelsen. Uppdraget är
pågående och inte färdigställt, med anledning av detta sker istället en mindre
revidering av nuvarande delegationsordning inom arbetsutskottets
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-24
Förslag till revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens
arbetsutskotts verksamhetsområde

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 115 KS-SA.2020.79

Justerare

..........

..........

Firmatecknare för stiftelser förvaltade av Valdemarsvik
kommun

Kommunstyrelsens beslut

Som firmatecknare för de av kommunen förvaltade stiftelserna utses
kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S), vice ordförande Jenny
Elander Ek (C) och andre vice ordförande Per Hollertz (M). Firmatecknarna
tecknar var för sig.

Tidigare beslut om firmatecknare för samtliga förvaltade stiftelser exklusive
Johanna och C J Lundbergs stiftelse upphävs, 2020-10-05 § 194.

Ärendebeskrivning

För flertalet myndigheter och organisationer krävs beslut som visar vilka
personer som har rätt att underteckna nödvändiga handlingar. I
Länsstyrelsens stiftelseregister registreras firmatecknarna. Det är
firmatecknarna som undertecknar årsredovisningarna.

Stiftelser förvaltade av Valdemarsviks Kommun
Kommunens sexton stiftelser har egna årsredovisningar för år 2019.
Johanna och C J Lundbergs stiftelse har en egen styrelse och därmed
egna firmatecknare.
Stiftelserna heter:

1. Valdemarsviks kommuns sociala samfond för allmänna behov, org.nr:
825003-2615

2. Valdemarsviks kommuns grundskolesamfond för premier och
stipendier, org.nr: 825003-3159

3. Johanna och C J Lundbergs stiftelse, org.nr: 825000-7146
4. Stiftelsen C J Lundbergs donationsfond för ålderdomshemmet,

org.nr: 825003-2375
5. Valdemarsviks samfond till förmån för elever från förutvarande

Valdemarsviks köping, org.nr: 802480-9918
6. Odd-fellowlogen Österskärs premiefond
7. Odd-fellowlogen Österskärs skolfond, org.nr: 802480-9686
8. Adam Bäckmarks donationsfond, org.nr: 802480-9678
9. Stiftelsen Sofia Billstens donationsfond, org.nr: 825003-3035
10. Prosten Stenkulas donationsfond
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 115 KS-SA.2020.79

Justerare

..........

..........

11. Valdemarsviks kommuns samfond till förmån för välgörande ändamål
inom förutvarande Ringarums församling, org.nr: 802480-9645

12. Samfonden för trivsel och trevnad för pensionärer vid
ålderdomshemmet/servicehuset Åldersro i Valdemarsviks kommun,
org.nr: 802480-9793

13. Gryts förskolas premiefond
14. Karlskogafonden
15. Landstormsfonden
16. Sörbyskolans bästa kamratfond, org.nr: 802480-9751

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-23

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonom D.G.
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 116 KS-KcS.2020.26

Justerare

..........

..........

Motion - Spara inlagda motioner på hemsidan

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M) och Stefan Kemle
(LpO) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Stefan Kemle (LpO) yrkar att
motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsutskottets förslag och Per Hollertz
(M) med fleras yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen är enligt kommunallagen (2017:725) inte ålagd att publicera
motioner på hemsidan. I Valdemarsviks kommun strävar dock den
kommunala förvaltningen efter att likväl publicera inkomna motioner. Dock är
denna arbetsuppgift inte prioriterad, men utförs av kommunsekreterarna i
mån av tid. Motioner publiceras på sidan Motioner som ligger under
rubrikerna Kommun&Politik/Politik.

Att vidareutveckla hur motioner presenteras med utförlig information om
årtal, partibeteckning och beslut, medför extra arbetsinsatser för kansliet,
arbetsinsatser som inte kan prioriteras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 116 KS-KcS.2020.26

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-06-16 § 50
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-26
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2020-03-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

18(25)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 117 KS-SA.2020.107 041

Justerare

..........

..........

Uppföljning av inriktningsmål - Den moderna kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Resultatmål
Kompetensförsörjning/ rekrytering
En av de viktigaste uppgifterna för en ledare är att säkerställa
kompetensförsörjningen i sin verksamhet. En stor del av
kompetensförsörjningen består av rekrytering. Under maj månad
genomfördes utbildning i kompetensbaserad rekrytering för alla chefer. En
annan del för att klara kompetensförsörjningen är att ge förutsättningar för
heltid som norm. Arbetet med att nå heltid som norm pågår och vi
konstaterar en ökning av andelen heltidsarbetande i jämförelse med
föregående år. Arbetet med heltid som norm är ett långsiktigt arbete och
fortgår alltjämt.

Arbetsrätt
För att nå ett hållbart ledarskap är det viktigt att få känna trygghet i rollen
som ledare/chef. En stor del av rollen handlar om arbetsrättsliga grunder och
att ha en bred kunskap i arbetsrättsliga processer och därmed vikten av att
göra rätt från början. Utbildning i arbetsrätt kommer att genomföras under
september och oktober.

Handledning
Handledning i ledarskapet, i medarbetarskapet och i självledarskapet har
erbjudits till cheferna, utifrån ett individuellt behov, för att stärka och ge
möjlighet till lärande och reflektion i den ledande rollen.

Lönebildning
Lönepolitiken fortsätter att utvecklas, alla medarbetare har nu från 2021
individuell lön utifrån prestation och bidrag till måluppfyllelse. Arbetet fortgår
med att analysera befintliga lönestrukturer i syfte att öka lönespridning som
en del av den strategiska kompetensförsörjningen. Lönerevisionen har
genomförts individuellt efter kända kriterier för alla medarbetare med ett utfall
motsvarande 2,5 %.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 117 KS-SA.2020.107 041

Justerare

..........

..........

Arbetsmiljö
Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att säkerställa den
systematiska processen med hjälp av it-systemet (K)IA som ägs och drivs av
AFA. Uppstartprocess är planerat till hösten 2021 med utbildning av chefer
och skyddsombud under oktober månad. Systemet möjliggör även statistik,
analyser och uppföljning samt rapportering. Utbildningen kommer att omfatta
inte bara själva systemet utan också bygga förståelse för varför och hur man
arbetar med arbetsmiljöhändelser.

Uppföljning
Verksamheterna arbetar med att ta fram handlingsplaner i dialog med
medarbetarna utifrån resultatet från medarbetarundersökningen som
genomfördes under 2020. I resultatet från medarbetarundersökningen svarar
tre fjärdedelar att man rekommenderar Valdemarsviks kommun som
arbetsgivare till andra, Uppföljning sker genom återkommande årliga
medarbetarundersökning under november.

Vägen till målet
Pandemin har inneburit hård press för många medarbetare och chefer under
en lång period. Alla har fått hjälpas åt för att lösa bemanning och klara
verksamheternas uppdrag och det har till viss del varit på bekostnad av
utvecklingen. När vi nu blickar framåt behöver vi kartlägga vilka framtida
utmaningar och behov som finns och bygga ledarskapet på ett tillitsbaserat
ledarskap med ett salutogent förhållningssätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-18

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 118 Nämnd.2021.5

Justerare

..........

..........

Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

De anmälda protokollen, delegationsbesluten och meddelandena läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottet 2021-06-16

· Stöd- och omsorgsutskottet 2021-06-15

· Barn- och utbildningsutskottet 2021-06-14

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-TEK.2020.69, 2021-07-13,
Undertecknande av avtal avseende Infopoint i Fyrudden

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Protokoll Östegötlands integrationsråd 2021-06-17

· Förvaltningsrätten i Linköping beslut mål 5138-21 Laglighetsprövning
2021-07-13

· Kammarrätten i Jönköping dom mål 1879-21 Begäran om allmänna
handlingar 2021-08-18

· Minnesanteckningar Samrådet för strategiska frågor 2021-06-18

· Rapport Nulägesanalys-Dataskyddsförordningen, GDPR 2021-07-09

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 119 Nämnd.2021.4

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att förbereda en
föredragning gällande larmrutiner, både för kommunalt ägda lokaler samt
lokaler som hyrs från externa parter.

Yrkanden

Torvald Karlsson (C) med instämmande från Lars Beckman (S) yrkar att
kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att förbereda en
föredragning gällande larmrutiner, både för kommunalt ägda lokaler samt
lokaler som hyrs av externa parter.

Ärendebeskrivning

Solcellspark
Representant från Svea Solar informerar om möjligheten till uppförandet av
solcellparksanläggning i Valdemarsviks kommun.

Kommunens arbete avseende suicidprevention
Folkhälsoutvecklaren och enhetschefen för LSS informerar om pågående
arbete gällande framtagande av suicidprevetionsstrategi.

Presentation ny näringslivsutvecklare
Nyrekryterade näringslivsutvecklaren presenterar sig för kommunstyrelsen
och hälsas välkommen av ordföranden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 119 Nämnd.2021.4

Justerare

..........

..........

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

· Nuläget avseende smittspridningen av Covid-19.

· Besök av landshövdningen på Eköns camping.

· Invigningen av Lovisebergs förskola.

· Fuktskadorna på Vammarskolan.

· Samverkansdialog med polismyndgheten.

· Förnyelse av avtal gällande gemensam skärgårdsutvecklare.

· Brandlarm på Ålderso.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 120 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utstående frågor från kommunstyrelsens sammanträde

Stefan Kemle (LpO)

- Framför synpunkten att föredragningsordningen under kommunstyrelsens möten
ska återgå till hur den var innan så att föredragning hålls innan ärendet den tillhör
avgörs.
Svar: Gällande ordning fortsätter i nuläget.

- Lyfter frågan om att växeln inte visste vem som var tjänstgörande
kommunalråd under semestern.
Svar: Olyckligt om det har missats.

- Ställer frågan om varför inkomna skrivelser till kommunen inte registreras
ordentligt samt varför post adresserad till kommunstyrelsen inte skickas till
kommunstyrelsens ledamöter.
Svar: Olyckligt om det har missats och en översyn av rutiner behöver ske.

- Lyfter frågan om att det pågått aktivitet i Björkbacken och påpekar att
kommunen har inte gjort något åt det.
Svar: Det finns ingen plikt att anmäla den uppstartade verksamheten till
kommunen som alltså då inte kan kräva detta. En dialog förs dock mellan
förvaltningen och hyresvärden.

- Lyfter frågan om att socialförvaltningar i andra kommuner hyr lägenheter i
Gusum.
Svar: En dialog förs med hyresvärdarna om frågan.

- Ställer frågan om vad som händer de bifallna motioner som avser policy för
försäljning av egendom samt om uppföljning av beslutade projekt.
Svar: Ärendena är under beredning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-06

KS § 120 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

- Lyfter frågan om att det är hög personalomsättning i kommunen.
Svar: När jämförelser har gjort med andra närliggande kommuner är
Valdemarsvik inte utmärkande. Dock är det viktigt att frågan bevakas och att
kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats.

- Ställer frågan om framtida användning av det kommunägda stallet i Gusum.
Svar: Frågan är under utredning.

Nya frågor

Anna Nilsson (M):
- Frågar om beredning av obesvarade motioner.
Svar: De obesvarade motionerna är under beredning och förvaltningen
arbetar med frågorna.

Per Hollertz (M)
- Ställer frågan om nuläget avseende ishallen.
Svar: Arbetet är pågående.

- Ställer fråga om branden i Ringarum.
Svar: Försäkringsärendet är pågående.

Göran Hargestam (SD)
- Ställer frågan om upphandlingsprocessen avseende Ringgården.
Svar: Arbetet är pågående.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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