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Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Månadsuppföljningen per 31/10 godkänns.

Sammanfattning

Månadsuppföljningen per sista oktober visar på ett resultat om +25,5 mnkr
vid bokslutet. I detta är inte kommunens egna insats i projekt Valdemarsviken
medräknad. Verksamheterna prognostiserar underskott på närmare tio
miljoner kronor. Det är framförallt verksamheterna grundskola, förskola och
fastighet samt gator, parker och idrottsanläggningar som har större
underskott. Finansieringen visar på stora överskott. Till största delen handlar
det om ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Prognos, driftbudgeten, Mnkr

Mnkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -486,3 -496,2 -9,9
Finansiering 501,3 520,8 +19,5
Summa (årets resultat) 15,0 24,6 +9,6
Projekt Valdemarsviken -15,0 -15,0

Prognos investeringsbudgeten, Mnkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 82,1 43,9 38,2

Den stora avvikelsen på investeringsbudgeten handlar till absolut största
delen om projektet Ringgråden. I övrigt är det endast mindre avvikelser.

Ärendebeskrivning

Mnkr, netto Budget Utfall
31/10

Prognos
avvikelse

Service och
administration

30,8 20,3 0,2

Stöd och omsorg 227,0 173,1 0,8
Barn, utbildning 178,8 146,7 -4,9
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och
arbetsmarknad
Samhällsbyggnad
och kultur *)

37,1 39,2 -6,0

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,3 6,5 0,0

Politisk
organisation

5,3 4,0 0,0

Summa
verksamheterna

486,3 389,8 -9,9

Varav merkostnader
Covid -19

7,0 (7,0)

*) Exklusive den avgiftsfinansierade verksamheten, renhållning -2,0 och VA +0,2 mnkr.

Service och administration
Prognosen pekar mot ett mindre överskott. Detta kommer från
momsåterbetalningar.

Stöd och omsorg
Prognosen visar ett mindre överskott på +0,8 mnkr. En brist på vikarier har
uppstått inom äldreomsorgen och därtill har grundbemanningen fått höjas på
flera enheter. Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat.

Barn, utbildning och arbetsmarknad
Prognosen visar på ett underskott om -4,9 mnkr. Detta är i nivå med tidigare
redovisade avvikelser.

Samhällsbyggnad
Prognosen kvarstår från delårsrapporten med ett underskott på -6,0 mnkr. I
detta ingår inte den avgiftsfinansierade verksamheten där
renhållningsverksamheten prognostiserar -2,0 mnkr. Verksamheten ska bilda
en balansräkningsenhet under året men eftersom det inte finns balanserade
överskott blir ett negativt resultat resultatpåverkande. Försämringen beror
framförallt på underskott inom fastighetsavdelningen.

Räddningstjänsten
Budgeten beräknas hållas, inga avvikelser mot delårsrapporten.

Politisk verksamhet
Budgeten beräknas hållas.
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Finansiering
Den positiva avvikelsen beror till största delen på ökade skatteintäkter och
statsbidrag +16,4. Finansnettot beräknas ge ett överskott på +0,6 mnkr.
Centrala medel för löneökningar och kapitalkostnader ger ett överskott på
+3,4 mnkr. Kommunstyrelsen har §144, beslutat föreslå ett aktieägartillskott
till CVAB innevarande år uppgående till 0,9 mnkr. Detta ger ett samlat
överskott på +29,5 mnkr.

Kommunens samlade låneskuld hos Kommuninvest uppgår till 242,8 mnkr
med en snittränta de senaste tolv månaderna på 0,42%. Den genomsnittliga
räntebindningen är 1,91 år och kapitalbindningen 2,88 år.

Investeringar
Tidigare prognos kvarstår.

Sammanfattning och slutsatser
Prognosen skiljer sig bara marginellt från tidigare prognoser. Den största
skillnaden är aktieägartillskottet till CVAB. Svårigheter med
personalförsörjningen kan dock försämra prognosen.
Därtill är kommunens egna insatser i projektet Valdemarsviken som är under
utredning. Det finns även ärenden på gång som kan påverka resultatet. Här
handlar det främst om försäljningen av ishallen.
Det samlade resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten -1,8 mnkr
ingår inte i prognosen. Med sämsta möjliga utfall av ovan nämnda faktorer
blir resultatet förvisso positivt men bara knappa tre miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-11-23
Rullande månadsuppföljning oktober månad

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål & Budget 2022 – 2024, 2021-11-29, §
108. Enligt Styrmodell för Valdemarsviks kommun antagen av
Kommunfullmäktige 2020-05-25, §51 ska Kommunstyrelsen årligen bryta ner
Kommunfullmäktiges Mål & Budget i en verksamhetsplan.

I föreliggande verksamhetsplan kompletteras Kommunfullmäktiges
inriktningsmål med resultatmål och en beskrivning av vägen till målet.
Kommunfullmäktiges uppdrag kompletteras med en beskrivning av hur
organisationen kommer att arbeta med dem under året. Därtill finns en
nedbrytning av den ekonomiska ramen fördelat på sektor och verksamhet
med en beskrivning av hur respektive sektor kommer att bedriva och
prioritera sin verksamhet under året. Sist i dokumentet finns en plan för
uppföljning av verksamhet och ekonomi 2022 samt planering inför 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-02
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Tillämpningsföreskrifter/behörig personal för
finansverksamheten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08, §85 upphävs och angivna personer
ges delegationsrätt enligt nedanstående redovisning. För Eva Martinsson
gäller beslutet från och med 2022-02-14.

Typ av ärende Befattning/namn
Överföring av medel i
bank mellan kommunens
bankkonton och
postgirokonton

Handläggare Tobias Svanberg med
handläggare Zara Sjögren, Jeanette
Olsson, Helena Karlsson samt
ekonomerna Eva Martinsson,
Nadezda Kartushina och David
Gudjonsson samt Dejan Nedelkovski
som ersättare.

Firmatecknare för
skattedeklarationer,
mervärdesskatt och
arbetsgivaravgifter

Ekonomichef Sven Stengard

Deklarationsombud för
skattedeklarationer,
mervärdesskatt och
arbetsgivaravgifter

Handläggare Tobias Svanberg med
handläggare Zara Sjögren, Jeanette
Olsson, Helena Karlsson samt
ekonomerna Eva Martinsson,
Nadezda Kartushina och David
Gudjonsson samt Dejan Nedelkovski
som ersättare.

Undertecknande av
handlingar i samband med
kommunens upplåning
och likviditetsförvaltning
samt utbetalningar

Två i förening av följande personer:
ekonomichef Sven Stengard,
kommundirektör Karl Öhlander,
handläggare Tobias Svanberg, Zara
Sjögren, Jeanette Olsson, Helena
Karlsson samt ekonom David
Gudjonsson, Eva Martinsson och
Nadezda Kartushina samt Dejan
Nedelkovski som ersättare.
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2005-02-28, § 5, att anta kommunens finanspolicy. I
finanspolicyn ingår att kommunstyrelsen ska fastställa och vid behov revidera
tillämpningsföreskrifter/behöriga personer.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat (2019-04-08, § 85) om behöriga personer för
finansverksamheten. En uppdatering av beslutet är nödvändigt med anledning av
personförändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-14

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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Prövning om CVAB:s och VETAB:s verksamheter har varit
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna år 2020

Kommunstyrelsens beslut

Verksamheten i det kommunala bolaget Centrumhuset i Valdemarsvik AB,
CVAB har under år 2020 bedrivit verksamhet som i huvudsak varit förenligt
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Verksamheten i det kommunala bolaget Valdemarsviks
Etableringsaktiebolag, VETAB, har under år 2020 bedrivit verksamhet som
varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om den
verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit under föregående kalenderår har
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna (lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen). Uppsiktplikten innebär att kommunstyrelsen ska fatta ett
aktivt beslut om bolagen utfört verksamheten inom de ramar som lagts fast i
bolagsordningarna. Bolagen ska följa ägardirektiv och riktlinjer på ett beslutat och
strukturerat sätt som bottnar i kommunfullmäktiges mål. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Ekonomienheten representerar förvaltningen och har undersökt de kommunala
bolagen Centrumhuset i Valdemarsvik AB, CVAB, och Valdemarsviks
etableringsaktiebolag, VETAB. Årsredovisningar, ägardirektiv och bolagsordningar
har använts som underlag till undersökningen. Bedömningen är att verksamheterna
i huvudsak varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Centrumhuset i Valdemarsvik AB
Bolaget äger och förvaltar två fastigheter, Sjöhuset och Funkishuset. Funkishuset är
till stora delar uthyrt till Valdemarsviks kommun. Sjöhuset var år 2020 inne i en
försäljningsprocess och stora delar av fastigheten var outhyrd. I avvaktan på
detaljplan är bolaget ännu lagfaren ägare till den försålda fastigheten ”Garvarhuset”.
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Bolaget ska enligt bolagsordningen förvalta fastigheter inom Valdemarsviks
kommun. Enligt ägardirektiv ska bolaget ansvara för att dess fastigheter fortlöpande
underhålls och utvecklas efter befintlig och bedömd framtida efterfrågan. Uppdrag
till styrelsen och verkställande direktören är att vidta åtgärder för att undvika
ekonomiska och kapitalmässiga förluster. Prioriterat är att försäljning av Sjöhuset
ska genomföras.

Centrumhuset i Valdemarsvik AB ska långsiktigt uppnå en soliditet på 15% enligt
ägardirektiv.

Bolaget har under år 2020 drivit försäljningsprocessen av Sjöhuset. Köpekontrakt är
påskrivet under år 2019 med beräknat överlåtelsedatum våren år 2021. Under år
2020 har köpekontraktet omförhandlats i delar som handlar om antalet lägenheter
som måste vara färdigställda inom en viss period efter tillträdet. Den 15 juni år 2021
begär den tilltänkta köparen återgång av köpet. Orsaken till detta är den
miljöundersökning köparen låtit göra av fastigheten och resultatet av den.
Köpeavtalet hävs och fastigheten förblir i bolagets ägo. Bolaget planerar att göra en
fördjupad miljöundersökning för att sedan besluta hur försäljningsprocessen ska gå
vidare. Enligt årsredovisningen 2020 var bolagets soliditet 4,1%. Soliditeten väntas
öka vid fastighetsförsäljning.

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående
kalenderår i huvudsak har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Valdemarsviks Etableringsaktiebolag VETAB
Bolaget äger och förvaltar fastigheten Strömsvik 4,
administrationsbyggnaden och kommunhuset Strömsvik. Valdemarsviks
kommun är den enda hyresgästen och debiteras en årlig hyra motsvarande
bolagets självkostnader.

Enligt ägardirektiv ska bolaget på ett kostnadseffektivt sätt förvalta
fastigheten Strömsvik 4, så att fastighetsvärdet bibehålls över tid. Under år
2020 har skyddsrond genomförts där ett antal säkerhetsbrister i Strömsvik
lyftes fram. Utifrån skyddsronden prioriteras åtgärder och förslag tas fram.

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 80
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Ekonom D.G.
Akten

12(59)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 172 KS-SA.2021.84

Justerare

..........

..........

Önskan om återbetalning av tillsynsavgift , servering alkohol,
för åren 2020 samt 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte återbetala tillsynsavgiften för åren 2020–
2021 till Rebeckalogen. Tidigare beslut om återbetalning av tillsynsavgifter
inom näringslivet var för matlagning och inte alkohol.

Kommunstyrelsen uttrycker förståelsen att Rebeckalogens verksamhet har
varit begränsad under pandemin. Dock ses inte en återbetalning av
tillsynsavgiften för serveringstillstånd för alkohol som aktuell.

Ärendebeskrivning

Rebeckalogen nr 107 Johanna Lundberg har 2021-09-15 inkommit med en
skrivelse om önskan av återbetalning, alternativt reducering, av
tillsynsavgiften för serveringstillstånd för åren 2020–2021. Skälet anges av
Rebeckalogen vara den begränsade verksamhet som har kunnat ske under
pandemin.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 81
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-26
Skrivelse om återbetalning av tillsynsavgiften för åren 2020-2021 från
Rebeckalogen inkommer 2021-09-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Rebeckalogen i Valdemarsvik
Akten
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Tilläggsavtal till samverkansavtal avseende Centrum för
kommunstrategiska studier (CKS) 2022-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med § 4 i Avtal om samverkan
gällande Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings
universitet (DNR IKOS-2020-00440) acceptera Region Östergötland som
part i avtalet.

Kommunstyrelsen beslutar att Region Östergötland får närvarorätt för en
representant i CKS styrelse under samverkansavtalsperioden 2022-2026 och
att intentionen är att de får en plats i styrelsen från och med nästkommande
Samverkansavtalsperiod.

Beslutet gäller under förutsättningen att samtliga avtalspartner fattar ett
likalydande beslut.

Ärendebeskrivning

CKS har i dagsläget ett samverkansavtal med östgötakommunerna och
universitetet och ett med Region Östergötland. I revideringsprocessen av
CKS samverkansavtal med RÖ uppdagades att den paragraf i avtalet som
handlar om Ägardialog/verksamhetsdialog, där formuleringarna inte stämmer
överens (men avser samma dialoger). Avtalet med kommunerna är redan
undertecknat. I dialog med LiUs jurister har vi därför kommit till slutsatsen att
lösningen är att lägga till RÖ som partner till Avtal om samverkan gällande
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet (DNR
IKOS-2020-00440).

I samband med revideringen av samverkansavtalet mellan CKS och Region
Östergötland vill vi genom det föreslagna tilläggsavtalet ge Region
Östergötland närvarorätt i CKS styrelse under den kommande avtalsperioden
(2022-2026). Anledningen är att Region Östergötland inte har någon
representant i CKS styrelse i dagsläget. CKS styrelses sammansättning
regleras i Avtal om samverkan gällande Centrum för kommunstrategiska
studier (CKS), Linköpings universitet (DNR IKOS-2020-00440) och det
avtalet är redan undertecknat av kommunerna, vilket gör det svårt att ändra
en kommande avtalsperiodens styrelsesammansättning. CKS styrelses
uppdrag är att vara en resurs för strategiska överväganden för CKS
verksamhet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-11-24
CKS ägardialog 2021-11-19
Bilaga 1 Förslag till beslut avseende tilläggsavtal CKS 2021-11-19
Bilaga 2 Förslag till beslut avseende att RÖ får närvarorätt i CKS styrelse
2021-11-19

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
CKS
Kommunstyrelsen för delegationsanmälan
Akten
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Avtal skärgårdsutvecklare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att årligen under perioden 2022–2025 avsätta
210 000 kr för delfinansiering av en gemensam skärgårdssamordnare.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i delegation att utbetala den årliga
avgiften.

Sammanfattning

Östergötlands skärgård är en tillgång. Ansvaret för skärgårdens utveckling
finns både regionalt och lokalt och kräver ett helhetsperspektiv. Sedan 2015
delar Region Östergötland, Söderköpings kommun, Norrköpings kommun
och Valdemarsviks kommun på en Skärgårdsutvecklartjänst.

Utgångspunkten för både den regionala och lokala funktionen är det
gemensamma utvecklingsprogrammet för kust- och skärgård. För den lokala
funktionen är kommunernas översiktsplaner och andra relevanta strategiska
styrdokument vägledande.

Detta ärende avser beslut om nyteckning av samverkansavtalet kring en
delad skärgårdsutvecklartjänst och den årliga kostnaden om 210 000 kr
(index 2022) inkluderas då som tidigare i budgetprocessen inom ramen för
Näringsliv och turism.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun, Söderköpings kommun, Norrköpings kommun och
Region Östergötland (hädanefter parterna) har som mål att gemensamt
verka för en levande och attraktiv skärgård med bra förutsättningar för att bo,
verka och besöka. För att möta behov och utmaningar krävs samordning av
insatser utifrån parternas respektive uppdrag. Parterna är därför överens om
behovet av en skärgårdsutvecklare, som är en och samma person, och som
parterna delar kostnaderna för.

Skärgårdsutvecklaren ska i sin lokala funktion praktiskt och i samverkan
fungera som ett nav mellan olika aktörer och intressegrupper i skärgården.
Skärgårdsutvecklaren ska kunna vara vägen in till parterna. För detta krävs
god insikt i och kunskap om skärgårdsliv och dess förutsättningar, samt om
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 174 KS-KcS.2021.35

Justerare

..........

..........

respektive organisations strategier och förutsättningar. Den lokala funktionen
motsvarar 75 procent av en heltidstjänst och den regionala funktionen 25
procent.

Beredning av ärendet
Skärgårdssamordnaren rapporterar fyra gånger årligen till en styrgrupp (där
kommundirektören representerar Valdemarsviks kommun). Denna grupp har
under 2020/2021 genomfört en utvärdering och en aktualitetsprövning av
uppdraget.

Efter bedömning av resultaten från tidigare avtalsperiod och sett ur
kommunernas och regionens framtidafokus på utveckling av
skärgårdsområdet har ovanstående rekommendation till beslut tagits fram.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för Valdemarsviks kommun är 210 tkr per år. Medel budgeteras
under kommundirektörens stab.

Konsekvensbeskrivning
Östergötlands skärgård är en tillgång. Ansvaret för skärgårdens utveckling
finns både regionalt och lokalt och kräver ett helhetsperspektiv.
Valdemarsviks kommun, Söderköpings kommun, Norrköpings kommun och
Region Östergötland bör därför fortsätta att gemensamt verka för en levande
och attraktiv skärgård med bra förutsättningar för att bo, verka och besöka.
För att möta behov och utmaningar krävs samordning av insatser utifrån
parternas respektive uppdrag. Parterna är därför överens om behovet av en
skärgårdsutvecklare.

Utan denna gemensamma resurs riskerar övergripande frågor som rör
skärgårdsutvecklingen hanteras med ojämn styrka och takt inom de olika
organisationerna, vilket skulle försvåra utvecklingsarbetet markant.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 174 KS-KcS.2021.35

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 83
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-10-27
Avtal Skärgårdsutvecklare
Presentation av skärgårdsutvecklarens uppdrag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Söderköpings kommun
Norrköpings kommun
Kommundirektören
Skärgårdsutvecklaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 175 KS-KcS.2021.45

Justerare

..........

..........

Försäljningsuppdrag - Åby 2:119

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram värdering för
fastigheten Åby 2:119.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra försäljningen av
fastigheten på marknadsmässiga grunder.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Uppdrag till att sälja av fastigheten Åby i Gusum bör avvaktas till frågan
om eventuell ny föreningsdrift av det kommunala stallet är utrett."

Ärendebeskrivning

Flera förfrågningar att köpa delar av kommunala fastigheter har inkommit
till kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att försäljning av
kommunens fastigheter ska ske till marknadspris och ska bygga på ett
anbudsförfarande där villkoren är tydliga och transparanta. Detta kan ske
genom mäklare eller genom att kommunen själv annonserar i egna
kanaler.

Följande objekt avses beredas för försäljning:
Fastigheten Åby 2:119 omfattar stall, skogsmark och viss betesmark, en
totalareal på 15 4946 kvm. Valdemarsviks kommun äger hela fastigheten.
Stallet från fastigheten har tidigare nyttjats av en förening men gör det inte
längre sedan 1/10 2019. Fastigheten omfattar inte av någon detaljplan.
Byggnaderna på fastigheterna är i behov av renovering. Kommunen har
idag ingen egen verksamhet som ska nyttja fastigheterna. Med hänvisning
till detta är förslaget att ett försäljningsuppdrag för Åby 2:119 ges till
förvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 175 KS-KcS.2021.45

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-11-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Näringslivsutvecklaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 176 KS-KcS.2021.46

Justerare

..........

..........

Försäljningsuppdrag - del av Valdemarsvik Gryts Prästgård
1:38

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Yrkanden

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

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckmans (S) yrkande och
arbetsutskottets förslag ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Beckmans (S)
yrkande om återremiss för ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning

Flera förfrågningar att köpa delar av kommunala fastigheter har inkommit
till kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att försäljning av
kommunens fastigheter ska ske till marknadspris och ska bygga på ett
anbudsförfarande där villkoren är tydliga och transparanta. Detta kan ske
genom mäklare eller genom att kommunen själv annonserar i egna
kanaler.

Följande objekt avses beredas för försäljning:
Del av fastigheten Valdemarsvik Gryts Prästgård 1:38, i direkt anslutning till
Åldersro, mellan fastigheten 1:44 och 1:47. Marken omfattas av detaljplan
med ändamålet ”vård” och är idag obebyggd och avses försäljas för det
ändamålet. Kommunen har idag ingen egen verksamhet som ska nyttja
denna del av fastigheten. Med hänvisning till detta är förslaget att ett
försäljningsuppdrag för del av Valdemarsvik Gryts Prästgård 1:38 ges till
förvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 176 KS-KcS.2021.46

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-11-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Näringslivsutvecklaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 177 KS-KcS.2021.40

Justerare

..........

..........

Samverkansavtal avseende Transportstöd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner avtalet och avsätter årligen under perioden
2022 - 2025 60 000 kr för delfinansiering av ett gemensamt hanterat
transportbidrag för skärgårdsföretagare.

Kommundirektören ges delegation att underteckna avtalet och därefter
utbetala den årliga avgiften.

Sammanfattning

Östergötlands skärgård är en tillgång. Ansvaret för skärgårdens utveckling
finns både regionalt och lokalt och kräver ett helhetsperspektiv.
Valdemarsviks kommun, Söderköpings kommun, Norrköpings kommun och
Region Östergötland har därför som mål att gemensamt verka för en levande
och attraktiv skärgård med bra förutsättningar för att bo, verka och besöka.

För att säkerställa fortsatt aktiva företag på öar utan fast landförbindelse,
med allt vad det innebär för boendeförutsättningar och inte minst levande
landskap i skärgården, initierades redan 2003 ett gemensamt transportbidrag
i den östgötska skärgården.

Detta ärende avser beslut om nyteckning av samverkansavtalet kring
transportstödet som kan sökas av företag med verksamhet i skärgården och
den årliga kostnaden om 60 000 kr (index 2022).

Ärendebeskrivning

Syftet med transportstödet är att till viss del kompensera företagens
lägesnackdel för fördyrade transportkostnader som temporärt uppstår vid
transport av skrymmande gods och förnödenheter som behövs i
verksamheten eller i samband med en investering.

Företag med verksamhet på öar utan fast landförbindelse kan ansöka om
transportstödet. Företagen ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till
skärgården.

Transportstöd kan beviljas för tungt och skrymmande material som maskiner,
insatsvaror och utrustning som behövs i företagets verksamhet eller i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 177 KS-KcS.2021.40

Justerare

..........

..........

samband med investeringar och utbyggnad av verksamheten. Transporter i
samband med försäljning av produkter.

Ersättning utgår inte för transport av oförädlad fisk och oförädlat virke som
timmer och massaved, eller rundvirke, eller oförädlade skogsprodukter.
Ersättning utgår endast för transporter som utförs av externt anlitad
transportör, dvs köpt tjänst. För egentransporter med egen färja/båt utgår
ingen ersättning. Transporter förenade med djurhållning undantas från denna
begränsning.

Maximal ersättning är 50 procent av transportkostnaden exklusive moms. Vid
djurtransporter med egen färja utgår ersättning med 150 kronor per timme.
Maximal ersättning per företag och år är 20 000 kronor.

Beredning av ärendet
Transportstödet hanteras av parternas gemensamma Skärgårdssamordnare
som rapporterar minst två gånger årligen till en styrgrupp (där
kommundirektören representerar Valdemarsviks kommun). Denna grupp har
under 2020/2021 genomfört en utvärdering och en aktualitetsprövning av
transportstödet.

Den avsatta summan var för kommunernas del var 2020 50 tkr och Region
Östergötland avsatte 150 tkr. För Valdemarsviks kommuns del har det under
perioden 2016 – 2020 betalats ut totalt ca 495 tkr till olika företag. Det
innebär en uppräkningsfaktor om ca 2,15. Motsvarande faktor för
Söderköping var ca 2,8 och för Norrköpings kommun ca 1,2.

Efter bedömning av resultaten från tidigare avtalsperiod och sett ur
kommunernas och regionens framtida fokus på utveckling av
skärgårdsområdet har ovanstående rekommendation till beslut tagits fram.
En del i förslaget innebär att den årligt avsatta summan höjs till 60 tkr med
indexår 2022.

Konsekvensbeskrivning
Östergötlands skärgård är en tillgång. Ansvaret för skärgårdens utveckling
finns både regionalt och lokalt och kräver ett helhetsperspektiv.

Valdemarsviks kommun, Söderköpings kommun, Norrköpings kommun och
Region Östergötland Bör därför fortsätta att gemensamt verka för en levande
och attraktiv skärgård med bra förutsättningar för att bo, verka och besöka.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 177 KS-KcS.2021.40

Justerare

..........

..........

För att möta behov och utmaningar krävs samordning av insatser utifrån
parternas respektive uppdrag.

Utan detta gemensamma transportbidrag riskerar företag med verksamhet i
skärgården, på öar utan fast landförbindelse, inte kunna genomföra sina
verksamheter på ett hållbart ekonomiskt sätt.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 84
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-10-31
Avtal transportstöd i skärgården

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Skärgårdsutvecklaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 178 TRAF.2020.13 510

Justerare

..........

..........

Medfinansieringsavtal för omstigningshållplats Ringarum och
planskild passage E22

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godta förslaget till avtal gällande
medfinansiering av omstigningshållplats Ringarum. Avtalet innebär en
beräknad totalkostnad för Valdemarsviks kommun på 5 950 000 kr.
Medfinansiering sker utifrån planerad tidplan för projektet, med planläggning
och process 2022-2024 och planerad byggstart 2024-2025. Trafikverket
fakturerar löpande under arbetes gång, varje halvårsbokslut, enligt avtalet.

Åtgärden finansieras som ett investeringsobjekt för budgetperioden 2022-
2025.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Inför beslut om avtalsskrivning med Trafikverket angående ny hållplats
E22/Ringarum, saknas förslag på situationsplan på övergripande funktioner.
Det går därmed inte säkerställa i dagsläget om hållplatsen utformas enligt
BRT (busrelatedtrafik) eller ej. Utformningen av hållplatsen kan bli
normgivande för framtida investeringar längs E22.”

Ärendebeskrivning

Medfinansiering omstigningshållplats Ringarum, i anslutning till väg E22 i
närheten av RASTA-värdshuset. Efter samrådsmöte via Skype 2021-09-30
har Trafikverket och Region Östergötland lämnat förtydligande förklaring till
åtgärden och dess utformning. Exakt placering ska utredas i den
planläggningsprocess som startar så snart avtal finns undertecknat.

Omstigningshållplats, främst för expressbussarna, har varit en planerad
åtgärd i några år. 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 178 TRAF.2020.13 510

Justerare

..........

..........

Så snart detta medfinansieringsavtal är överenskommet och undertecknat så
startar planprocessen för åtgärden. Planerad byggstart 2024-2025.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 82
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad 2021-08-23
Missiv medfinansieringsavtal 2021-06-30
Medfinansieringsavtal 2021-06-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 179 KS-SO.2021.58

Justerare

..........

..........

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar medicinskt ansvarigas rapport om
kvalitetsgranskningen av hälso- och sjukvården i Valdemarsviks kommun.

Ärendebeskrivning

Kvalitetsgranskningen berör hälso- och sjukvårdsinsatser, men till viss del
även insatser inom SoL och LSS eftersom det är vård, omvårdnad och
behandling som analyseras. Kvalitetsgranskningen berör särskilda
boendeformer enligt SoL och LSS samt insatser av kommunal
hemsjukvård i ordinärt boende och det är enhetens chef, ansvariga
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som genomfört
kvalitetsgranskningen.

Syfte
Syftet med kvalitetsgranskningen är att analysera om kommunens direktiv
och riktlinjer för hälso- och sjukvård efterlevs och identifiera hur samverkan
är uppbyggd för att observera och eliminera brister. Enhetschefer och
legitimerad personal har utifrån sina beskrivna förbättringsåtgärder tagit
fram åtgärdsplaner.

Mål
Målet för kvalitetsgranskningen är att verksamheten kontinuerligt arbetar
med framtagna åtgärdsplaner och vidareutvecklar sin verksamhet för en
god patientsäkerhet.

Beslutsunderlag
Protokoll KS-SOU 2021-11-09 § 30
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-10-19
Rapport kvalitetsgranskning kommunala hälso- och sjukvården 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
MAS
MAR
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 180 KS-SO.2021.60

Justerare

..........

..........

Samråd vård och omsorg årsberättelse 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner Samråd vård och omsorgs årsberättelse för
2020.

Ärendebeskrivning

Samråd vård och omsorgs årsberättelse beskriver Region Östergötlands och
länets kommuners gemensamma arbete under 2020 inom
samverkansområdet vård och omsorg.

Årsberättelsen följer upplägget för arbetsplanen för 2020 och svarar på hur
samrådet arbetat med sina prioriterade frågor: nära vård, e-hälsa och
digitalisering, kompetensförsörjning, att växa upp samt arbete med
temakonferenser och uppföljning.

Beslutsunderlag
Protokoll KS-SOU 2021-11-09 § 31
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-10-25
Årsberättelse Samråd vård och omsorg 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 181 KS-SO.2021.63

Justerare

..........

..........

Revidering av överenskommelse om samverkansavtal
gemensamt HVB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att revidera överenskommelse om
samverkansavtal gällande gemensamt HVB.

Ärendebeskrivning

Syftet med samverkansavtalet är att kommunerna i Östergötland och Region
Östergötland ska driva ett hem för vård och boende (HVB) riktat till barn, för
att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen.

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB är att genom samverkan
erbjuda ungdomar, med komplex behovsbild, en samordnad vård från Barn-
och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.

Arbetet har nu varit igång i drygt ett år och i tidigare statusrapporter och
årsrapport för verksamheten 2020 beskrivs den utmanande uppstarten och
behovet av förlängd uppstart. En genomlysning har gjorts av avtalet
tillsammans med ansvariga chefer från både regionen och kommunen som
resulterade i en gemensam bild av att avtalet i det stora hela är bra men
några justeringar föreslås. Justeringarna handlar om att höja åldersgränsen
till 20 år, justera antalet plats och budget, införa årlig uppräkning av avtalet i
enlighet med omsorgsprisindex OPI samt tydliggöra gällande eftervård.
Justeringarna föreslås för att ge långsiktigt hållbara förutsättningar för
verksamheten.

Beslutsunderlag
Protokoll KS-SOU 2021-11-09 § 33
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-11-04
Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB
2021-10-01

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samråd vård och omsorg
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 182 KS-SO.2020.17

Justerare

..........

..........

Reglemente för kommunala rådet

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för att se över rådets namn.

Yrkanden

Lars Beckman (S) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Hans
Andersson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att se över rådets namn.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckman (S) med fleras yrkande och
arbetsutskottets förslag ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Beckman (S)
med fleras yrkande om återremiss för att se över rådets namn.

Ärendebeskrivning

I dagsläget finns två kommunala råd, handikapprådet och pensionärsrådet.
Genom antagande av det nya reglementet och upphävande av de tidigare
ersätter ett kommunalt tillgänglighetsråd kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Protokoll KS-SOU 2021-11-09 § 32
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-10-28
Förslag till reglemente för kommunala rådet

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare M.M.
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 183 KS-SO.2021.64

Justerare

..........

..........

Läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att revidera avtalet om läkarmedverkan i
kommunal hälso- och sjukvård

Ärendebeskrivning

Avtal Läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård är ett länsövergripande
avtal för läkarmedverkan mellan Region Östergötland och de tretton
kommunerna i Östergötland.

Under våren och sommaren 2021 har uppföljning av avtalet skett.
Uppföljningen har visat att avtalet inte är känt i hela länet och i alla
verksamheter. En del av de brister som påtalats kan kopplas till bristande
kännedom om avtalet. En implementering av avtalet bedöms bidra till att
kommunen och regionens ansvar blir mera känt och en ökad följsamhet för
de inblandade och att det i sin tur leder till att vissa av de punkter som
uppföljningen visat brister på kan förbättras.

Förslag till avtal har en tydligare koppling till Hälso- och sjukvårdslagen och
har ett tydligare patientperspektiv.

Beslutsunderlag
Protokoll KS-SOU 2021-11-09 § 34
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-11-04
Avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård 2021-10-01

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samråd vård och omsorg
Akten
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Motion - Inbromsning av försäljning av ishallen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård (LpO), Hans A Andersson (LpO), Tord Andersson (NB) och
Bertil Eklund (NB) lämnade in en motion 2020-01-27 om inbromsning av
försäljningen av ishallen. Motionärerna förestår ”att en eventuell försäljning
skjuts upp till sent i höst när kommunen i samarbete med WIF vidtaget dessa
åtgärder, och de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift i kommunal
regi har utvärderats” samt att ”relationen mellan Valdemarsviks kommun och
Kustlandet [bör] säkerställas, så att en försäljning inte negativt påverkas
framtida leaderprojekt med stöd av EU-pengar”.

Förvaltningens yttrande - motionens första del
Avsiktsförklaringen om ishallen med syfte att just uppnå en god långsiktig
lösning mellan berörda parter (kommunen, köpare och WIF) godkändes av
kommunstyrelsen 2020-08-17 § 165. Ärendet om att sälja ishallen har varit
uppe för beslut i kommunfullmäktige vid två tillfällen 2020-10-26 § 102 och
2021-06-28 § 65 och har då återremitterats. Den inbromsning av
försäljningen som motionärerna efterfrågar har realiserats. En utredning av
de ekonomiska förutsättningarna för att ishallen ska fortsätta drivas i
kommunal regi har genomförts och presenterats för kommunfullmäktige
2021-06-28 § 65, se följande stycken.

Kommunens kostnader för drift och ägande
Kostnaderna har varierat från år till år och gör att en sammanställning av
kostnader behöver ses över en längre tid.

För att göra en bedömning av kostnaderna för kommunen har därför en
uppskattning gjorts utifrån de kostnader kommunen haft 2017 – 2020. 2020
har en lägre kostnadsvolym som till stor del beror på särskilda förutsättningar
detta år och eftersläpning av kostnader och intäkter. För att nå en
snittkostnad för jämförelse bör därför 2020 räknas bort när årlig snittkostnad
beräknas.
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tkr 2017 2018 2019 2020
Kostnad 1 926,2 1 937,1 1 938,4 1 573,8
Intäkt - 337,1 - 336,2 - 233,7 - 260
Nettokostnad 1 589,1 1 600,9 1 704,7 1 313,8

Investeringsbehov
Det kylaggregat som finns vid sidan av ishallen är i behov av renovering eller
utbyte. Köparen har i samband med sin undersökning inför det senaste
förslaget inhämtat kostnadsuppskattningar för renovering eller nyinvestering.
Förvaltningen bedömer att dessa uppskattningar är relevanta.

Kostnad för renovering av aggregatet uppgår till mellan 2,5 – 3,5 mnkr.
Nyinvestering uppgår till mellan 6 – 7 mnkr. Ingen av dessa uppskattningar
innehåller andra nyinvesteringar. Utöver dessa finns behov av ny avfuktare
inne i ishallen. Kostnad för nyinstallation av avfuktare uppskattas till 800 tkr.

Förvaltningens yttrande - motionens andra del
Motionärerna efterfrågar även ett säkerställande av relationen mellan
Valdemarsviks kommun och Kustlandet. Kommunstyrelsen fattade beslut
2021-04-12 § 39 om fortsatt medverkan och finansiering av Leader
Kustlandet för perioden 2021-2027.

Förvaltningen föreslår därför att motionen anses besvarad i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-11-19
Motion från Anders Bockgård (LpO), Hans A Andersson (LpO), Tord
Andersson (NB) och Bertil Eklund (NB) inlämnad 2020-01-27
Protokoll från KF 2020-08-17
Protokoll från KF 2020-10-26
Protokoll från KF 2021-06-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion - Kartläggning av LSS verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare behandling med motiveringen:
”Vänsterpartiets motion angående kartläggning av kommunens LSS
verksamheter och hur de följs upp, är inte till fullo belyst. Nuvarande underlag
visar på verksamhet som ligger under KS-utskott för omsorg. Huruvida
personer som berörs inom LSS och andra utskotts ansvarsområden är inte
belysta. Därav saknas KS helhetsgrepp om LSS verksamheten."

Yrkanden

Jonas Andersson (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen:
”Vänsterpartiets motion angående kartläggning av kommunens LSS
verksamheter och hur de följs upp, är inte till fullo belyst. Nuvarande underlag
visar på verksamhet som ligger under KS-utskott för omsorg. Huruvida
personer som berörs inom LSS och andra utskotts ansvarsområden är inte
belysta. Därav saknas KS helhetsgrepp om LSS verksamheten."

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att Jonas Anderssons (V) yrkande och
arbetsutskottets förslag ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag att avslå motionen.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om avslag.
Nej-röst för Jonas Anderssons (V) yrkande på återremiss.

Voteringsresultat
6 ja-röster: Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Ulla Wallering Fall (S), Jenny
Elander Ek (C), Ander Carlsson (C), Torvald Karlsson (C).
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7 nej-röster: Jonas Andersson (V), Hans Andersson (M), Per Hollertz (M),
Marianne Svensson (KD), Stefan Kemle (LpO), Göran Hargestam (SD), Kurt
Olsson (SD).

Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska återremitteras i enlighet
med Jonas Anderssons (V) yrkande.

Sammanfattning

Vänsterpartiet inkom 2020-01-27 med en motion gällande kartläggning och
redovisning av kommunens LSS-verksamhet. I svar på motion bifogas sedan
tidigare, till KS, redovisad kartläggning samt beskrivning av efterfrågad
information.

Ärendebeskrivning

Kartläggning
En kartläggning av samtliga LSS-verksamheter i Valdemarsviks kommun
redovisades till KS 2020-08-17 samt KS-SOU 2020-11-10, se bilaga 1 och 2.

Fördelning KS-SOU och SMN
För alla ärenden gällande enskilda individer (myndighetsutövning,
behovsbedömningar, beslut om insats, uppföljning av beslutad insats,
anmälan och processer med andra myndigheter etc) ansvarar social
myndighetsnämnd. För områden som gäller utförarverksamhet
(verksamhetsplanering/uppföljning/kvalitet etc) ansvarar KS-SOU.

Rätts- och försäkringsskydd för enskilda
Personer som bor i bostad med särskild service förväntas ha en egen
hemförsäkring. Inom ramen för den kan möjlighet till rättsskydd finnas, precis
som för andra medborgare. Precis som andra medborgare kan den enskilde
även omfattas av andra försäkringar genom t ex organisationer och
föreningar.

Personer som har insatser enligt LSS omfattas av kommunens ansvars- och
olycksfallsförsäkring.

36(59)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 185 KS-SO.2020.8

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS-SOU 2021-10-05 § 26
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-07-06
Motion från Vänsterpartiet 2020-01-27
Dokument "Redovisning av verksamheten Stöd vid funktionsnedsättning till
KS 2020-08-17"
Dokument "Redovisning av verksamheten Stöd vid funktionsnedsättning till
KS-SOU 2020-11-10, del II"

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Socialchefen
Akten
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Motion - Säkerställ en resurseffektiv renovering av
Ringgården

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att
tillse att det i entreprenadupphandlingen till renoveringen av Ringgården ges
utrymme till att föreslå kostnadsreducerande förslag inom projektets
fastställda förutsättningar.

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M) och Anders Sjölander (M) har i
motion 2021-04-08 föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se till att det i upphandlingsunderlaget ges utrymmer för att
föreslå kostnadsreducerande förslag.

Ärendet avser projektet Ringgården med en budgetram på totalt 80 mnkr.
Kommunen står samtidigt inför flera större investeringar och måste se över
ambitionsnivån i stora projekt.

”Det är viktigt att granska underlaget inför upphandlingen avseende
kostnadsnivå och med inriktning på att ge utrymme till förslag som reducerar
kostnaden. Ringgården skall renoveras till ett äldreboende med god standard
men på ett resurseffektivt sätt.”

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen tillstyrker motionen och instämmer i att ett utrymme bör ges i
upphandlingen för förslag som reducerar kostnaderna. En avstämning med
kommunens fastighetschef ger vid handen att detta är fullt genomförbart.
Men det kan medföra betydande fördröjningar då uppdraget i grunden är att
genomföra projektet utifrån fastställda planer och projektering. Detta innebär
att kostnadsreduceringar kan ske inom dessa förutsättningar.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 87
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-06-04
Motion från Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M) och Anders Sjölander (M)
inlämnad 2021-04-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

39(59)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 187 KS-SA.2021.16

Justerare

..........

..........

Motion - alla barn ska klara grundskolan - ombudgetering

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen och besvarar i övrigt med förvaltningens
yttrande.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Svaret på motionen har spelat ut sin roll, då intentionen var att möjliggöra
förstärkta resurser inom sektor BUA verksamhetsåret 2021. Beredning av
motioner bör handhas så motioners innehåll är relevant vid, avslag, besvar
eller bifall”

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) har 2021-02-08 inkommit med en
motion om att sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknads budget för
innevarande år förstärks samt att detta finansieras via minskning via
kommunens resultat.
Skälen till att det finns behov av budgetförstärkningar är bland annat att
minskade budgetanslag lett till uppsägningar av speciallärare, assistenter
samt språkstöd. Detta har vidare lett till att kommunen inte längre klarar sitt
uppdrag att alla barn ska klara grundskolan. I detta får vidare kommunens
ungdomar sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier med de
konsekvenser detta för med sig.
”Kommunen har en skyldighet i att ge alla barn en komplett
grundskoleutbildning. Det ska inte spela någon roll om man som barn växer
upp i t.ex. Ringarum eller Linköping.”

Förvaltningens yttrande
Inriktningsmålet ”Den framgångsrika lärande kommunen” klargör tydligt
kommunfullmäktiges mål med utbildningsverksamheten. ”Valdemarsvik ska
vara en kommun med goda skolresultat där medborgarna kan vara stolta
över kommunens verksamhet, alltifrån förskola till vuxenutbildning”. 1)

I Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2) för 2021 antagen av
kommunstyrelsen 2020-11-30, § 227, bryts målet ner i resultatmål och en
beskrivning av vägen till målet. Resultatmålet lyder: ”Samtliga elever ska
vara behöriga till gymnasieskolan efter avslutad grundskola”. Vägen till målet
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beskrivs som; ”En ökad måluppfyllelse nås genom ett fördjupat analysarbete
i de ämnen vilka eleverna har låg måluppfyllelse i för att kunna hitta rätt
insats. Vidare behöver läs- och skrivutvecklingen utvecklas hos våra elever
dels genom mer varierad undervisning men också via mer utbildning för
personalen”

Den senaste prognosen över kommunens resultat pekar på ett resultat 2021
på 22,9 mnkr. Detta ska bland annat sättas i relation till investeringsbudgeten
som uppgår till 82,1 mnkr och den resultatpåverkande delen av förlikningen
med DEC. En försämring av resultatet skulle innebära minskad soliditet och
därmed en försvagad långsiktig betalningsförmåga. Denna kan i sig
begränsa den politiska handlingsfriheten.

Fullständig statistik för 2020 finns ännu inte tillgänglig men siffror för 2019
och preliminära för 2020 visar att Valdemarsviks kommun har jämförelsevis
höga kostnader för grundskolan 2).

Det är bekymmersamt när organisationen inte kan nå kommunfullmäktiges
mål och åtgärder måste då vidtas.

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen att ytterligare resurser till
utbildningsverksamheten med en försvagning av kommunens ekonomi inte
är den givet rätta vägen att gå i detta stadie för att nå måluppfyllelsen.

I ett fösta steg bör verksamheten redovisa det fördjupade analysarbetet och
slutsatserna kring detta. Därefter bör utvecklingen av läs- och
skrivkunskaperna redovisas samt hur planen för utbildning av personalen har
utfallit. Utifrån utfallet av detta kan det senare vara möjligt att ta ställning till
om utbildningsverksamheten behöver ett resurstillskott eller om det är andra
åtgärder i verksamheten som fordras för att nå målen.

Frågan om sektorns ram inför nästkommande år hanteras i beredningen av
kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022.

1) Mål & Budget 2021 - 2023, KF 2020-11-23, §117
2) Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021, KS 2020-11-30, §227
3) www.kolada.se
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 88
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-06
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-02-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion - Marknadsföring inför förbifart Söderköping

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Per Hollertz (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) yrkande och
arbetsutskottets förslag ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M), Lars Lundqvist (LpO) och Marianne Svensson (KD) har
2019-11-18 lämnat en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att
förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att utanför både
Ringarum och Gusum i anslutning till E22 uppföra skyltar som marknadsför
de nya etableringsmöjligheterna både för boende och näringsverksamhet. I
motionen hänvisas till kommande förbifart Söderköping, en förbifart som
ska ge bättre kommunikationer och förkortad restid till Norrköping och
Linköping. Vidare nämns även den planerade anslutningen till Ostlänken,
och de förbättrade utvecklingsmöjligheter som den medför. I motionen
hänvisar man även till översiktsplanen där kommunen pekat ut den norra
kommundelen som ett utvecklingsområde samt att det är viktigt att väcka
intresse för de möjligheter som finns och planeras i området.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ser positivt på förslaget att nyttja den marknadsförings-
möjlighet som finns längs med E22. Två skyltar finns idag vid infarten till
Valdemarsvik, och under 2018 inledde förvaltningen diskussioner med
extern leverantör av ytterligare en skylt norr om Ringarum. Planerna
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avbröts dock på grund av bristen på tillgänglig tomtmark, resurskrävande
tillståndsfrågor samt frågetecken kring kostnader för den initiala
investeringen samt för långsiktig drift och underhåll.

Utifrån nuläget gör förvaltningen bedömningen att det finns goda
möjligheter att återigen se över skyltfrågan i samband med kommande
exploatering och etableringar.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 89
Tjänsteskrivelse från Staben 2020-09-10
Motion från Per Hollertz (M), Lars Lundqvist (LpO) och Marianne Svensson
(KD) inlämnad 2019-11-18

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion - Kartläggning av arbetsresande inom kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare behandling.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) med instämmande från Hans Andersson (M) yrkar att
ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag eller
senare ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs.

Voteringsgång

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare.

Voteringsresultat

6 ja-röster: Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Ulla Wallering Fall (S), Jenny
Elander Ek (C), Ander Carlsson (C), Torvald Karlsson (C).

7 nej-röster: Jonas Andersson (V), Hans Andersson (M), Per Hollertz (M),
Marianne Svensson (KD), Stefan Kemle (LpO), Göran Hargestam (SD), Kurt
Olsson (SD).

Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska avgöras senare i enlighet
med Jonas Andersson (V) med fleras yrkande om återremiss.
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Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har 2021-04-08 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med förslaget att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
”genomföra en kartläggning av arbetsresor inom kommunen, lokalt som
regional in- och utpendling”.

Kartläggningar av den regionala pendlingen finns redan tillgänglig idag, bland
annat genom Region Östergötlands regionala trafikförsörjningsprogram för
Östergötland 2030. Kommunen har även tillgång till statistik genom SCB som
har presenterat statistik från 2019 över pendlingen bland förvärvsarbetare på
lokal nivå. Statistiken innehåller bland annat uppgifter om antalet in- och
utpendlare i Valdemarsvik kommun.

Utöver att statistik inom området som motionären efterfrågar redan finns
tillgänglig gör förvaltningen bedömningen att det är svårt att ta fram mer
detaljerat underlag än vad regionen och SCB redan gör kontinuerligt. En
kartläggning gjord av kommunen vid ett enstaka tillfälle tenderar att bli
inaktuell då förhållanden för arbetsresande snabbt kan förändras. En
kommunal kartläggning som motionären efterfrågar blir därför inte ett effektivt
verktyg i det långsiktiga omställningsarbetet.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 90
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-08
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-04-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare M.C.
Akten
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Motion - Hyresboende i Ringarum

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Hans A. Andersson (LpO) har 2021-08-30 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med följande förslag:
”Vi motionerar om att överlåta Ringgården till privat näringsidkare och skriva
ett långtidskontrakt ,samt att efter utförd renovering ska näringsidkaren
uppföra ett antal hyreslägenheter i en fristående byggnad.”

Kommunfullmäktige fattade ett beslut 2020-09-07 § 92 om att genomföra
renovering av Ringgården i egen regi. En överlåtelse av Ringgården ses med
anledning av detta inte som aktuell i nuläget. Gällande frågan om att en
näringsidkare ska uppföra hyreslägenheter i Ringarum ställer sig
förvaltningen positiv till förslaget i sig. Kommunen kan i förekommande fall
vara behjälplig i en sådan etablering. Dock bedöms det vara fristående från
frågan om framtida ägande av Ringgården.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 91
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-08
Motion från Hans A. Andersson (LpO) inlämnad 2021-08-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 191 KS-SA.2017.57

Justerare

..........

..........

Motion - Inventering & åtgärdsplan för kulturella byggnader

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen så
ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att slutföra den påbörjade
inventeringen samt att upprätta en åtgärdsplan över kommande berörda
byggnader.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V), Olle Wester (V) och Hans Lindahl (V) har 2017-05-29
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där partiet föreslår att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera kommunens ägda byggnader i
ett kulturellt perspektiv samt upprätta en åtgärdsplan över kommande
berörda byggnader.

Länsstyrelsen har under 2017 gjort en kulturhistorisk utredning om
Vammarsmåla kvarn vid Vammarsmålaån. Fastigheten ägs av Valdemarsviks
kommun.

En inventering i form av en lista som också är en värdering har gjorts av
Sektor Service och Samhällsbyggnad. Listan omfattar kulturhistoriska
byggnader i kommunen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 191 KS-SA.2017.57

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 92
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-10-13
Motion från Jonas Andersson (V), Olle Wester (V) och Hans Lindahl (V)
inlämnad 2017-05-29
Dokument ”Klassning kulturhistoriskt värde”

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Tekniska chefen
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 192 KS-SA.2021.93

Justerare

..........

..........

Motion - Etik- och Sanningsnämnd

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Stefan Kemle (LpO) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Stefan Kemle (LpO) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att Stefan Kemles (LpO) yrkande och
arbetsutskottets förslag ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Hans A Andersson (LpO) och Anders Bockgård (LpO) har 2021-10-25
lämnat en motion till kommunfullmäktige där de föreslår ”Att policyn
kompletteras med tillsättanden av en Etik-och Sanningsnämnd bestående av
folkvalda ledamöter. Företagshälsovården med läkare och psykologer,
fackliga företrädare och/eller annan stödperson. Dess blotta existens kan
säkert ha en avskräckande eller åtminstone lindrade effekt.”

I motionen anges motiveringen till förslaget vara att det i policydokumentet
saknas hänvisningar till vart personal ska vända sig för stöd när det är högsta
chefen som utför kränkningar och trakasserier.

Policyn som hänvisas till i motionen är kommunens policy mot kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier, antagen
av kommunfullmäktige 2021-10-25 § 91. På sammanträdet yrkade Hans A
Andersson (LpO) att ärendet skulle återremitteras för att policyn skulle
kompletteras med tillsättande av en Etik- och Sanningsnämnd.
Kommunfullmäktige beslutade att ärendet inte skulle återremitteras och
antog policyn enligt kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 192 KS-SA.2021.93

Justerare

..........

..........

Förvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige 2021-10-25 § 91 har beslutat att ärendet inte skulle
kompletteras med en Etik- och Sanningsnämnd utan antog policyn enligt
kommunstyrelsens förslag. Inget ytterligare har tillkommit i ärendet.

Arbetsmiljöansvaret för kommun som arbetsgivare framgår av
arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ytterst är arbetsmiljön
för personalen ett politiskt ansvar. Enligt kommunstyrelsens reglemente (dnr
KS-SA.2020.33) § 5 har styrelsen ansvaret för personalfrågor. Det innebär att
arbetsmiljöansvaret för Valdemarsvik ligger helt under kommunstyrelsens
verksamhetsområde. I praktiken, om en enskild arbetstagare känner sig
kränkt av högsta chefen, kan den personen vända sig till kommunstyrelsens
ordförande för hjälp och stöttning.

Att genom en policy införa ett organ dit personal kan vända sig när de känner
sig kränkta av en eller flera chefer bedöms inte ta ifrån det av
kommunfullmäktige givna uppdraget till kommunstyrelsen om personalfrågor
och arbetsmiljöansvar som finns angivet i styrelsens reglemente. Etik- och
sanningsnämnden skulle alltså i praktiken inte ha något faktiskt ansvar eller
funktion.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 93
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-26
Motion från Hans A Andersson (LpO) och Anders Bockgård (LpO) inlämnad
2021-10-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 193 KS-TEK.2021.94

Justerare

..........

..........

Motion - Aktualisering av kommunens Översiktsplan

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Per Hollertz (M) och Marianne Svensson (KD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

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

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M) har 2021-06-28 lämnat in en motion till kommunfullmäktige
om att påbörja en revidering av översiktsplanen med förslaget att ”ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta översynen och revideringen av
Översiktsplanen så att ett beslut om aktualisering kan tas under
mandatperioden”.

Enligt en tidigare lydelse i 3 kap. 27 § plan- och bygglagen skulle
kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva
översiktsplanens aktualitet. Paragrafen upphörde att gälla 2020-04-01 när
PBL uppdaterades och nu ska kommunfullmäktige istället enligt 3 kap. 23 §
PBL anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I
och med att lagändringen gjordes under en mandatperiod börjar lydelsen
gälla först efter nästa val 2022. Motionären önskar att en översyn och
revidering av översiktsplanen ska startas. Arbetet med att ta fram en
projektplan för planeringsstrategin som ska kunna användas efter valet 2022
har redan påbörjats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 193 KS-TEK.2021.94

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 94
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-10-07
Motion från Per Hollertz (M) inlämnad 2021-06-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 194 KS-KcS.2020.58

Justerare

..........

..........

Motion - Översyn av uppkoppling i kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Anders Sjölander (M), Carina Thuresson (M), Hans A Andersson (LPo), Leif
Jonsson (KD) och Hans F Andersson (M) lämnade 2020-08-31 in en motion
gällande översyn av nätverksuppkoppling inom kommunens fastigheter, i
synnerhet skolverksamheten. Motionärerna skriver att uppkopplingen är
undermålig och föreslår att kommunfullmäktige ”ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda behov och kostnad för att uppnå godtagbar nivå”.

IT- och digitaliseringskontoret jobbar kontinuerligt med utbyggnad efter
behov i samtliga kommunens verksamheter. Vår bedömning är att
fastigheterna i tätorten har uppnått godtagbar nivå men att ytterområdena
behöver ses över. Detta kommer ske i och med den inventering som pågår
och investeringsbehov lyftas inför 2022.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2021-11-10 § 95
Tjänsteskrivelse från IT- och digitaliseringskontoret 2021-10-19
Motion från Anders Sjölander (M), Carina Thuresson (M), Hans A Andersson
(LPo), Leif Jonsson (KD) och Hans F Andersson (M) inlämnad 2020-08-31

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 195 Nämnd.2021.5

Justerare

..........

..........

Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

De anmälda protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

 Arbetsutskottet 2021-11-10

 Barn- och utbildningsutskottet 2021-11-08

 Stöd- och omsorgsutskottet 2021-11-09

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

 MAR Sofia Johansson, dnr KS-SO.2021.62, 2021-11-26, Anmälan om
Lex Maria

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 196 Nämnd.2021.4

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

· Lokalt arbetsmarknadsområde Norrköping om att samarbeta i en
identifierad arbetsmarknadsregion tillsammans med Norrköping,
Finspång och Söderköping.

· Förvaltningen genomför en grundlig genomsyn av kommunens
fastigheter gällande brandsäkerhet.

· Läget gällande Covid-19. Förvaltningen inväntar beslut om
restriktioner men har redan ställt in större möten.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 197 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nya frågor

Stefan Kemle (LpO):
- Förtydligar tidigare ställd fråga om dagvattenavgifter på Mossebo och
undrar om någon inte har betalat med anledning av pågående utredning
medan andra får betala.

Göran Hargestam (SD):
- Ställer frågan om statusen gällande försäljning av Gryts skola.
Svar: IT kommer flytta kommunens egendom från fastigheten under de första
månaderna 2022.

- Ställer frågan om ishallen kommer drivas vidare av kommunen medan en
eventuell försäljningsprocess pågår.
Svar: Kommunen driver vidare ishallen under en eventuell
försäljningsprocess.

- Ställer frågan om försäljningen av Garvarhuset.

Tidigare obesvarade frågor

Carina Thuresson (M):

Ställer frågan om när redovisningen av larmrutiner i kommunens lokaler ska
ske. Svar: Nästkommande KS

Stefan Kemle (LpO):

- Önskar en redovisning av en brandlarmbok på Åldersro.
Svar: Larmrutiner mm kopplat till arbetet med kommunens larm rapporteras
på kommande KS.

- Lyfter frågan om utvecklingen av utomhusmiljön på Gusums skola.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 197 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

Svar: Vi bytte och investerade i nya lekutrustningar i samband med att vi
byggde nya Fritidsavdelningen där för några år sedan. Vi investerade även
150 tkr i en multiarena på skolgården efter verksamhetens önskemål.
Rektorerna anser att Gusum skolgård är den överlägset bäst utrustade och
finaste skolgården vi har i kommunen. Vi ser inte behov i att investera mer
pengar där. Vi får påpekande av Miljökontoret regelbundet angående att våra
skolgårdar inte har tillräckligt mycket skugga. Den enda skolgård som är
godkänd tack vara höga tallar är Gusum skola.

- Önskar en redovisning av organisering kring kommunens bilpool.
Svar: Kommer att redovisas som tema på kommande KS. Är en del av
översynen av kommunens fordonspark.

- Lyfter frågan att tillgänglighetsrampen är brant efter plattsättningen av
centrumtorget.
Svar: Rampen är någon cm för brant, men det har fastighetsägaren fått till
sig. Det är vår mark, men fastighetsägarens ansvar att ha tillgänglighet till sin
fastighet. Men det är flera cm bättre än innan efter åtgärderna. Så ingen
försämring. Vi avvaktar och kommer ha koll på fastighetsägaren om de gör
något i vårdagarna.

- Lyfter frågan om upprättande av nyttjanderättsavtal för Bykstugan, där det
fanns en annan intressent för nyttjande av fastigheten.
Svar: Beslut fattades på delegation i juni. Anmält till KS under hösten.

- Ställer frågan om avgifter gällande dagvatten i Mossebo som ej har betalats
med anledning av pågående utredning.
Svar: Vi behöver utreda frågan ytterligare. Saknas VA-chef idag.

Göran Hargestam (SD):

- Lyfter frågan om fuktskadan på Vammarskolan och dess försäkringsärende.
Svar: Rapporterades på KS-BUU 8 november.

- Ställer frågan om det finns ett nedskrivningsbehov av Sjöhuset efter
återgång av köpet.
Svar: Själva återköpet föranleder inget nedskrivningsbehov efter vad vi kan
se. Men det kan uppstå ett nedskrivningsbehov som ett resultat av vad den
kommande miljöundersökningen visar. Men av detta är det för tidigt att dra
några slutsatser i dag.
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Sammanträdesdatum

2021-12-06

KS § 197 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

- Ställer frågan om förlängning av hyreskontrakt är förenligt med LOU.
Svar: Det så kallade ”hyresundantaget” återfinns i bestämmelsen i 1 kap. 6 §,
punkten 1, i nuvarande LOU (lagen (2007:1091) om offentlig upphandling).
Kontrakt för köp av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt,
servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet omfattas inte av LOU och
behöver inte upphandlas enligt lagen.

Jonas Andersson (V):

- Enligt uppgift så är kommunens egna mjukvaruprogram; föråldrade (ej
uppdaterade), kostnadsdrivande samt resurskrävande (mycket
handpåläggning). Vi önskar information om mjukvarustatus samt eventuella
investeringsbehov i ny mjukvara.
Svar: Under förutsättning att det handlar om dokument- och
ärendehanteringssystemet så är svaret ja, uppgiften stämmer. Vi behöver
upphandla nytt system som hanterar kommunens dokument- och
ärendehantering samt nämndadministration.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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