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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 121 KS-SA.2021.83

Justerare

..........

..........

Delårsrapport 2021

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31/7 2021.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten 2021 innehåller en uppföljning av inriktningsmål och
resultatmål enligt den plan som fastställdes i kommunstyrelsens
verksamhetsplan. Den innehåller även en kort verksamhetsberättelse, ett
delårsbokslut samt en prognos för helåret. Därtill finns en sammanställd
redovisning.

Resultatet per den 31/7 uppgår till +40,6 mnkr. Årets nyupplåning uppgår till
15,0 mnkr och detta avser finansiering av investeringar enligt plan samt
finansiering av förlikningen med DEC.

Uppföljningen av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning visar
att kommunen uppfyller målen ur ett finansiellt perspektiv både i bokslut och
prognos. Verksamhetsperspektivet är på grund av pandemins effekter
svårare att analyser i sin helhet. Helårsprognosen pekar mot ett resultat om
+22,9 mnkr. Detta är 7,9 mnkr bättre än budgeterat.

I början av september löstes tvisten med DEC genom förlikning. Någon
justering för detta har inte gjorts i delårsbokslutet. Dels innebär det att
balansräkningen ska minskas med ca 70,4 mnkr på tillgångs och skuldsidan
samt att kommunens egna insats ska i resultatföras. Utredning av det senare
pågår under hösten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-09-17
Delårsrapport 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 122 KS-SA.2021.14 040

Justerare

..........

..........

Internkontroll 2021 - 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommungemensam internkontrollplan för åren
2021 – 2022.

Kommunstyrelsen fastställer sektor stöd och omsorgs internkontrollplan för
åren 2021 – 2022.

Kommunstyrelsen fastställer sektor barn, utbildning, kultur och
arbetsmarknads internkontrollplan för åren 2021 – 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 201705-08,§ 59 om ”Riktlinjer för internkontroll”.
Riktlinjerna beskriver hur internkontrollarbetet ska bedrivas och hur modellen
för risk och väsentlighet hanteras. De beskriver också ansvars- och
rapporteringsfrågorna. Internkontrollplanerna ska enligt riktlinjerna avse en
tvåårsperiod. Internkontrollplaner ska finnas på varje sektor och på
kommungemensam nivå. Rapportering ska ske regelbundet till utskotten
under verksamhetsåret. Kommundirektören skriver en årlig
internkontrollrapport kring den kommungemensamma planen.

Den föregående planen avsåg åren 2019 – 2020. Förvaltningen har tagit
fram en ny kommungemensam plan för åren 2021 – 2022. Två nya moment
har tillkommit: ”Att leverantörsfakturor inte betalas i tid” och ”Att ingångna
avtal finns registrerade och underskrivna av behörig person”. Momenten har
tillkommit då förvaltningen registrerat behov av fördjupad och kontinuerlig
kontroll av dessa båda punkter. Från föregående plan har momentet ”Brister
i hantering av körjournaler i leasingbilar lyfts ur. Detta beroende på att
kommunen infört elektroniska körjournaler och därmed finns fullständiga
journaler. Momentet ”Pedagogiska luncher” har också lyfts ut då detta bör
ingå i den sektorsspecifika handlingsplanen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 122 KS-SA.2021.14 040

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-02
Kommungemensamma internkontrollplanen 2021 – 2022 inkl. väsentlighet
och riskbedömning
Sektor Stöd och omsorgs internkontrollplan 2021-2022 inkl. väsentlighet och
riskbedömning
Sektor Barn, utbildning, kultur och arbetsmarknad interkontrollplan 2021-
2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Personalchefen
Sektorcheferna
Tekniska chefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 123 KS-SA.2021.77

Justerare

..........

..........

Revidering av reglemente för valnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för valnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 2004-10-25 § 61.

Ärendebeskrivning

Valnämndens reglemente antogs senast år 2004. Med anledning av detta är
det aktuellt med en uppdatering av reglementet för att bland annat stämma
överens med regelverket i den relativt nya kommunallagen (2017:725).

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 54
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-02
Förslag till reglemente för valnämnden

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 124 KS-SA.2021.78

Justerare

..........

..........

Revidering av regler för kommunalt partistöd

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till nya regler för partistöd.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 2015-10-05 § 87.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om den redationella rättelsen av reglerna i delen
avseende mandatstödet till 2400 kr per mandat.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-11-23 § 113 kommunstyrelsen att göra en
översyn av reglerna för kommunalt partistöd i Valdemarsvik.

Kommunfullmäktige beslutade senast 2015-10-05 om nya regler för
partistöd. Sedan dess har kommunallagen och reglerna gällande partistöd
uppdaterats vilket gör det aktuellt med en revidering.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 55
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-05
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 125 KS-SA.2021.76

Justerare

..........

..........

Preventionsstrategi 2021-2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar Preventionsstrategi för barn och unga 2021-2022.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att implementera strategin i
sina arbetsplaner samt följa upp resultatet i samband med
budgetuppföljningen.

Ärendebeskrivning

Under året 2020 deltog Valdemarsviks kommun i Länsstyrelsens projekt
”Preventionspaketet”. Projektets syfte var att utveckla kommunernas
preventiva insatser för barn och ungas hälsa och livssituation. Inom ramen
för projektet genomfördes bla kartläggningar, utbildningar och workshops
för att öka kunskapen om preventivt arbete samt för att identifiera
kommunernas utmaningar och utvecklingsområden. I Valdemarsviks
kommun identifierades följande fem utvecklingsområden:

1. En hållbar organisation och en god samverkan i det preventiva arbetet
2. Meningsfull fritid för barn och unga
3. Hälsosamma levnadsvanor
4. God psykisk hälsa
5. Föräldraskapsstödjande insatser

Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 ska en handlingsplan för
det preventiva arbetet implementeras under 2021. Följande
preventionsstrategi pekar ut fem utvecklingsområden, vilka ska
konkretiseras i en sektorsövergripande handlingsplan. Handlingsplanen
beslutas i kommunens styrgrupp för folkhälsoarbete (kommundirektör,
sektorchefer samt vårdcentralchef) och (en av styrgruppen) utsedd
Preventionsgrupp ansvarar för framtagande och genomförande av
handlingsplan. Kommunens folkhälsutvecklare (eller motsvarande
funktion) ansvarar för att sammankalla preventionsgruppen samt för att
samordna det preventiva arbetet inom kommunens verksamheter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 125 KS-SA.2021.76

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 57
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-07-30
Preventionsstrategi för Valdemarsviks kommun 2021-2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Folkhälsoutvecklaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 126 KS-KcS.2021.36

Justerare

..........

..........

Strategi för suicidprevention för Östergötlands län 2021-2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Strategi för suicidprevention i
Östergötland 2021-2025.

Ärendebeskrivning

Inledning
LGVO* i Östergötland har tagit fram en strategi för suicidprevention i
Östergötland. Strategin är tänkt att utgöra en gemensam vägvisare för det
suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län genom att ange insatsområden
som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna. Samtidigt ska
strategin ge utrymme för anpassning till parternas lokala lägesbilder,
förutsättningar och behov när preventiva insatser ska planeras och
genomföras. Psykisk ohälsa och suicid berör många fler aktörer och
områden än LGVO ansvarar för. Därför föreslås att beslut tas på mer
övergripande nivå inom berörda organisationer. Tex inom länets kommuner.

Mål i strategin
Övergripande målsättning för det suicidpreventiva arbetet i Östergötland är
att minska förekomst av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper.
Strategins delmål är att:

 Stödja framtagandet av lokala handlingsplaner/styrdokument för
suicidprevention, inom och mellan huvudmän, myndigheter och
organisationer i länet.

 Säkerställa strukturer för långsiktig samverkan och samordning av
berörda aktörers suicidpreventiva insatser.

 Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrunds-faktorer till
suicid för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i
risk, och planera insatser på individ- och befolkningsnivå.

 Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för att förbättra
omhändertagandet av personer med risk för suicid och suicidnära personer.

*Ledningsgrupp vård och omsorg utgörs av länets social-/vård-
/omsorgschefer inom kommunerna samt regionens centrumchefer inom
närsjukvården, primärvården, Psykiatricentrum och Barn- och
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 126 KS-KcS.2021.36

Justerare

..........

..........

kvinnocentrum, samt hälso- och sjukvårdsdirektör och tjänstemän från
Regionledningskontoret och Länssamordnare vård och omsorg

Insatsområden
Fyra insatsområden har identifierats som centrala för det fortsatta
utvecklingsarbetet med suicidprevention i länet:

1. Lokalt arbete med handlingsplaner/styrande dokument för
suicidprevention.
2. Samverkan och samordning.
3. Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap.
4. Minimera risker för suicid och suicidförsök.

Genomförande av strategin
Genom att upprätta sektorövergripande handlingsplaner för suicidprevention
inom kommunerna och inom Region Östergötland konkretiseras det
strategiska och operativa suicidpreventiva arbetet.

Lokala handlingsplaner för olika aktörer kompletterar det förebyggande
arbetet och möjliggör samordning och samverkan. Varje huvudman,
myndighet och annan berörd aktör beslutar med utgångspunkt från det egna
uppdraget om vilka suicidpreventiva insatser som behöver prioriteras i den
egna verksamheten.

Bakgrund till strategin

Suicid – ett allvarligt folkhälsoproblem
Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Ungefär 50 av dessa
personer är hemmahörande i Östergötland. Suicidhandlingar är den yttersta
konsekvensen av ett svårt lidande. Lidandet kan ha orsakats av svår
sjukdom (psykisk eller somatisk), eller av olika trauman och svårt drabbande
livshändelser, som exempelvis arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, social
isolering eller förlust av närstående.

Varje suicid innebär en tragedi utifrån flera perspektiv. Det medför stort
lidande i första hand för varje enskild person som inte ser någon annan
utväg än att ta sitt liv, men även för den krets av närstående och övrigt
socialt nätverk som berörs av dödsfallet. Sorgen för de närstående
kompliceras ofta av känslor av skam och skuld och av de tabun när det
gäller suicid som finns i samhället.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 126 KS-KcS.2021.36

Justerare

..........

..........

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem och medför även stora
samhällsekonomiska konsekvenser. Suicidprevention är därför ett angeläget
utvecklingsområde, såväl utifrån det individuella perspektivet som ur ett
folkhälsoperspektiv. Forskning visar att det är möjligt att förebygga
suicidhandlingar. Men då psykisk ohälsa och suicid är så komplext där
många olika riskfaktorer ligger bakom suicidhandlingar, kräver det preventiva
arbetet en bred ansats med många samhällsaktörer som samverkar och
samordnar sina insatser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-09-21
Strategi för suicidprevention i Östergötland 2021-2025

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Folkhälsoutvecklaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 127 KS-SA.2021.74

Justerare

..........

..........

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier samt repressalier

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till policy mot kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige antar
förslag till policy, upphäva tidigare policy och handlingsplan antagen 2018-
09-17 § 131.

Ärendebeskrivning

Arbetet mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier är ett ständigt pågående arbete. Resultaten från
medarbetarenkäten visade att det finns ytterligare ett behov av att informera
medarbetarna om vad kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier innebär och hur man ska agera när någon
upplever sig vara utsatt. I syfte att tydliggöra så har förvaltningen i
samverkan med fackliga representanter arbetat fram ett nytt utvecklat förslag
som ersätter tidigare antagen policy och handlingsplan. Policyn tydliggör
arbetsgivarens ställningstagande samt ansvar och roller. Handlingsplanen är
bilagd ärendet som information om hur policyn ska hanteras genom rutiner
och innehåller även en beskrivning av en utredningsprocess. Den tillhörande
handlingsplanen utgör ett internt förvaltningsdokument.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 127 KS-SA.2021.74

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 56
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-07-22
Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt
repressalier
Bilaga - Handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier samt repressalier.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Personalchefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 128 KS-KcS.2020.39

Justerare

..........

..........

Motion - avloppsanläggningar och slogan "Östersjöns
ledande miljökommun"

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Hans A Andersson och Anders Bockgård (LpO) inkom 2020-05-25 med en
motion där man föreslår kommunfullmäktige att miljökontoret ska ändra
turordningen för inventeringen av enskilda avlopp. Förslaget är att gruppen
ensamstående fattigpensionärer ska komma sist i kön och få anstånd tills
hela listan av enskilda avlopp i kommunen är avbetad.
Vidare föreslås också att sloganen om ”Östersjöns ledande miljökommun”
ska tonas ned då den kostar mer än den smakar.

Miljökontoret i kommunerna har tagit fram en inventeringsplan som löper
över flera år och som man följer. Tyvärr kan ingen hänsyn tas till enskilda
boendes situationer eftersom alla måste behandlas lika enligt lagen och
börjar man ta hänsyn till vissa omständigheter inom ett tillsynsområde så
uppstår direkt frågan vilka andra omständigheter som ska tas inom andra
tillsynsområden. Det finns ofta försvårande omständigheter som blivit väldigt
tydliga i samband med pågående pandemi. Tyvärr är det inte något som
miljökontoret kan ta hänsyn till i sin roll som tillsynsmyndighet såvida det inte
kommer som ändrade lagar och regler från lagstiftarna. Att ta reda på
enskilda kommuninvånares ekonomiska situation är en omfattande uppgift
och skulle inte kunna omsättas i ett praktiskt utförande eftersom
inventeringen behöver genomföras i avgränsade geografiska områden för att
vara så effektiv som möjligt. Utgångspunkten för inventeringen är
miljölagstiftningen och risken för påverkan på människors hälsa och miljö.

Många avloppsanläggningar är gamla och lever inte upp till reningskraven
enligt miljöbalken och Eus vattendirektiv. Dålig rening av enskilda avlopp
leder till risk för utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning i våra
sjöar och skärgård och framför allt bakterier och andra patogener som i
värsta fall påverkar grundvatten och därmed dricksvatten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 128 KS-KcS.2020.39

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 59
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Hans A Andersson och Anders Bockgård (LpO) inlämnad 2020-
05-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 129 KS-TEK.2020.32

Justerare

..........

..........

Motion - Laddstationer för elbil

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen uppdras att verka
för utbyggnad av laddstationer inom kommunen enligt motionens intentioner.

Yrkanden

Anders Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) inkom med en motion 2020-03-30, rörande
laddstationer för elbilar i Valdemarsviks kommun.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att verka för utbyggnad av laddstationer inom kommunen, med egna
investeringar och/eller tillsammans med en eller flera kommersiella aktörer.

Frågan rörande laddstationer i kommunen är redan något sektor
samhällsbyggnad arbetar med, exempelvis har kommunen fått förfrågningar
från privata aktörer som uttryckt intresse att etablera laddstationer i
kommunen, och för en dialog med dessa.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 60
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2020-03-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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..........
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Motion - Ta fram tomt för 55+ boende

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning

Göran Hargestam (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Först och främst är det beklagligt att det skall behöva ta över 3 år att bereda en
motion. Motionens förutsättningar har förändrats över den tid som löpt sedan den
lades.

Vi kan acceptera att motionen i nuvarande form avslås med motiveringen att
kommunen inte längre har rådighet över den föreslagna tomt som motionen bygger
på. Dock kvarstår att motionens intention, att skapa förutsättningar för ett anpassat
boende för äldre, är mycket angeläget.”

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna lämnade 2018-05-18 in en motion med förslaget att en
yta på ca 6000-7000 kvm mellan fd stationshuset och odalkajen ska upplåtas
till Brf Bovieran, för uppförande av ett 55 +-boende med 54 lägenheter.
Sedan motionen lämnades in har det påbörjats en planering kring
markanvändningen inom hela det tänkta området. Stationshuset lagts ut till
försäljning, och en pågående detaljplan är ute på granskning för området, för
att kunna möjliggöra en avstyckning av en ny fastighet.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 61
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Kurt Olsson, Jim Andersson och Jan Sturfält (SD) inlämnad
2018-06-11

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion - Planarbete, höjning av havsnivån

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkanden

Stefan Kemle (LpO) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsutskottets förslag samt Stefan
Kemles (M) yrkande om bifall ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Ärendebeskrivning

Anders Bockgård (LpO) har i en motion inlämnad 2017-05-29 föreslagit att
planarbetet för Norra kajen ska anpassas till de rådande markförhållandena
samt de framtida havsnivåhöjningarna, och att området framledes används
för verksamheter som inte ger stora belastningar och kräver stora ingrepp.
Sedan motionen lämnades in har förutsättningarna förändras, och det är i
nuläget inte aktuellt med en placering av en livsmedelsbutik i området. På
platsen där det var tänkt står idag busstationen.

Det har genomförts både stabilitetsutredningar och provtagningar, och dessa
påvisar att området måste anpassas varsamt till kajkonstuktionerna. Den
framtida utvecklingen av området måste därför ske med en anpassning till
havsnivåhöjning, konstruktionen av kajernas förankringar och markens
hållfasthet och innehåll, och kommer därför att följa önskemålen i motionen.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 62
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Anders Bockgård (LpO) inlämnad 2017-05-29

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Justerare

..........
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Motion - Naturvårdsprogram

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Motionen om Naturvårdsprogram bör anses som bifallen och inte besvarad.
Då det i nuläget inte finns något uppdrag till förvaltningen från ks att arbeta
ett program.”

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet Valdemarsvik har lämnat in en motion om att komplettera
den kommunala ÖP:n med ett Naturvårdsprogram.

Behovet av att komplettera översiktsplanen har uppstått i samband med en
tidigare lagd interpellation om utveckling och förändring av kommunens
perspektiv på den egna skogsmarken och dess brukande.
Naturvårdsprogrammet föreslås inbegripa bland annat biologisk mångfald
och ett rikt friluftsliv för fysiska markområden och ska fungera som ett
underlag vid skogs- och naturvård och en klimatanpassad
samhällsbyggnad.

I samband med framtagande av kommunens översiktsplan (2018)
upprättades ett naturvårdsprogram som ett tematiskt tillägg.
Naturvårdsprogrammet planerades för att antas våren 2017 men har ännu
inte antagits. Kommunen tar i översiktsplanen ställning till att
naturvårdsprogrammet ska fungera som ett underlag vid tillståndsprövning
och fysisk planering.

Kommunen planerar för att framöver pröva översiktsplanens aktualitet och
ta fram en planeringsstrategi för det fortsatta arbetet med att bevara
översiktsplanen aktuell. I prövningen av översiktsplanen kommer därmed
frågan om ett naturvårdsprogram att belysas och då även det fortsatta
arbetet med naturvårdsprogrammet.
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Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 63
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Jonas Andersson och Olle Wester (V) inlämnad 2021-02-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Justerare

..........
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Motion - Införa digitalt närvaro, debatt och voteringssystem

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

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

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsutskottets förslag samt Per Hollertz
(M) yrkande om bifall ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Ärendebeskrivning

Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M) och Yvonne Janhäger (M) har 2019-12-
16 lämnat in en motion om att införa digital närvaro, debatt och
voteringssystem. I motionen föreslår de att kommunfullmäktige beslutar
”att införa ett digitalt närvaro, debatt och voteringssystem i
Kommunfullmäktige med syfte att effektivisera kommunfullmäktiges
sammanträden samt underlätta för ordföranden och sekreterare.”.

Förvaltningens yttrande
Flera kommuner använder sig av system likt det som efterfrågas i motionen.
Bland annat har Söderköping kommun ett digitalt voteringssystem i
kommunfullmäktige kopplat till ledamöternas iPads. Systemet upplevs
lättanvänt men ställer krav på att tekniken fungerar för alla användare för att
systemet ska kunna användas. Voteringar har vid flera tillfällen därför
genomförts på traditionellt sätt trots att systemet funnits på plats. Under
pandemin när sammanträden har genomförts digitalt har systemet inte alls
kunnat användas då det inte går att använda på samma utrustning som
används för det digitala mötet. När det gäller erfarenheter från andra
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kommuner och regioner så är den blandad i om ett digitalt närvaro- och
voteringssystem anses skapa en större smidighet av sammanträdet eller
inte.

Ett digitalt närvaro- och voteringssystem som erbjuder funktioner som att
begära ordet, begära replik, anmäla jäv med mera beräknas kosta mellan 50
000-75 000 kr per år.

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och är alltså litet till antal i
jämförelse med större kommuner samt regioner, vilket gör att det är relativt
enkelt att hålla ordning på vilka som deltar på sammanträdena utan ett
närvarosystem. På kommunfullmäktiges sammanträden genomförs också
relativt få omröstningar. Under år 2020 behandlades totalt 119 ärenden på
kommunfullmäktiges sammanträden, inklusive de stående punkterna samt
valärenden. Av dessa ärenden genomfördes det 5 omröstningar.

Förvaltningen ser positivt till motionens intention i utvecklingen av tekniska
lösningar för att underlätta arbetsmomenten på sammanträdena. Dock
bedöms idag nyttan av att införa ett digitalt närvaro- och voteringssystem
vara liten i förhållande till det merarbete och kostnader som det skulle
innebära.

Beslutsunderlag
Protokoll från KSAU 2021-09-08 § 64
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-04
Motion från Anna Nilsson, Per Hollertz och Yvonne Janhäger (M) inlämnad
2019-12-16

_ _ _ _ _ _ _

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 ska arbetet
med målet om att Valdemarsviks kommun ska vara den resurseffektiva
kommunen, redovisas till kommunstyrelsen den 4:e oktober.
Effektiviseringen av den kommunala verksamheten har inget slutdatum utan
är en ständigt pågående process i ett föränderligt samhälle. Därför är målet
alltid aktuellt.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i budget 2021 fastställt sex inriktningsmål för
verksamheten under året. Målen ska under året redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen ska beskriva hur målet avses att uppfyllas
och hur arbetet sker för att nå dit.

Valdemarsviks kommun ska vara den resurseffektiva kommunen

”Valdemarsviks kommun ska ha en god ekonomisk resurshushållning genom
att kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta.
Invånarnas skattemedel ska vårdas med stor försiktighet. För att bygga
kommunen starkare för framtiden så krävs att kommunens verksamheter har
en kostnadsutveckling under kontroll och att kommunen kan finansiera så
stor andel av kommunens investeringar som möjligt med egna medel.” 1)

Resultatmål

 Kommunen ska uppnå budgeterat överskott för koncernen.

 Kommunen ska finansiera minst 50% av de aktuella investeringarna
utan att låna.

Vägen till målet

 De löpande månadsuppföljningarna med förslag till åtgärder förbättras
och rutiner för bland annat intäktskontrollen stärks.
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 Ekonomistyrningen förbättras inom flera områden under året. Bland
annat införs ett nytt internhyressystem med tydligare hyror och
ansvar. Kostverksamhetens ekonomistyrning är under översyn och
förslag lämnas under vintern. Chefers ansvar för ekonomi och
verksamhet förtydligas och stödet stärks.

 Ett strategiskt lokal- och fastighetsarbete är en viktig bidragande del
för ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser. Det handlar om
lokaleffektiviseringar och bättre utnyttjande av befintliga lokaler. Det
handlar också om att kunna fatta långsiktiga beslut kopplat till
kommande behov. Konkret under 2021 behöver utnyttjandet av vissa
lokaler särskilt utredas, det rör bland annat Folkets hus.

Uppföljning
Målen följs upp genom kommunens finansiella redovisning. Prognoser för
måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport. 2)

1) Mål & Budget 2021 – 2023, KF §117, 2020-11-23
2) Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021, KS §227, 2020-11-30

Uppföljning av resultatmålen
Med undantag av den nyligen ingångna förlikningen med DEC 1) som måste
klassas som jämförelsestörande eller extraordinär och saknar koppling till
årets verksamhet klarar kommunen enligt delårsbokslutet 2) sina båda
finansiella mål mycket väl. Resultatet var budgeterat till +15,0 mnkr och
prognosen i delårsbokslutet pekar mot ett resultat på +22,9 mnkr. Orsakerna
kring den kraftiga förbättringen är dels en förbättrad kostnadskontroll i
organisationen men även en stärkt konjunktur som förbättrat
skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna. Till detta stärker även en
förhållandevis hög statsbidragsnivå, kommunernas ekonomiska
förutsättningar under året.

Egenfinansieringen av investeringarna uppgår i delårsbokslutet till 100 %.
Prognosen visar att egenfinansieringen även vid årsskiftet kommer att vara
närmare 100%. Detta beror dels på det högre resultatet men än mer på
förseningar i investeringsplanen där projektet Ringgården står för den
absoluta merparten av avvikelsen.

1) Projekt Valdemarsviken, TF.211.110
2) Delårsrapport 2020, KS-SA.2021.83

Arbete med målet
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Förbättrade månadsuppföljningar och rutiner
Avstämningsrutinerna förbättras och olika former av checklistor tas fram i
förvaltningen. Detta ska bland annat säkerställa att kostnader och intäkter
förs på rätt ställe och att de periodiseras korrekt. Men även att de
uppmärksammas i prognoser.

Under drygt 18 månader har en rullande månadsuppföljning presenterats för
kommunstyrelsen. Den rullande uppföljningen blir ej periodiserad och kan
därmed vara svårtolkad. Frågan bör lyftas om denna går att utveckla och till
vilken nytta rapporten kan användas i den politiska styrningen.

Kommunstyrelsen beslutade 1) att delårsbokslutet för 2021 skulle
tidigareläggas från augusti till juli. Rent administrativt har organisationen
klarat tidigareläggningen väl. Men det innebar att nyckelpersonerna för
delårsbokslutet fick en kort semesterperiod och ledigheterna fick
koncentreras. I övrigt är det för tidigt att utvärdera tidigareläggningen då det
främsta syftet med denna var att tidigareläggningen skulle möjliggöra för
politiken att tidigare kunna påverka innevarande år och därmed vidta
åtgärder innan bokslut.

1) Plan för uppföljning och kontroll KS §6, 2021-01-18

Ekonomistyrning
Det nya internhyressystemet 1) infördes vid halvårsskiftet enligt plan.
Avseende kostverksamheten har kalkyler och underlag har arbetats fram för
att tydliggöra och förbättra uppföljningen och utvärderingen av
verksamheten. Den största förändringen avser en trappa för debitering av
heldagsportioner inom äldreomsorgen. Ett system för avräkning är under
utredning.

Insatserna mot cheferna har varit mer begränsad under året. Detta har
främst berott på att planerade utbildningar har fått ställas in på grund av
pandemin. Information och stöd har fått ske digitalt i stor omfattning. Denna
kommunikation har dock utvecklats väl under året och efterhand som
medarbetarna blivit vana vid de olika verktygen har stödet kunnat stärkas.
En hel del fokus har även fått ligga på att ställa om verksamhetsstöd och
system efter omorganiseringar. Insatserna mot cheferna har en fortsatt hög
prioritet.
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I samband med genomlysningen av Renhållningsverksamheten beslutade
kommunstyrelsen att ”Ekonomistyrningen förtydligas genom att
renhållningsverksamheten bildar en balansräkningsenhet”. 2) Detta
genomförs under året.

1) KS §1, 2021-01-18
2) KS § 75, 2021-06-14

Strategiskt lokal- och fastighetsarbete
Avseende den prioriterade utredningen kring Folkets hus har arbetet inte
redovisats under årets första nio månader. Fokus har legat på andra
fastighetsprojekt där bland annat Ringgården, Vammarhöjden, Sjöhuset,
Garvarhuset och Ishallen bör nämnas. Men även nybyggnationen av
förskolor bör lyftas fram samt planeringen inför det nya vattenverket.
Kommunen har många stora fastighetsnära frågor att lösa i närtid och de
strategiska resurserna har främst prioriterats till ovan nämnda projekt.
Arbetet med lokaler och fastigheter kommer även framledes ha en fortsatt
hög prioritet.

Övrigt – finansiering
För ett par år sedan löste kommunen stora delar av problematiken med den
kommunala pensionsskulden genom en försäkringslösning 1). För den del av
skulden som avser pensioner intjänade till och med 971231 har kommunen
valt att inte besluta om någon speciell finansiering utan utbetalningarna
belastar resultaträkningen löpande.
Den samlade låneskulden kommer att öka med 15,0 mnkr innevarande år.
Detta beroende på förlikningen med DEC. I annat fall skulle den samlade
skulden ha varit oförändrad.
De finansiella mellanhavandena mellan kommunen och bolagen utreddes
under 2020 och nya reverser mellan kommunen och bolagen skrevs. Därtill
finns återkommande ägartillskotts till CVAB.

1) Försäkringslösning av pensionsskulden, KF §14, 2019-08-21

Övrigt – god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
Behovet av långsiktighet och strategiskt tänkande i flera perspektiv har ökat
under de senaste åren i takt med att visionen blivit till åren och dess
styreffekter därmed minskat.
Underskott finns fortfarande i verksamheten och besparingsarbetet har inte
avslutats. Ett antal omorganisationer har skett i verksamheten under året
med syfte att effektivisera och tydliggöra ansvar och uppdrag.
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Kommunallagen uttrycker att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet. Lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv togs av kommunfullmäktige 2013 1) och en
aktualisering av dokumenten görs lämpligen under nästkommande år.

1) KF §56, 2013-08-26

Används då resurserna effektivt och där de gör störst nytta?

”Effektivitet handlar om att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg
kostnad som möjligt. En effektiv kommunal verksamhet gör att medborgarna
får bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad.” 1).

Till ovanstående definition bör vi också förtydliga effektiviteten till graden av
måluppfyllelse. För att veta om något är effektivt måste vi således veta vad
målet är. D.v.s. utifrån frågeställning definiera störst nytta med
måluppfyllelse.

Förvaltningen menar att det finns en fortsatt effektiviseringspotential i
Valdemarsviks kommun och att denna potential kan förtydligas. Detta görs
lämpligen i ett fösta steg med en uppdaterad vision och långsiktig strategisk
inriktning. Därefter kan medellånga och kortsiktiga mål definieras. Utefter
detta blir det möjligt att genomföra effektivitetshöjande prioriteringar.

Ett enkelt sätt att mäta effektiviteten är att använda det material som finns
tillgängligt i Kolada. 2)

Styrmodellen 3) lyfter fram förbättringsarbetet utifrån bland annat kvalitet och
brukarperspektivet. Detta illustreras med det klassiska ”förbättringshjulet”.
Här finns också potential både att utveckla och samordna kvalitetsarbetet i
organisationen.

1) RKA Effektivitet i kommuner, februari 2021.
2) www.kolada.se
3) KF § 51, 2020-05-25
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-09-23

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

30(36)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 135 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 2021-09-08

· Stöd- och omsorgsutskottet 2021-09-07

· Barn- och utbildningsutskottet 2021-09-06

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr TF.2011.110, 2021-08-31, Fullmakt
till ombud

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Minnesanteckningar från folkhälsopoitiskt nätverksträff 2021-03-11

· PM Centrumhuset i Valdemarsvik AB - Försäljning och eventuellt
återköp av Garvarhuset

· Svar från CVAB:s styrrelse om försäljning och eventuellt återköp av
Garvarhuset

· SKR cirkulär 21:24 - Preliminär LSS-utjämning 2022

· SKR cirkulär 21:25 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning
AFS 2020:5

· SKR cirkulär 21:26 - Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse
om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen

· SKR cirkulär 21:27 - Beslut och justeringar i RIPS för år 2021

· SKR cirkulär 21:28 - Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 20

· SKR cirkulär 21:29 - Kompletterande information gällande AB § 11,
Disciplinpåföljd

· SKR cirkulär 21:30 - Överenskommelse om Krislägesavtal

· SKR cirkulär 21:31 - Budgetförutsättningar för åren 2021-2024

· SKR cirkulär 21:32 - Riktlinjer för distansarbete

· SKR cirkulär 21:33 - Tekniksprångsavtalet
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KS § 135 Nämnd.2021.5

Justerare

..........

..........

· SKR cirkulär 21:34 - Budgetpropositionen för 2022 samt
höständringsbudgeten för 2021

· SKR cirkulär 21:35 - Budgetförutsättningar för åren 2021-2024

· SKR cirkulär 21:36 - Premie för TGL-KL 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 136 Nämnd.2021.4

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Naturvårdsavtal Gryt
Plan- och byggchefen informerar om eventuellt upprättande av
naturvårdsavtal i Gryt med länsstyrelsen. Naturvårdsavtalets syfte är att
skydda samt utveckla miljön och natur. I jämförelse med naturreservat ingås
ett naturvårdsavtal under en period istället för att vara permanent.

Aktuella frågor Arbetsförmedlingen
Verksamhetssamordnare från Arbetsförmedlingen informerar om nuvarande
arbetsmarknadsstatistik kopplat till Valdemarsvik. I dagsläget finns för
Valdemarsviks del finns cirka 250 långtidsinskrivna hos Arbetsförmedlingen
idag.

Arbetsförmedlingen planerar för att öppna servicekontor för förbokade besök
i Funkishuset som kommer ha begränsade öppettider.

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

· Regionens framtagande av ny regional utvecklingsstrategi.

· Digitalt seminarium arrangerat av regionen avseende livet efter
pandemin.

· Nuläget avseende smittspridningen av Covid-19. Just nu är det låg
smittspridning. En tredje dos har börjat distribueras till personer över
80 år.

· Region Östergötlands RTP, regionalt trafikförsörjningsprogram, vars
syfte är att strategiskt planera framtida kollektivtrafk i Östergötland.

· Region Östergötlandes LTP, länsstransportsplan, är ett uppdrag från
regeringen att upprätta en investeringsplan för länets regionala
transportsinfrastruktur.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 136 Nämnd.2021.4

Justerare

..........

..........

Kommuntal för nyanlända 2022
Jenny Elander Ek (C) informerar om de planerade kommuntalen för år 2022.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 137 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nya frågor

Stefan Kemle (LpO)

- Önskar en redovisning av en brandlarmbok på Åldersro.
- Önskar en redovisning av byggnationen av Loviseberg och Sörby.
- Lyfter frågan om utvecklingen av utomhusmiljön på Gusums skola.
- Önskar en redovisningen av organisering kring kommunens bilpool.
- Lyfter frågan att tillgänglighetsrampen är brant efter plattsättningen av
centrumtorget.
- Lyfter frågan om upprättande av nyttjanderättsavtal för bykstugan, där det
fanns en annan intressent för nyttjande av fastigheten.

Per Hollertz (M)

- Önskar en lägesrapport om ishallen.
- Lyfter frågan om när kommunstyrelsens tillfälliga beredning ska
sammankallas för att återta arbetet avseende framtida vårdboende i
centralorten.
- Lyfter frågan om framtida planering gällande tomten efter den nedbrunna
lärarbostaden i Ringarum samt dess försäkringsärende.
Svar: Planering avseende tomten ska tas med i kommande budgetarbete.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-10-04

KS § 137 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

Göran Hargestam (SD)

- Önskar en redogörelse av det pågående förarbetet inför upphandlingen i
renoveringen av Ringgården.
- Önskar en nulägesrapport gällande Garvarhuset.
- Lyfter frågan om fuktskadan på Vammarskolan och dess försäkringsärende.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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