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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-06-16

KSAU § 45 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Månadsuppföljning per 2021-05-31 godkänns.

Sammanfattning

Prognosen per maj månad 2021 pekar mot att kommunen kommer att hålla
sin budget och det med en mindre positiv marginal. Skillnaden mot
Apriluppföljningen är relativt marginell med små förändringar inom alla
verksamheter utom på Barn, utbildning och arbetsmarknad där prognosen
förbättrats med 1,7 mnkr till följd av att kapitaltjänstkompensationen kunnat
beräknas.

Det något högre resultatet tillsammans med prognostiserat överskott i
investeringsbudgeten gör att kommunens nyupplåningsbehov under året
minskar i prognosen från 70,0 mnkr till 30,0 mnkr.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -477,1 -488,8 -11,7
Finansiering 492,1 505,6 +13,5
Summa (årets resultat) 15,0 16,8 +1,8

Underskott i verksamheten möts av överskott inom finansieringen kopplat till
starkare skatteunderlag än vad som var känt vid budgettillfället.

Prognos investeringsbudget, Mnkr

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

Prognosen kvarstår från Apriluppföljningen.
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KSAU § 45 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning
Mnkr, netto Budget Utfall

31/5
Prognos
avvikelse

Service och
administration

29,8 10,3 0,0

Stöd och omsorg 222 ,9 87,5 0,0
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad

171,1 76,1 -7,2

Samhällsbyggnad
och kultur

40,7 20,4 -4,5

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,3 3,5 0,0

Politisk
organisation

5,3 2,5 0,0

Summa
verksamheterna

477,1 200,3 -11,7

Varav merkostnader
Covid -19

5,2 (5,2)

Service och administration
Prognosen pekar mot att budgeten kommer att hållas. Dock fordras det att
åtgärder vidtas.

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

Stöd och omsorg
Inom sektorn har en nytillkommen extern placering inom stöd vid
funktionsnedsättning medfört att verksamheten prognostiserar ett
underskott på närmare tre mnkr. Detta möts till största delen av ett
nytillkommet statsbidrag inom äldreomsorgen som gör att denna
verksamheten nu prognostiserar ett mindre överskott.

Åtgärder
Ständiga och löpande åtgärder för att möta underskott.

Barn, utbildning och arbetsmarknad
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KSAU § 45 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Förskoleverksamheten prognostiserar att underskott på -3,9 mnkr,
grundskolan -2,9 och samt ledning och administration -0,4. Prognosen
visar på ett samlat underskott på -7,2 mnkr. Förbättringen mot
aprilprognosen består av kapitaltjänstkompensationen beräknats in i
prognosen.

Åtgärder
Uppdrag har givits sektorchefen att genomföra en genomlysning av
Vammarskolans verksamhet kopplat till de stora underskott som råder där.
I övrigt pågår tidigare redovisade utredningar.

Samhällsbyggnad och kultur

Totalt prognostiserar sektorn ett underskott på -4,5 mkr på den
skattefinansierade verksamheten. .
Gatuavdelningen har visar en prognos på -2,0 mnkr och
fastighetsavdelningen -2,0, lednings och administration prognostiserar ett
underskott på -0,5 mnkr.

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

Renhållning prognostiserar ett underskott på – 2,0 mnkr. Förslag föreligger
på att detta ska balanseras,

Åtgärder
Kommundirektören fick i uppdrag (KSAU §10, 2021-02-17) att upprätta en
handlingsplan för år 2021 avseende sektor Samhällsbyggnad och Kultur. I
synnerhet ska handlingsplanen genomlysa verksamheterna centralt och
renhållning. Ett antal åtgärder är verkställda. Bland annat innefattande
organisationsförändringar och personalminskningar.

Finansiering

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras ge ett
överskott mot budget på +13,5 mnkr. Detta beror framförallt på att
skatteunderlaget 2020 inte sjönk i den omfattning som prognostiserades
vid budgettillfället. I övrigt prognostiseras inga förändringar.

5(20)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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KSAU § 45 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Investeringar

Prognosen från april kvarstår. Överskottet beräknas bli 38,9 mnkr och
orsaken till detta är att projektet Ringgråden blir försenat.

Sammanfattning och slutsatser
Prognosen för innevarande år pekar mot ett gott resultat och en betydligt
lägre investeringsvolym än budgeterat. Det finns fortfarande obalanser kvar
på driftbudgeten som måste hanteras och förseningarna i
investeringsbudgeten kommer till största delen att belasta nästkommande år.
Under sommaren påbörjas arbetet med delårsbokslutet som ska göras per
den sista juli i år och arbetet med 2022 års budget drar också igång. De
stora statsbidragen under åren 2021 och 2021 skapar ett
omställningsutrymme för kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-06-11
Rullande 12 månadersuppföljning maj

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-06-16

KSAU § 46 KS-SA.2021.66 040

Justerare

..........

..........

Utredning om förutsättningarna för avveckling av VETAB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden

Mattias Geving (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning

VETAB är ett kommunalägt bolag vars enda verksamhet är att äga
kommunkontoret Strömsvik. Idag bedöms det vara en obehövlig
administrativ uppgift att drifta VETAB. Utan förvaltningen av kommunhuset
kan ske inom kommunstyrelsens befintliga verksamhet.

Ekonomichefen redogör under dagens sammanträde för förutsättningarna
och processen för att avverka det kommunala bolaget.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanträdesdatum

2021-06-16

KSAU § 47 KS-TEK.2021.76

Justerare

..........

..........

Överenskommelse om fastighetsreglering av Valdemarsvik
5:1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

Ärendebeskrivning

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

En överenskommelse om fastighetsreglering är framtagen enligt bilaga.

Kostnaden för fastighetsregleringen belastar Miljöprojekt Valdemarsvik.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Överenskommelse om fastighetsreglering av Valdemarsvik 5:1 inkl. bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-06-16

KSAU § 48 KS-TEK.2021.77

Justerare

..........

..........

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

Kommunstyrelsen beslutar att ta fram ansökan om statlig finansiering för dessa
utredningar till senast oktober 2021.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-05-27
Mötesanteckningar från möte med länsstyrelsen och kommunen (2021-01-27)
Uppföljande frågor efter mötet (2021-01-27)

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

..........

..........

Remiss - sjötrafikföreskrifter angående sänkt hastighet vid
Kattedalsfjärden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ta ställning i lämnat förslag till
hastighetsbegränsning. Dock görs bedömningen att det kan finnas fler
åtgärder som behöver vidtas än sänkt hastighet för att uppnå det angivna
syftet.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att lämna följande
yttrande:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ta ställning i lämnat förslag till
hastighetsbegränsning. Dock görs bedömningen att det kan finnas fler
åtgärder som behöver vidtas än sänkt hastighet för att uppnå det angivna
syftet.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har tagit emot förslag på hastighetsbegränsning i
Kattedalsfjärden i Valdemarsviks kommunt. Det är ett populärt fiskeområde
för motorbåtsburna sportfiskare. Området har rikligt med
undervattensvegetation, höga kärlväxter på mjukbotten. Fjärdens djupaste
delar är ca 5 m och en stor del är grundare än 3 m.

Förslaget kommer från några av vattenägarna i Kattedalsfjärden, och
handlar om en hastighetsbegränsning om 5 knop för all båttrafik i fjärden.
Syftet är att värna om den känsliga undervattensmiljön, vattenvegetationen
och fisk.

Kommunstyrelsen har 2021-06-14 § 80 delegerat till arbetsutskottet att avge
yttrandet.
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Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2021-06-14 § 80
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-05-25
Inventering av grunda havsvikar i Östergötlands län Länsstyrelsen
Östergötland Dnr 511-13280-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Skärgårdsutvecklaren
Akten
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Justerare

..........

..........

Motion - Spara inlagda motioner på hemsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation

Per Hollertz (M) och Göran Hargestam (SD) reserverar sig mot
arbetsutskottets beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar bifall till motionen.

Mattias Geving (S) yrkar att motionen ska avslås.

Beslutsgång

Arbetsutskottet godkänner att Per Hollertz (M) och Mattias Gevings (S)
yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att arbetsutskottet beslutar enligt Mattias Gevings (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

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

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

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-05-25
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2020-03-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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KSAU § 51 KS-SA.2020.107 041

Justerare

..........

..........

Redovisning av uppdrag - Utveckla tillgänglighet, service,
information till och dialog med kommunens medborgare och
näringsliv

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 ska arbetet
med uppdraget ”Utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog
med kommunens medborgare och näringsliv”, redovisas till
kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 juni.

Trots en pandemi som krävt stora resurser och merarbete inom
kommunikationsområdet, har vi genomfört flera viktiga satsningar för att
utveckla såväl tillgänglighet och service som dialog och information. Parallellt
har vissa viktiga insatser och aktiviteter avstannat helt på grund av
pandemins restriktioner. Vi blickar nu framåt och förbereder oss för att kunna
öppna upp igen och fortsätta vårt arbete för mer dialog och insyn, mer
konstruktiva samarbeten och mer strategiskt och långsiktigt
utvecklingsarbete.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i budget 2021 fastställt sex uppdrag till
verksamheten under året. Uppdragen ska under året redovisas till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Redovisningen ska beskriva hur uppdraget
avses att uppfyllas och hur arbetet sker för att nå dit. Enligt plan redovisas
nu uppdraget att utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog
med kommunens medborgare och näringsliv.

Utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens
medborgare och näringsliv

Pandemin har medfört såväl merarbete i form av kommunikationsinsatser,
som att uppdrag och insatser fått skjutas på, planeras om och ställas in. Men
trots en pandemi och allt extraordinärt arbete i samband med den, har flera
initiativ genomförts med syftet att utveckla tillgänglighet, service och
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Justerare

..........

..........

kommunikation. Parallellt har nya samarbeten utvecklats, och nya kanaler
tagit form – alla med målet att främja tillgängligheten till kommunen,
dialogen, öppenheten och insynen.

Kommunikationsarbetet framåt kommer att bedrivas med samma intention,
men med ambitionen att lyfta det till en mer strategisk och långsiktig nivå,
under förutsättning att pågående arbete med krishantering kan avslutas.

Dialog är ett nyckelord framåt. Vi vill berätta mer – men också lyssna mer. Vi
vill diskutera utmaningar och möjligheter – och vi vill sträva efter att uppnå
samsyn kring lösningar. Våra företagsbesök är en viktig del i detta arbete,
liksom att återgå till de samarbetsforum som samlade oss innan pandemin.
Vi hoppas att hösten 2021 blir vändpunkten och att vi då kan ta nya tag
tillsammans.

Arbetet med uppdraget

Tillgänglighet och service

Ny växel
För Medborgarservice var vårens största och viktigaste utvecklingsarbete att
implementera en ny växel – ett omfattande projekt som dels bestått i att
genomföra den tekniska installationen, dels i att informera om växelns nya
funktioner och ökade möjligheter för användarna att bland annat styra sin
tillgänglighet och på egen hand koppla samtal vidare. Den nya växeln
medger övergripande hantering på extern plats, vilket har varit viktigt för det
preventiva arbetet med riskeliminering. En stabil och flexibel växellösning är
viktigt för att vi ska stå ännu bättre rustade i händelse av kris.

Åtgärder för ökad webbtillgänglighet
Den nya tillgänglighetslagstiftningen,Webbtillgänglighetsdirektivet, trädde i
kraft 2018 och berör befintliga webbplatser från och med 23 september 2020
och publika appar från och med 23 juni 2021. För att möta lagkraven
utfördes många justeringar inför hösten 2020, men under våren 2021 har vi
även säkerställt möjligheten till återkoppling från användare genom
kommentarsfält på varje sida på webbplatsen.

Paketering av övergripande dokument
Som ytterligare ett initiativ för att öka tillgängligheten har vissa övergripande
dokument omvandlats från Word-filer till illustrerade och mer lättlästa PDF-
dokument. Under 2020 har Mål och budget och Verksamhetsplan omfattats
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..........
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av denna ambition, och 2021 har även Årsredovisningen för 2020 genomgått
en liknande paketering. För att ytterligare sprida budskapet har
Årsredovisningen även publicerats i en filmversion för spridning i bland annat
sociala medier.

Information och dialog

Röster inifrån i kommunens egen podd
Den kommunala förvaltningen önskar öka insynen i verksamheterna. Det är
ett arbete som bland annat bestått i fler artiklar och reportage, viktiga
ansträngningar som under våren 2021 kompletterades med Valdemarsviks
kommunpodd. I podden kan lyssnarna ta del av bland annat
kostverksamheten, folkhälsoarbetet och sektor stöd och omsorgs arbete
under pandemin. Podden är publicerad på de stora poddplattformarna, men
alla avsnitt finns även på kommunens hemsida.

Mer dialog med föräldrar
Inom ramen för preventionsprojektet har Valdemarsviks kommun i april
lanserat Föräldrawebben. Webben består av två delar, en som riktas till
föräldrar med yngre barn, och en som riktas till föräldrar med tonårsbarn.
Hemsidan är en samlingssida, eller resursbank, med nyttig information och
länkar som föräldrar kan ha stor nytta av. Föräldrawebbens innehåll har vuxit
fram i samarbete mellan kommunens enheter Råd- och stöd, Folkhälsa och
Kommunikation. Finansieringen har varit extern och även möjliggjort
utvecklingen av en chattfunktion. Genom chatten har föräldrar möjlighet att
helt anonymt ställa frågor till Föräldrawebben, antingen genom mail eller live
på tisdagskvällar mellan klockan 18–20 då chatten är bemannad.

Digital filmpremiär
April blev en kommunikativ månad då vi fick mycket extern uppmärksamhet.
Ytterligare en informationsinsats var den digitala filmpremiären av vår nya
integrationsfilm som spelades in under sommaren och hösten 2020. Förutom
att lyfta fram några av deltagarna och Djamal Hamaili som vår
integrationssamordnare kommenterades filmen och integrationsarbetet på
lokal, regional och nationell nivå genom Jenny Elander Ek, kommunalråd i
Valdemarsviks kommun, Carl Fredrik Graf, Landshövding i Östergötlands län
samt Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

Ökad samverkan kring visitvaldemarsvik
För besöksnäringen har olika initiativ fått liv under de senaste åren.
Samverkan med turistföreningen har tidigare år bland annat resulterat i en
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turistbroschyr. Inför säsongen 2021 har dock besöksnäringen och
kommunen ökat samarbetet ytterligare och enats kring
varumärkesplattformen visitvaldemarsvik.

Men mest har det handlat om pandemi
I övrigt har kommunikationsarbetet med information till, och dialogen med
invånare och näringsliv, kraftigt begränsats under pandemin. Parallellt med
ett ökat behov av informationsinsatser och kommunikativ samordning på
både regional och nationell nivå kring pandemin, har annat arbete fått
skjutas på, planeras om och ställas in. Bland annat har den viktiga dialogen
med näringslivet påverkats negativt, genom inställda företagsbesök och
andra typer av dialogmöten. Det finns nu ett stort uppdämt behov av mer
kontakt och konstruktivt samarbete – ett arbete som vi ser mycket fram emot
att återuppta så snart vi får möjlighet.

Arbetet framåt
Arbetet med att öka tillgängligheten och dialogen med kommunen är ett
viktigt satsningsområde. Förutom att återuppta och/eller fortsätta driva och
utveckla befintligt arbete gentemot såväl näringsliv som invånare, är några
nya initiativ på gång på såväl kort som lång sikt.

Mer dialog med medborgare
Fler forum för dialog med medborgare är en viktig ambition för det fortsatta
arbetet. Genom att bjuda in till medborgardialog får våra invånare större
möjligheter att påverka. Olika former för dialog ska provas under året, inte
bara stormöten utan även i andra mötesformer där alla får möjlighet att bidra.
Det kommer att vara viktigt att alla grupper i kommunen får möjlighet att
delta och göra sin röst hörd.

Sommarkommunikatörer
Under sommaren 2021 kommer fyra ungdomsjobbare bidra i det viktiga
arbetet att marknadsföra kommunen för besökare. Genom uppdraget
”Sommarkommunikatör” får ungdomarna anpassade uppdrag efter deras
egna styrkor – med utgångspunkt från kommunens behov. Målet är fler
berättelser, bilder och filmer om platser väl värda ett besök i sommar.
Satsningen på ungdomsjobb finansieras helt genom statligt bidrag via
Arbetsförmedlingen, och vi har förhoppningen att kunna genomföra det även
sommaren 2022.

Utveckling av platsvarumärke
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Inom området besöksnäring inleds nu ett viktigt och långsiktigt projekt. Ett
stort samarbetsområde omfattar hela kustremsan från Norrköping i norr till
Kalmar i söder. Genom ett kommun- och länsöverskridande
samarbetsprojekt ska ett helhetsgrepp tas kring potentialen för att utveckla
besöksnäringen längs hela kusten. En första rapport väntas till kommande
årsskifte.

Riskkommunikation
Inom kommunikationsområdet finns ett behov av att utveckla det preventiva
arbetet med riskkommunikation. Målet är att utifrån den riskanalys som är
gjord, förbereda scenarios och budskap för att minska sårbarheten och öka
uthålligheten i kommunikationsfunktionen. För att fler ska kunna göra mer.

Kommunikatörsnätverk
Ett led i detta arbete är att skapa ett internt nätverk av kommunikatörer.
Genom att ha en eller två utpekade kommunikatörer inom sektorerna kan vi
förbättra såväl den interna som den externa kommunikationen. Syftet är att
öka förutsättningarna för en väl fungerande tvåvägskommunikation och ett
mer fokuserat arbetssätt. Målsättningen består i ökad transparens och insyn
genom att lyfta såväl framgångar som utmaningar inom våra verksamheter.

Kommunikationsstrategi
Ett arbete med kanalinventering har inletts under maj 2021, och kommer att
övergå i en översyn av kommunikationsarbetet. Detta arbete ska mynna ut i
en intern och extern kommunikationsstrategi med fokus på tydliga
ansvarsområden och konkreta arbetsverktyg i vardagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-06-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information KS-AU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Personalfrågor
Personalchefen informerar bland annat om följande på dagens
sammanträde:

· Den nuvarande sjukfrånvaron bland personalen, vilket ligger på 7,33 %.
Det är i dagsläget ett anstängt läge inom omsorgen.

· Pågågende uppdatering av kommunens policy mot trakasserier.

· Förslag till ändringar av LAS.

Avfallsplan
VA-chefen informerar om pågående arbete för nästkommande avfallsplan.

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

· Ny näringslivsutvecklare har rekryterats.

· Pågående översyn av sektor Samhällsbyggnad.

· Resultatet från senaste näringslivsrankingen.

Personalärenden
Kommundirektören redogör för enskilda personalärenden.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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