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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

Justerare

..........

..........
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KSAU § 54 Revidering av reglemente för valnämnden 4

KSAU § 55 Revidering av regler för kommunalt partistöd 5

KSAU § 56 Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier samt repressalier

6 - 7

KSAU § 57 Preventionsstrategi 2021-2022 8 - 9

KSAU § 58 Stöd till övriga föreningar 2021 10 - 11

KSAU § 59 Motion - avloppsanläggningar och slogan "Östersjöns
ledande miljökommun"

12 - 13

KSAU § 60 Motion - Laddstationer för elbil 14

KSAU § 61 Motion - Ta fram tomt för 55+ boende 15

KSAU § 62 Motion - Planarbete, höjning av havsnivån 16

KSAU § 63 Motion - Naturvårdsprogram 17

KSAU § 64 Motion - Införa digitalt närvaro, debatt och
voteringssystem

18 - 19

KSAU § 65 Redovisning av uppdrag - Samarbetet med regionen och
kommunens interna samverkan förstärks

20 - 23

KSAU § 66 Information KS-AU 24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 53 KS-SA.2021.2

Justerare

..........

..........

Ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet utgår.

Ärendebeskrivning

Den senaste ekonomiska prognosen presenterades på kommunstyrelsens
sammanträde 2021-09-06 § 107. Inga ytterligare siffror finns att presentera
och därmed utgår ärendet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 54 KS-SA.2021.77

Justerare

..........

..........

Revidering av reglemente för valnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-02
Förslag till reglemente för valnämnden

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 55 KS-SA.2021.78

Justerare

..........

..........

Revidering av regler för kommunalt partistöd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till nya regler för partistöd.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förvaltningen uppdras att inför kommunstyrelsens sammanträde där ärendet
bereds genomföra en omvärldsbevakning gällande de ekonomiska
ersättningarna som utbetalas i reglerna för partistöd.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att förvaltningen
uppdras att inför kommunstyrelsens sammanträde där ärendet bereds
genomföra en omvärldsbevakning gällande de ekonomiska ersättningarna
som utbetalas i reglerna för partistöd.

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
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-05
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare F.S.
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 56 KS-SA.2021.74

Justerare

..........

..........

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier samt repressalier

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

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

2021-09-08

KSAU § 56 KS-SA.2021.74

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
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
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 57 KS-SA.2021.76

Justerare

..........

..........

Preventionsstrategi 2021-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

2021-09-08

KSAU § 57 KS-SA.2021.76

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-07-30
Preventionsstrategi för Valdemarsviks kommun 2021-2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 58 KS-SA.2020.37 805

Justerare

..........

..........

Stöd till övriga föreningar 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Yrkanden

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

Sammanfattning

Förslag om att omfördela stödet för 2021 då det inkommit färre
ansökningar samt en ny sökande förening vars verksamhet faller utanför
ramarna för övriga bidrag. Sista ansökningsdatum var 2020-04-01.
Gusums Folkets hus återgår till att få samma stöd som de fått tidigare år,
Bris Region Öst får beviljat hela beloppet som de sökt stöd för.
Valdemarsviks Ryttarkamrater beviljas sökt bidrag för att bevara den sista
ridsportsföreningen med säte inom kommunen.

Ärendebeskrivning

Nedanstående föreningar har inkommit med bidragsansökan för
verksamhetsåret 2021, ansökan insändes senast 1 april 2020 och
utbetalning sker under 2021. Stödet används till ideella insatser för att
möjliggöra tillhandahållande av öppna samlingslokaler för kommunens
invånare samt stöd till övriga utomstående föreningar där regelverket för
föreningsstöd inte är lämpligt.

För verksamhetsåret 2021 är det färre sökande än föregående år, endast 3
ansökningar har inkommit. Nytt för året är att Valdemarsviks
Ryttarkamrater har inkommit med en ansökan om bidrag för 2021.
Föreningen hänvisar till att deras verksamhet faller utanför ramarna för
övriga föreningsstöd. Föreningen är den sista ridsportföreningen med säte
i kommunen utan dem förloras den sista naturliga samlingspunkten för
hästintresserade i kommunen. De ansöker därför om stöd till att täcka
kostnaderna för medlemskapen i Svenska ridsportförbundet samt Svenska
ridsportförbundet Östergötland vilka är ett måste för att kunna bedriva
verksamhet.
Förutsättningarna för respektive förening bedöms vara likartade.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 58 KS-SA.2020.37 805

Justerare

..........

..........

Budget för driftsbidrag till övriga föreningar uppgår 2021 till 150 tkr.
Valdemarsviks Ryttarkamrater har tillkommit som sökande av bidrag fr.o.m.
2021.

Förvaltningen föreslår att en omfördelning av budget ska ske, så att alla
föreningar som ansökt om medel ska tilldelas bidrag enligt följande.

Förslaget innebär att bidragsnivån för Gusums Folkets Hus återigen höjs
till 100 tkr samt att BRIS Region Öst i detta år får bidrag för hela det
belopp de ansökt om, likaså Valdemarsviks Ryttarkamrater. En
omfördelning av medel kan sen komma att ske även nästkommande år
beroende på antal inkomna ansökningar.

Förening Bidrag
2020

Sökt bidrag
2021

Förslag
2021

Gusums Folkets Hus 80 000 kr 100 000 kr 100 000 kr
BRIS Region Öst 5 000 kr 15 000 kr 15 000 kr
Valdemarsviks
Ryttarkamrater

0 k 8 000 kr 8 000 kr

Östra Ed/Tryserum
Bygdegårdsförening

45 000 kr 0 kr 0 kr

Gryts Bygdegårdsförening 30 000 kr 0 kr 0 kr
Synskadades Riksförbund 5 000 kr 0 kr 0 kr
Summa: 165 000 kr 123 000 kr 123 000 kr

Förvaltningen föreslår att man inför framtida stöd ser över och förtydligar
riktlinjerna för förenings- och arrangemangsstödet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-08-09
Protokoll KSAU 2021-03-17§ 16
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-02-25
Ansökan från Valdemarsviks ryttarkamrater inkommen 2020-04-02,
komplettering inkommen 2021-02-12
Ansökan från Gusums Folkets hus inkommen 2020-09-29
Ansökan från Brisen Region Öst inkommen 2020-03-24

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Arbetsledaren medborgarservice
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 59 KS-KcS.2020.39

Justerare

..........

..........

Motion - avloppsanläggningar och slogan "Östersjöns
ledande miljökommun"

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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

2021-09-08

KSAU § 59 KS-KcS.2020.39

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
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
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 60 KS-TEK.2020.32

Justerare

..........

..........

Motion - Laddstationer för elbil

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) med instämmande från Per Hollertz (M) yrkar bifall till
motionen.

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
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2020-03-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 61 KS-SA.2018.75

Justerare

..........

..........

Motion - Ta fram tomt för 55+ boende

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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
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
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 62 KS-SA.2017.58

Justerare

..........

..........

Motion - Planarbete, höjning av havsnivån

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Anders Bockgård (LpO) inlämnad 2017-05-29

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 63 KS-TEK.2021.14

Justerare

..........

..........

Motion - Naturvårdsprogram

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2021-07-10
Motion från Jonas Andersson och Olle Wester (V) inlämnad 2021-02-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-09-08

KSAU § 64 KS-SA.2019.104

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Per Hollertz (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslaget till avslag samt
Per Hollert (M) yrkande om bifalls ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt förslaget till avslag.

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
kommuner och regioner så är den blandad i om ett digitalt närvaro- och
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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
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
Kommunstyrelsen
Akten
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Redovisning av uppdrag - Samarbetet med regionen och
kommunens interna samverkan förstärks

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2021 ska arbetet
med målet att samarbetet med Regionen och kommunens interna
samverkan förstärks redovisas till kommunstyrelsen i september.
Uppföljningen fokuserar på delarna kring Hälso-och sjukvårdens samarbete
med Vårdcentralen i Valdemarsvik samt Individ-och familjeomsorgens
samarbete med BUA.

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.

Samarbetet med Regionen och kommunens interna samverkan förstärks
Svensk hälso- och sjukvård står inför den stora utmaningen att fortsatt
hantera den pågående pandemin samtidigt som det runtom i Sverige pågår
omställning till en god och nära vård.
Grunden till denna samverkan är utredningen God och nära vård SOU
2019:29 som Socialstyrelsen beskriver som ett övergripande mål för den
omställning som sker inom hälso- och sjukvården. 
Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med
utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.
Utvecklingen av nära vård innebär inte en ny organisationsform eller
vårdnivå. Det handlar om ett förhållningssätt som avser en mer
personcentrerad hälso- och sjukvård där samarbetet och samverkan mellan
regioner och kommuner är central.

Vägen till målet
Omställningen syftar till en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sömlöst med
utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar så att individens
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hela livssituation kan beaktas. Genom överenskommelser ges förutsättningar för att
insatser kan ske samordnat på lokal, regional och nationell nivå.
SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla
den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att
patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Delaktighet
Möjligheten till delaktighet och självbestämmande kan stärkas och principen om
vård efter behov tryggas i en nära vårdsamverkan.
Det tydliggörs att primärvården, som utförs av såväl kommuner, regioner och
privata utförare, är basen och navet i vården.
Den nära vården har hälsan i fokus och kan inte uppnås om inte primärvården och
folkhälsoarbetet sker i nära samverkan.

Samarbete med Regionen
Utifrån de övergripande beslut som finns om en omställning av hälso- och
sjukvården med primärvården som nav fortsätter Valdemarsviks kommun under
2021 tillsammans med primärvården i Valdemarsvik att initiera till nya metoder och
arbetssätt. Målet är att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och
preferenser.

Nära Vårdsamverkan i Valdemarsvik
Det finns sedan flera år en gemensam samverkansstruktur mellan Valdemarsviks
kommun och Vårdcentralen (VC) i Valdemarsvik med kontinuerliga möten i Nära
Vårdsamverkan som leds av socialchef och verksamhetschef.

Valdemarsviks kommun och VC i Valdemarsvik har under 2021 startat upp
gemensamma utvecklings/samverkansdagar. Det bidrar till ökad kvalitet, utvecklar
samordning och relationsbyggande.
Gemensamma arbeten pågår för att utveckla utvärderingsparametrarna för
närsjukvårdsplatsen i syftet att minska eller undvika slutenvård.

För en ökad flexibilitet, snabbare omhändertagande och möjligheten för patienten
att kunna stanna hemma och inte akut åka till sjukhus finns möjligheten att samma
dag boka in hembesök av läkare på vardagar. Det minskar även risken för
återinläggning på sjukhus.

Samverkan fortsätter inom området Demens och samverkansrutiner är
uppdaterade. Silviasyster med specialistkompetens inom området arbetar med att
ta fram en lokal Handlingsplan.
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De fortsatta dialogerna om kommunen som aktör på Vammarhöjden i ett
Vårdcentrum följs med stort intresse.

Samverkan mellan sektor stöd och omsorg och sektor Barn Utbildning och
Arbetsmarknad
Föräldrawebben är ett digitalt initiativ i syfte att nå ut till våra medborgare
med stöd i föräldraskapet både genom själva webbsidan samt genom att
erbjuda chatt en gång i veckan och även möjligheten att ställa frågor via mail
till vår personal. Framtagandet har skett genom ett gemensamt arbete där
såväl Stöd och omsorg som BUA har varit delaktiga tillsammans med
folkhälsostrateg och kommunikatör. Kunskapen grundar sig i öppenvården
Råd och Stöds arbete genom metod ICDP- vägledande kunskap, vilket
används i både vårt arbete riktat till familjer och till de grupper som vi
erbjuder föräldraskapsstöd till.

Strukturerad samverkan genom deltagande i gemensamma forum där både
socialtjänst och skola finns representerade sker på olika nivåer. Elevhälsans
möten sker tillsammans med öppenvård och myndighet barn och unga. I
syfte att ytterligare stärka samverkan har forum där handläggare inom Barn
och unga och ansvarig för elevhälsa och specialpedagog kan mötas lagts
med kontinuerligt intervall varannan vecka. Möteskulturen är en del i att ta
bort de hinder som kan uppstå och göra det möjligt att tidigt ha dialog där
gemensamma lösningar är individen till nytta.

Ekonomiskt bistånd har behov av en god process där individen kan beredas
plats på kommunens arbetsmarknadsenhet vilket initierats genom
dialogmöten med AME. Dessa har inte fått genomslag fullt ut då
organisationsförändringar påverkat möjligheten till att skapa en hållbar
struktur.
Projekt kring försteg som leds av AME har handläggare från ekonomiskt
bistånd deltagit i för att bland annat bidra till att tydliggöra det behov som
myndigheten ser. Detta har även skett inom ramen för projektet Reach där
unga som riskerar att inte slutföra skolgång getts möjligheter till bland annat
ett tionde skolår.

De olika arenorna för samverkan behöver få bli en kontinuerlig del av
ordinarie verksamhet över tid för att kunna följa effekter och synliggöra där vi
ytterligare kan behöva stärka framåt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd- och omsorg 2021-08-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information KS-AU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Personalfrågor
Personalchefen informerar bland annat om följande på dagens
sammanträde:

· Hög sjukfrånvaro samt VAB bland personalen. Det är med anledning av
detta en ansträngd situation.

· Personalförsörjningen inom ekonomiavdelningen.

· Personalomsättningen i kommunen, vilket är i storleken jämförbar med
andra närliggande kommuner.

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

· Samverkansmöte 2021-09-22 mellan KS-presidium i Valdemarsviks och
Söderköpings kommuner.

· Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer från 2021-09-29.

· Nuläget gällande tvisten för projekt Valdemarsviken.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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