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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Önskan om återbetalning av tillsynsavgift, servering alkohol,
för åren 2020 samt 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

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

Ärendebeskrivning

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Medfinansieringsavtal för omstigningshållplats Ringarum
och planskild passage E22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

Åtgärden finansieras som ett investeringsobjekt för budgetperioden 2022-
2025.

Ärendebeskrivning

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

Omstigningshållplats, främst för expressbussarna, har varit en planerad
åtgärd i några år. Åtgärden har nu prioriterats av Trafikverket och ett första
förslag till avtal presenterades på Ks-Au sammanträdet den 9 december
2020. Sammanträdet återförvisade då ärendet med motivering att man
önskade ett avtal på hela projektet. Det förslag till avtal som nu ska beslutas
om är det nya som Trafikverket tagit fram och delgivit oss kommunen den 15
juni 2021.

Så snart detta medfinansieringsavtal är överenskommet och undertecknat så
startar planprocessen för åtgärden. Planerad byggstart 2024-2025.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Samhällsbyggnad 2021-08-23
Missiv medfinansieringsavtal 2021-06-30
Medfinansieringsavtal 2021-06-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

8(32)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 83 KS-KcS.2021.35
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Avtal skärgårdsutvecklare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i delegation att utbetala den årliga
avgiften.

Sammanfattning

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

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

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

Ärendebeskrivning

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

Skärgårdsutvecklaren ska i sin lokala funktion praktiskt och i samverkan
fungera som ett nav mellan olika aktörer och intressegrupper i skärgården.
Skärgårdsutvecklaren ska kunna vara vägen in till parterna. För detta krävs
god insikt i och kunskap om skärgårdsliv och dess förutsättningar, samt om
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respektive organisations strategier och förutsättningar. Den lokala funktionen
motsvarar 75 procent av en heltidstjänst och den regionala funktionen 25
procent.

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

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

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

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

Utan denna gemensamma resurs riskerar övergripande frågor som rör
skärgårdsutvecklingen hanteras med ojämn styrka och takt inom de olika
organisationerna, vilket skulle försvåra utvecklingsarbetet markant.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-10-27
Avtal Skärgårdsutvecklare
Presentation av skärgårdsutvecklarens uppdrag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Samverkansavtal avseende Transportstöd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

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

Sammanfattning

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

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

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

Ärendebeskrivning

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

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

Transportstöd kan beviljas för tungt och skrymmande material som maskiner,
insatsvaror och utrustning som behövs i företagets verksamhet eller i
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samband med investeringar och utbyggnad av verksamheten. Transporter i
samband med försäljning av produkter.

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

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

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

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

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

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

Valdemarsviks kommun, Söderköpings kommun, Norrköpings kommun och
Region Östergötland Bör därför fortsätta att gemensamt verka för en levande
och attraktiv skärgård med bra förutsättningar för att bo, verka och besöka.
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För att möta behov och utmaningar krävs samordning av insatser utifrån
parternas respektive uppdrag.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-10-31
Avtal transportstöd i skärgården

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Stöd till övriga föreningar 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet utgår.

Sammanfattning

Förslag om att omfördela stödet för 2022 så att alla sökande föreningar
kan få ta del av stödet då deras behov bedöms likartat. Stödet fördelas
enligt bifogad tabell. Sista ansökningsdatum var 2021-09-01.

Ärendebeskrivning

Nedanstående föreningar har inkommit med bidragsansökan för
verksamhetsåret 2022. Sisat ansökningsdatum flyttades fram 1 september
2021 på grund av rådande pandemi. Utbetalning sker under 2022. 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 2022 är det 4 sökande föreningar. Förutsättningarna
för respektive förening bedöms vara likartade. Budget för driftsbidrag till
övriga föreningar uppgår 2022 till 150 tkr.

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 sänks
så att de nu tilldelas 85 000 kr istället för 100 000 kr, även stödet till BRIS
Region öst sänkt återigen och de återgår till att få 5 000 kr. Gryts
Bygdegårdsföreningen tilldelas 25 000 kr och Östra Ed Tryserum
Bygdegårdsförening tilldelas 35 000 kr. Omfördelning av medel kan sen
komma att ske även nästkommande år beroende på antal inkomna
ansökningar samt behov.

Förening Bidrag
2021

Sökt bidrag
2022

Förslag
2022

Gusums Folkets Hus 100 000 kr 100 000 kr 85 0000 kr
BRIS Region Öst 15 000 kr 15 000 kr 5 000 kr
Gryts Bygdegårdsförening 30 000 kr Ja 25 000 kr
Östra Ed Tryserum
Bygdegårdsförening

Ej sökt 40 000 kr 35 000 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 85 KS-SA.2021.44 805

Justerare

..........

..........

Valdemarsviks
Ryttarkamrater

8000 kr Ej sökt ---

Summa: 153 000 kr 185 000 kr 150 000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-20
Ansökan Gusum Folkets Hus
Ansökan BRIS Region Öst
Ansökan Gryts Bygdegårdsförening
Ansökan Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening
Ansökan Valdemarsviks Ryttarkamrater

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 86 KS-SA.2021.45

Justerare

..........

..........

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till sammanträdesplan med
följande sammanträdestiden för utskottet år 2022:

· 2022-01-26

· 2022-02-23

· 2022-03-23

· 2022-04-20

· 2022-05-18

· 2022-08-24

· 2022-09-14

· 2022-10-05

· 2022-11-02

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider för
kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan
sommaruppehållet. Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens
sammanträde 2021-06-14 § 84. Detta för framtagande av nytt förslag till
plan.

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdestider 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-25
Skrivelse med sammanträdestider 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 87 KS-SA.2021.50

Justerare

..........

..........

Motion - Säkerställ en resurseffektiv renovering av
Ringgården

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen tillstyrker motionen och instämmer i att ett utrymme bör ges i
upphandlingen för förslag som reducerar kostnaderna. En avstämning med
kommunens fastighetschef ger vid handen att detta är fullt genomförbart.
Men det kan medföra betydande fördröjningar då uppdraget i grunden är att
genomföra projektet utifrån fastställda planer och projektering. Detta innebär
att kostnadsreduceringar kan ske inom dessa förutsättningar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 87 KS-SA.2021.50

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-06-04
Motion från Per Hollertz (M), Carina Thuresson (M) och Anders Sjölander
(M) inlämnad 2021-04-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 88 KS-SA.2021.16

Justerare

..........

..........

Motion - alla barn ska klara grundskolan - ombudgetering

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen och besvarar i övrigt med
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Den senaste prognosen över kommunens resultat pekar på ett resultat 2021
på 22,9 mnkr. Detta ska bland annat sättas i relation till investeringsbudgeten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 88 KS-SA.2021.16

Justerare

..........

..........

som uppgår till 82,1 mnkr och den resultatpåverkande delen av förlikningen
med DEC. En försämring av resultatet skulle innebära minskad soliditet och
därmed en försvagad långsiktig betalningsförmåga. Denna kan i sig
begränsa den politiska handlingsfriheten.

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

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

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

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

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

1) Mål & Budget 2021 - 2023, KF 2020-11-23, §117
2) Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021, KS 2020-11-30, §227
3) www.kolada.se

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-05-06
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-02-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 89 KS-SA.2019.93

Justerare

..........

..........

Motion - Marknadsföring inför förbifart Söderköping

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Per Hollertz (M) och Carina Thuresson (M) reserverar sig mot
arbetsutskottets beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar bifall till motionen.

Lars Beckman (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång

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

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ser positivt på förslaget att nyttja den marknadsförings-
möjlighet som finns längs med E22. Två skyltar finns idag vid infarten till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 89 KS-SA.2019.93

Justerare

..........

..........

Valdemarsvik, och under 2018 inledde förvaltningen diskussioner med
extern leverantör av ytterligare en skylt norr om Ringarum. Planerna
avbröts dock på grund av bristen på tillgänglig tomtmark, resurskrävande
tillståndsfrågor samt frågetecken kring kostnader för den initiala
investeringen samt för långsiktig drift och underhåll.

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 90 KS-TEK.2021.49

Justerare

..........

..........

Motion - Kartläggning av arbetsresande inom kommunen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från avdelning Service och Administration 2021-10-08
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-04-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 91 KS-TEK.2021.113

Justerare

..........

..........

Motion - Hyresboende i Ringarum

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 92 KS-SA.2017.57

Justerare

..........

..........

Motion - Inventering & åtgärdsplan för kulturella byggnader

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 93 KS-SA.2021.93

Justerare

..........

..........

Motion - Etik- och Sanningsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 93 KS-SA.2021.93

Justerare

..........

..........

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 94 KS-TEK.2021.94

Justerare

..........

..........

Motion - Aktualisering av kommunens Översiktsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Per Hollertz (M) och Carina Thuresson (M) reserverar sig mot
arbetsutskottets beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar bifall till motionen.

Lars Beckman (S) yrkar att motionen ska avslås.

Beslutsgång

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

Ärendebeskrivning

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

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

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 94 KS-TEK.2021.94

Justerare

..........

..........

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 95 KS-KcS.2020.58

Justerare

..........

..........

Motion - Översyn av uppkoppling i kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

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

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-11-10

KSAU § 96 Nämnd.2021.3

Justerare

..........

..........

Information KS-AU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning

Personalfrågor
Personalchefen informerar bland annat om följande på dagens
sammanträde:

· Rapporten om lönekartläggningen 2021.

· Sjukfrånvaron är hög igen. Vikariebehovet är stort och många vikarier
är sjuka.

· Fortsatta arbetet med arbetsmiljö och introduceringen av KIA-
systemet.

Näringslivsfrågor
Näringslivsutvecklaren informerar om möten med näringslivet och potentiella
utvecklingsområden framöver.

Arrende Ämtö
Tekniska chefen informerar om arrendeavtalet gällande Ämtö Stugby. Ett nytt
arrendeavtal ska skrivas våren 2022.

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

· Framtagande av policy och riktlinjer för kommunens mark.

· Försäljning av ishallen. En juridisk utredning av upplägget har
genomförts och förslag till upplägg för försäljning har presenterats.

· Situationen på samhällsbyggnad med vakanser och sjukskrivningar.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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