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Frågor för KS 2021-01-18 
 

Hans Andersson (M) 
• är implementeras rullande 12 månaders ekonomi rapporter? 

Svar: Den rapporteringen lämnas redan till KS i samband med månadsuppföljning. 

 

• Gällande KSAU § 160 KS-SA.2020.98 där beskriver KSAU att brister i rapporteringen om 

semesteruttag inte redovisats ,har det vidtagits några  åtgärder gällande delegationsordning för att 

säkerställa att KS har kontroll över detta. Har det vidtagits  åtgärder  gällande chefers 

kompetensbrist om arbetsrättsliga frågor ,det är inget vi kan acceptera att chefer inte följer lagar o 

förordningar. Om chefer inte kan eller inte följer dessa måste vi ersätta med kompetenta. Jag vill 

veta hur vi löser detta?  

• När KS svarade på revisionens fråga angående semesteruttag av en stabschef, var svaret att det nu 

var åtgärdat och inte skulle hända igen, vilken åtgärd är vidtagen, och hur kan man garantera att 

det inte händer igen? 

Svar: Utbildning i arbetsrätt har tagits med i verksamhetsplanen för 2021. 

 

• Det är inte acceptabelt att handlingar och kallelser inte kommer i tid innan möten, det kommer 

tillägg och nya handlingar inför varje möte, var är orsak och åtgärd? 

Svar: Det är bland annat därför mötesordningen gjordes om för att medföra mer tid mellan 

beredning och utskick. En handling skickades sent vid detta möte, vilket beror på att 

ärendet tillfördes dagordning sent med anledning av det upplevdes som brådskande att ta 

beslut om att kommunfullmäktige kan sammanträda digitalt. En bättre process för detta är 

redan infört. 

 

• Har vi kontroll (finns det möjlighet att hålla avstånd finns det möjlighet till handvård tvål sprit) 

över hur hanterar vi säkerheten för barn/elever och personal gällande risk för smitta o 

smittspridning i skolor och förskolor? 

Svar: Inom sektor BUA har åtgärder vidtagits sedan mars månad för att minska 

smittspridning. Sektorn följer gällande regelverk och Folkhälsomyndighetens råd och det 

regelverk som anges enligt skollagen och förordningstext. Det upprättas även 

riskbedömningar enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter. Antalet åtgärder har successivt 

ökat då smittspridningen ökat.  

Exempel på åtgärder: 

• Extra städning på tagytor 

• God tillgång på tvål. Handsprit finns tillgängligt via personal. 

• Vi har köpt in munskydd och visir som används vid behov. 

• Schemaförändring för att minska trängsel. 

• Markerat ytor för att hålla distans. 

• Åtgärder i skolmatsalar för att hålla distans. 

• Inställda friluftsdagar, avslutningar och övriga aktiviteter som innebär folksamling. 

• Alla interna möten sker via digitala verktyg 

• Lärarna förlägger sin planeringstid i möjligaste mån i hemmet 

• Inga besök på skolorna 

• Möblera om klassrummen för möjligaste mån hålla distans 
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Jonas Andersson (V) 
• Vilka trafikområden är prio i kommunens ingång i LTP arbetet samt ks process i frågan. 

Svar: Arbetsutskottet antog i början av november en prioordning för detta. Se särskild 

handling. 

 

• Hur bevakas markhändelser runt vår vattentäkt Yxningen? 

Svar: Vattentäkten ligger i ett vattenskyddsområde som är skyltat med information om att 

man ska ringa 112 om något händer. 

Kommunens VA-drifttekniker genomför regelbunden kontroll av anläggningarna och har 

då också uppsikt kring på vad som pågår i området.  

Byggnationer, vattenverksamhet och skogsvård kräver i regel anmälan/tillstånd och prövas 

av respektive myndighet som då har att ta hänsyn till att det finns ett vattenskyddsområde 

för kommunens vattentäkt. 

 

Per Hollertz (M) 
• Vad händer med val av framtida avtal gällande campingen på Ekön? 

Svar: Förvaltningen arbetar med att ta fram ett underlag för annonsering som omfattar 

både arrende och tomträtt för att ge kommunstyrelsen möjlighet till jämförelse inför beslut. 

 

• I samband med upphandlingen av en busstrafiklinje av Tryserums Friskola lades ett uppdrag till 

förvaltningen att titta på optimering av skolskjutstrafiken så att det skulle bli kostnadsneutralt. 

Redovisningen av det uppdraget har aviserats vid ett antal tillfällen men sedan lyfts bort. När 

kommer redovisningen ? 

Svar: Målsättningen är att den ska redovisas senast i mars månad. 

 

Carina Thuresson (M) 
•  I och med att Ringgården stängts inför upphandling och renovering är det 18 färre platser i 

äldreboende. Är budgetramen för Stöd- och omsorg sänkt/kommer sänkas med motsvarande 

summa 2021? 

Svar: Nej, budgeten har inte justerats. Däremot används kostnadsbesparingen som en del av 

den åtgärdsplan som finns för att minska underskottet i sektorn, i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut. 

 

• Är det verksamhet i ishallen? Vilka driftskostnader finns det idag per månad för ishallen?  Vad 

finns budgeterat för 2021? Om det inte är budgeterat vem/ vilket konto belastas med denna 

kostnad? Vilka intäkter finns det? Kommer eventuella intäkter kommunen tillgodo? 

Svar: Ja, det är verksamhet. För 2021 är endast avskrivningskostnaden budgeterad vilket 

kommer innebära ett mindre driftunderskott. Detta återfinns inom sektor samhällsbyggnad. 

Förhandlingar om ersättning för WIF för istid pågår, ingången är en reducerad hyra då 

verksamheten inte kunna bedrivas som vanligt med anledning av Corona. 

 

• Hur fortskrider processen med avveckling och eventuell överlåtelse av hembygdsgården i 

Valdemarsvik till hembygdsföreningen? Om hembygdsföreningen inte är intresserade av ett 

övertagande vad finns det för plan då? 

Svar: Frågan har varit vilande på grund av byte av sektorchef. Frågan kommer aktualiseras 

på nytt under våren. 
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• Var i processen ligger uppdraget om utredning om Folkets Hus framtid? Renoveras eller inte? 

Alternativ? 

Svar: Uppdraget är inte påbörjat i avvaktan på ny fastighetschef. 

 

• Var i processen är uppdraget att se över vilka alternativ i vilken regi konstgräsplanen kan skötas?  

Svar: Ytterligare utredning har inte genomförts med anledning av byte av både 

fastighetschef och sektorchef.  

 

• Vad finns det för plan att rusta fler lokaler med digital utrustning med möjlighet genomföra 

digitala möten? Är angeläget att det blir en upprustning så både interna och externa möten kan 

genomföras och inte behöver ställas in på grund av brist på utrusning. 

Svar: Många digitala möten kan redan idag genomföras med befintlig utrustning, men det 

är just de politiska sammanträdena som kräver extra utrustning för att tillgodose 

kommunallagens krav. Extra utrustning för de politiska sammanträdena, som är flyttbar, 

har nyligen köpts in för att minska sårbarheten. Nu under våren kommer även frågan om 

behovet av utrustning till kommunfullmäktiges sammanträden ses över. 

 

Stefan Kemle (LpO) 
• Är tjänsten flyktingsamordnare kvar nu när alla flyktingar är borta? Är svaret ja, vill vi veta vad 

dennes arbetsuppgifter är och hur kostnaden motiveras. 

Svar: Under åren med stort flyktingmottagande fanns en person anställd med ansvar för 

mottagande och kommunikation med nyanlända och fastighetsägare. Tjänsten finansierades 

av Migrationsverket och fastighetsägare och till lite del av kommunen. Finansieringen från 

Migrationsverket och fastighetsägare togs bort för ca 1,5 år sedan. Tjänsten har nu ändrat 

innehåll och innefattar resurslärare inom vuxenutbildning. Den som innehaft tjänsten är 

numera tjänstledig 90% och arbetar 10% som resurslärare på vuxenutbildningen. 

Det finns en integrationssamordnare anställd i kommunen. Hans tjänst finansieras till 80% 

av projektmedel från EU och Länsstyrelsen. Han arbetar med flera integrationsprojekt som 

syftar till att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden t ex förberedande 

körkortsutbildning och starta eget för nyanlända kvinnor. 

Kommunen har idag knappt någon egen kostnad för gruppen nyanlända. Anpassningar har 

skett vartefter statliga medel reducerats. 

 

• Även dom stora utbetalningar i form av störd semester OB tillägg övertidstillägg, för samma chef 

som gjorts mellan åren 2014-2019 och som var satt i system. Där hävdades överenskommelser 

mellan dåvarande Kommunchef och berörd sektorchef. Finns det på skrift? i annat fall bör berörd 

sektorchef ge en muntlig förklaring. 

Svar: Skriftligt beslut finns för den ersättning som utbetalats för utförda arbetstimmar, 

utöver ordinarie arbetstid. Ersättningar för obekväm arbetstid följer de centrala 

kollektivavtalen och kan uppstå för medarbetare med arbetstid måndag - fredag endast då 

arbetstid infaller dag före röd dag. Det utbetalas då med automation från lönesystemet 

utifrån det grundläggande arbetsschema som ligger. Något annat övertidstillägg finns inte 

utbetalt då chefer har förtroendearbetstid. 
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I det centrala kollektivavtalet AB § 27 mom. 19 framgår att betald semesterdag, som inte 

kunnat läggas ut under semesteråret, överförs till nästa semesterår som sparad semesterdag 

om inte annat överenskoms med arbetstagaren. Om antalet sparade semesterdagar 

därigenom skulle överstiga 30 (tidigare var det 40 dagar) utges istället kontant ersättning 

med semesterlön för sådan semesterdag om inte annat överenskoms med arbetstagaren.  

 

Sådan ersättning betalas ut med automation i samband med löneutbetalning efter 

semesterårets slut. 

 

• Kontraktet med vaktbolaget var ju skrivet till 2022 och om man nu avslutat p vaktandet, betalar vi 

för den tiden i alla fall? För även om man använder tiden till annan övervakning finns ju 

kostnaden kvar. 

Svar: Ja, kostnaden kvarstår. Dock används den tid som betalas för inte till 

parkeringsövervakning utan mer väktartid. Detta är medtaget i budget från och med 2021. 

 

• Med tanke på alla katastrofala affärer som hela tiden återkommer så är frågan, när blir den 

handling klar som ska ligga till grund vid försäljning? Motionen antogs ju 2018. Och det känns 

mer angeläget än någonsin att dessa försäljningar blir mer seriöst skötta. 

Svar: Uppdraget om att ta fram en ny mark- och fastighetsstrategi finns med i 

verksamhetsplanen för 2021 och kommer att verkställas under året. 

 

• Den parlamentariska grupp som blev till för att se över våra boenden i framtiden, har haft ett möte, 

där vi fick klart för oss att om vi gick in i fördjupad förstudie, skulle det kosta Kommunen ca 15 

miljoner om vi sedan drog oss ur. Vad händer och varför har inga fler möten varit? Det skulle ju 

vara efter KS varje månad?  

Svar: Förvaltningen håller på och bearbetar de uppdrag som beredningen gett kring 

framtagandet av underlag, vilket även är avhängigt en del ekonomiska ställningstagande i 

regionen. Målsättning är att kunna fortsätta beredningsarbetet under februari månad. 

 

• Vad händer med Gryts skola? Har Kommunen åtaganden där också som bromsar byggandet? 

Svar: Detaljplanen vann laga kraft 2017-10-25. Bygglov för ändrad användning till bostad 

beviljades 2020-08-20 och tekniskt samråd har hållits. 

Det finns ett teknikrum för IT i skolbyggnaden som kommunen planerar att flytta 

utrustningen från som ännu inte genomförts. Detta åtagande har inte påverkat byggandet. 


