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Frågor till KS 2021-02-15 
 

Anna Nilsson (M) 
• Hur går det med förlängning av hyreskontrakt gällande Gryts förskola? Det är väl inte 

majoritetens intension att stänga förskolan i Gryt? 

Svar: Avtalet löper ut 2022-02-28 och måste sägas upp skriftligen minst 9 månader innan 

hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med tre år för varje gång. Det finns 

idag inga planer på att lägga ned verksamheten. 

 

• Har boende på särskilt boende tillgång till kostnadsfri internet anslutning? 

Svar: Vammarhöjden och Åldersro har idag kostnadsfritt internet för de boende. I Gusum 

finns det idag inget öppet för de boende, men det har heller inte efterfrågats. 

 

• De vakter som nu inte sköter parkeringsövervakningen, utan sköter patrullering i kommunen, 

räknas de som kommunala ordningsvakter? Isåfall, hur ser tillståndet från polisen ut? 

Svar: De räknas inte som ordningsvakter. 

 

Per Hollertz (M) 
• Förra sommaren genomfördes ett försök med gångfartsområde på Storgatan i centrala 

Valdemarsvik. En utvärdering gjordes efter försöket med bland annat en enkätundersökning. När 

och var tar vi diskussionen och beslut om det skall bli någon fortsättning eller inte? 

Svar: Inget ytterligare har i dagsläget skett sedan utvärderingen genomfördes och än så 

länge har inga diskussioner förts om en eventuell fortsättning. 

 

Carina Thuresson (M) 
• Gemensam bil pool 

Hur går det med utredningen om gemensam bil pool? 

Om den pågår när beräknas den vara klar för redovisning i KS? 

Om den inte är påbörjad när beräknas den påbörjas och vara klar för redovisning i KS? 

Svar: Utredningen genomförd inom GIFVA 2019, men förutsättningarna har sedan 

förändrats gällande bland annat antalet fordon och mindre utnyttjande av bilar under 2020 

med anledning av pandemin. Utredningen behöver därför förnyas och omarbetas. 

Aktualiseringen beräknas vara färdig till sommaren 2021. 

 

• Medborgarservice f d lokaler 

Är det någon verksamhet i Medborgarservice fd lokaler. Om inte finns det någon planering för 

Medborgarservice fd lokaler? Tidplan? 

Svar: Avtal kommer tecknas med Arbetsförmedlingen om att etablera sig i lokalen. 

Samarbete kommer dessutom inledas med AME som då ska samutnyttja delar av lokalen 

tillsammans med AF. Vi är idag överens med AF om att de ska betala en hyra motsvarande 

kommunens kostnader för lokalen. Tillträde är ännu inte överenskommet. 

 

• På Kommunfullmäktige fick jag svar att det var ett misstag att frågorna (med svar) inte finns med 

i KS protokollet. Kommer sammanträdesprotokollet från 2021-01-18 kompletteras med frågorna 

inklusive svaren? 
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Svar: Dokumenten med frågor & svar kommer publiceras på samma sida där 

kommunstyrelsens protokoll läggs upp på hemsidan. 

 

Jonas Andersson (V) 
• Vi har fått kännedom om att person i chefsposition inom vårdsektorn, har vaccinerat sig utan att ta 

hänsyn till prioriteringsordning. Personen har under ett personalmöte svarat på detta och fann det 

som okontroversiellt! Är detta kotym inom cheferna eller har denna chef på eget bevåg brutit mot 

prioriteringsordning och därmed begått tjänstefel? 

Svar: Vi har två spår att rätta oss efter: 

1. Prioriteringsordning från Folkhälsomyndigheten 

2. Inga doser får gå till spillo 

  

Det stämmer att Enhetschef på Äldreboende har blivit vaccinerad i samband med 

vaccination på boende.  

Vid vaccination på äldreboende ska ev. överblivna doser ges till medarbetare.  

I början av vaccineringen på våra äldreboenden så visste vi inte att det skulle gå att få ut 

fler doser per ampull än vad vi hade fått information om. När detta inträffade så hade vi 

medarbetare på plats som arbetar vårdnära och de fick också vaccination men det blev ändå 

doser över och då fick några Enhetschefer som arbetar på boendet även vaccination.  

Vaccin som är iordningsställt har en begränsad hållbarhet, för att inte bli kasserat gällde det 

att hitta mottagare av vaccinet. 

 

Idag har vi tagit lärdom av detta.  

Vi vet hur många doser som finns i varje ampull och vi har även förstärkt våra rutiner för 

att kunna ringa in lediga medarbetare som önskar bli inringda om doser blir över. 

 

Verksamheten inom stöd och omsorg gör allt vad vi kan för att följa prioriteringsordningen, 

ihop med Vårdcentralen. Kommunen vaccinerar de äldre på boendet och Vårdcentralen 

vaccinerar personalen. 


