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Frågor till KS 2021-03-15 
 

Per Hollertz (M) 
• Var kommer avstämningen med politiken av upphandlingsunderlaget avseende renoveringen av 

Ringgården att göras? 

Vad jag förstår är det ett omfattande material som erhållits från Riksbyggen som skall anpassas 

och omformas till Valdemarsvik kommuns material inför upphandlingen. Stor viktig fråga både 

verksamhetsmässigt och finansiellt som bör vara förankrad politiskt. 

Svar: KSAU kommer vara styrgrupp för projektet, så där kommer förankring att ske. 

 

Carina Thuresson (M) 
• Strömsvik – Medborgarservice 

Är huvudentrén till Strömsvik-Medborgarservice låst dagtid?  

Svar: Nej den är öppen mellan kl 9-12, 13-15 

Om den är det är den alltid låst eller är det vissa tider?  

Svar: Se ovan 

Varför är dörren låst?  

Svar: På grund av pandemin är det begränsat med besök på plats och därför ska bokade 

besök mötas upp i receptionen. Medborgarservice är också mindre bemannade i dag än 

tidigare. 

Vilka öppettider har Medborgarservice?  

Svar: Receptionen 9-12, 13-15, växeln öppen 8-12, 13-16 

Vilka öppettider har Medborgarservice dagen före röd dag? Enligt tidigare kommunchef skulle 

Medborgarservice börja vara öppet dagen före röd dag som en vanlig vardag för en ökad 

tillgänglighet.  

Svar: Medborgarservice har stängt för besök från kl. 14 dag före röd dag, växel öppen som 

vanligt. 

 

• Budgetram Stöd- och omsorg 

Budgetramen för Stöd- och omsorg 2021 är inte sänkt motsvarande vad som var budgeterat för 

Ringgården 2020. Det motsvarar 775 000 per plats eller 14 725 000 för 19 platser. Svaret jag fått 

tidigare är att det används så sektorn ska klara sin budget/besparing. 

Hur tänker ni i majoriteten då? Det innebär att befintliga verksamheter inom stöd- och omsorg 

fördyras med motsvarande summa. 

Hur tänker ni finansiera öppnandet av Ringgården efter planerad ombyggnation?  

Svar från KSO: Det här är en utmärkt fråga att ställa i kommunfullmäktige, kanske som en 

interpellation. Vad gäller frågan så tilldelas budget för stöd och omsorg inte utifrån antalet 

boenden utifrån behovet av platser. Det är i dagsläget svårt att bedöma behovet av antalet 

platser 2023 eller 2024 när Ringgården öppnas på nytt, fram till dess måste utvecklingen av 

detta följas noggrant och bedömas. Sektorns behov av budgettillskott när Ringgården måste 

också bedömas för verksamheten som helhet. Det faktum att äldreomsorgens effektivitet 

ökat (kostnaden per plats har sjunkit genom förtätningen vid stängningen av Ringgården) 

möjliggör att den ökade kostnaden för placeringar för närvarande kan mötas utan 

underskott, under 2020 ser vi att även kostnaden för IFO minskat något i relation till övriga 

kommuner. För att kunna möta det ökade antalet äldre framöver så är det min uppfattning 

att kostnadsutvecklingen inom IFO behöver vara under kontroll. 
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• Skriftliga frågor till Kommunstyrelsen 

Skriftliga frågor ställda till kommunstyrelsen finns inte bifogade i protokollen för KS protokollen 

18/1 och 11/2. Jag ställde frågan på Kommunfullmäktige 8/2. Fick då information av Mattias 

Geving att det var ett misstag när det gäller protokollet 18/1.  

Vad finns det för plan för att komma tillrätta med detta problem?  

Svar: De skriftliga frågorna har publicerats på samma sida där KS-protokollen ligger på 

hemsidan. Dock har de lagts som separata dokument från protokollen. Orsaken till detta är 

att minska risken att dokumenten missförstås som regelrätta bilagor till protokollen. 

 

Jonas Andersson (V) 
• Protokoll KSAU, delegation från KS att godkänna slutgiltigt remissvar, kan slutgiltigt svar delges 

KS? 

Svar: Det slutgiltiga svaret skickas till KS med meddelandena. 

 

• Protokoll KSAU, statusläge kulvert Fifallaån? 

Svar: KS kommer få en dragning i april. 

 

• GC-väg Ringarum, är i nuläget tillåten för ALL trafik. När kommer påbud om gc väg att skyltas? 

Svar: Skyltning kommer sättas upp inom snar närtid. 

 

• GC/motionsled banvallen mellan Valdemarsvik-Gusum, skyltad som påbud för GC. Inte 

vinterröjd. Hur ligger kommunens ansvar i detta? 

Svar: Banvallen är ingen formell GC-väg. Den är för smal och oasfalterad för att klassas 

som detta. Det är i nuläget okänt vem som har skyltat banvallen. 

 

• Uppföljning av KS nya arbetssätt. Utvärdering skall ske – när? 

- informationsflöde mellan KS och utskott, bättre eller sämre? 

- Dagordningen KS, bättre eller sämre? 

- Utrymme för ks ledamöter/ersättare att kunna ställa frågor om beslutsärenden. Bättre eller 

sämre? 

- Föranmälan frågeställningar. Bättre eller sämre? 

Svar: Den beredning som kommer tillsättas för att se över den politiska organisationen får 

titta på dessa frågor i sitt arbete. 

 

• KS dragning resultatredovisning? Extra insatt KS möte? 

Svar: Bokslutet kommer redovisas under detta sammanträde. 

 

• Beredning – vårdboende. När ska beredningens arbete återupptas? 

Svar: Förvaltningen arbetar med att ta fram underlaget som beredningen har beställt. 

Ambitionen just nu är att arbetet ska återupptas i april. 

 


