
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Plats och tid Stora Studion, Funkishuset, 2022-04-11, 08:15-12:20

Beslutande Lars Beckman (S), ordf. ej § 79
Malin Andersson (S) i st f Lars
Beckman (S) § 79
Nhela Ali (S)
Ulla Wallering Fall (S)
Ted Starkås (S)
Jenny Elander Ek (C) ej § 79
Maud Carlsson (S) i st f Jenny
Elander Ek (C)
Anders Carlsson (C)
Torvald Karlsson (C)
Anna Nilsson (M)
Per Hollertz (M)
Carina Thuresson (M) i st f Anders
Sjölander (M) § 69
Hans Andersson (M) i st f Anders
Sjölander (M) §§ 70-89
Stefan Kemle (LpO)
Göran Hargestam (SD)
Sten Bäck (SD)

Ersättare Malin Andersson (S) ej § 79
Maud Carlsson (S) ej § 79
Jonas Andersson (V)
Hans Andersson (M) § 69
Marianne Svensson (KD)
Kurt Olsson (SD)

Övriga
närvarande

Karl Öhlander, kommundirektör
Sven Stengard, ekonomichef §§ 72-74
Carina Magnusson, personalchef § 71
Michaela Thomsson, mark- och
exploateringsingenjör §§ 81-82

Fredrik Sivula, sekreterare
Matilda Carlström, sekreterare
Mikael Jonsson, teknisk chef §§ 75-76
Caroline Starkås, arbetsledare
medborgarservice § 79

Utses att
justera

Per Hollertz (M) ej § 79
Nhela Ali (S) § 79

Justeringens
plats och tid

Avdelning Service & Administration, 2022-04-20 kl. 20

Underskrift Sekreterare ......................................................... Paragrafer 69 - 89
Fredrik Sivula

Ordförande ......................................................... .........................................................

Lars Beckman (S) ej § 79 Per Hollertz (M) § 79

Justerare ......................................................... .........................................................

Per Hollertz (M) ej § 79 Nhela Ali (S) § 79

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-04-11

Datum för
anslagsuppsättande

2022-04-21 Datum för
anslagsnedtagande

2022-05-13

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

Underskrift .........................................................

Fredrik Sivula

1(50)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Justerare

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS § 69 Valärende - Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens
stöd- och omsorgsutskott efter Per-Ola Birgersson (M)

3

KS § 70 Vårdcentrum Vammarhöjden 4 - 14

KS § 71 Lönerevision 2022 - Engångsbelopp vård och omsorg 15

KS § 72 Månadsuppföljningar 2022 16 - 19

KS § 73 Årsredovisning 2021 20 - 21

KS § 74 Internkontroll 2021, Redovisning 22

KS § 75 Omdisponering investeringsbudget 2022 23 - 24

KS § 76 Fortsatt utredning gällande sträckning av kulvert 2022 25

KS § 77 Riktlinjer för äldreomsorg 26

KS § 78 Arbetsplan 2022 sektor Stöd och Omsorg 27

KS § 79 Stöd till övriga föreningar 2022 28 - 31

KS § 80 Strategi för suicidprevention 32 - 34

KS § 81 Försäljningsuppdrag - del av Valdemarsvik 7:1 35 - 37

KS § 82 Försäljningsuppdrag - delar av Valdemarsvik 4:3 38 - 40

KS § 83 Evenemangsstöd 2022 41 - 42

KS § 84 Swedish League 2023 43 - 44

KS § 85 Sammanträdestider 2023 45 - 46

KS § 86 Motion - Tillgänglighet till Funkishuset 47

KS § 87 Anmälan till kommunstyrelsen 48

KS § 88 Information kommunstyrelsen 49

KS § 89 Frågor 50

2(50)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-11

KS § 69 VAL.2022.6

Justerare

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens
stöd- och omsorgsutskott efter Per-Ola Birgersson (M)

Kommunstyrelsens beslut

Till ny ersättare i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott efter Per-Ola
Birgersson (M) för resterande del av mandatperioden 2022-04-11--2022-12-
31 utses Anna Nilsson (M).

Ärendebeskrivning

Per-Ola Birgersson (M) har 2022-03-18 inkommit med avsägelser från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens stöd- och
omsorgsutskott samt krisledningsnämnden. Avsägelsen godkändes av
kommunfullmäktige 2022-04-04 § 40.

Med anledning av avsägelsen i kommunstyrelsen är inte Per-Ola Birgersson
längre valbar i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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Vårdcentrum Vammarhöjden

Kommunstyrelsens förslag

Under förutsättning av beslut i Regionstyrelsen, Region Östergötland.

Valdemarsviks kommun ska ha inriktningen att etablera ett vård- och
omsorgsboende i Vammarhöjden i huvudsak enligt bilagd förstudierapport.
Kommunen kan inte i dag fastställa det exakta antalet boendeplatser eller
verksamheter i fastigheten.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Region
Östergötland för att kunna genomföra en förprojektering baserat på
förstudierapporten.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidare utreda och återkomma med förslag
till antalet boendeplatser och kommunala verksamheter i fastigheten.

Reservation

Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Hans Andersson (M), Stefan Kemle
(LpO), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut med följande skriftliga motivering:
"Vi yrkar fortsatt på att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta ett beslut och
återkomma med ett förslag om hur många vård och omsorgsplatser och
vilken kommunal verksamhet som skall finnas på Vammarhöjden innan
kommunen tecknar avtal med regionen och projektet påbörjas.

Det beslut som nu föreslås av de styrande Socialdemokraterna och Centern
är att regionen skall projektera för 60 platser och de verksamheter som
pekas ut enligt förstudien. Sedan finns det en formulering att kommunen kan
komma att ändra sig i ett senare skede. Skall projekteringen ändras senare
så föranleder det ytterligare extra kostnader som kommunen får stå för.

Vi anser att kommunen först måste ta ett beslut om omfattningen på
projektet med Vammarhöjden, därefter teckna avtal med regionen. Detta
skulle ge klara besked vad som skall göras både till regionen, den
kommunala förvaltningen och inte minst till våra kommuninvånare.
Varför ta beslut i bakvänd ordning?
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Beslutet avseende Vammarhöjden gäller en av de enskilt största
satsningarna för Valdemarsviks kommun. Det rör sig för kommunens del om
minst 300 miljoner kronor.

Vad beslutet blir är också avgörande vilka av de övriga Vård och
omsorgsboendena i kommunen som kommer att finnas kvar.
Beslut finns sedan tidigare att utreda alternativa lösningar dels en etablering
på en annan plats än Vammarhöjden och även ett alternativ med en
nerskalad kommunal satsning på Vammarhöjden (40-50 platser och mindre
ditflyttade kommunala verksamheter). Detta är inte gjort.

Detta beslut som nu föreslås kommer bara att fördröja renoveringen av
Vammarhöjden ytterligare. Det kommunen nu gör är att förbinda sig att ta
60% av projekteringskostnaden uppskattningsvis ca 12 miljoner kronor. Men
än så länge råder det oklarhet om vilken omfattning kommunen avser att
delta i projektet med Vammarhöjden. Är det enligt det föreslagna beslutet
från Socialdemokraterna och Centern eller någonting annat? Det har nu
lagts förslag även från de styrande på att utreda förändringar som skulle
ändra projektet i grunden."

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) och Stefan
Kemle (LpO) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet med följande
motivering:
”Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta ett beslut och återkomma med ett
förslag om hur många vård och omsorgsplatser och vilken kommunal
verksamhet som skall finnas på Vammarhöjden innan kommunen tecknar
avtal med regionen och projektet påbörjas.”

Lars Beckman (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag eller
senare ställs under proposition. Efter ställda propositioner beslutar
kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag enligt Lars Beckmans (S)
yrkande.
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Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att Valdemarsviks kommun som hyresgäst och
samarbetspartner beslutar att teckna avtal med Region Östergötland om till
och ombyggnad av Vammarhöjden samt därefter hyresavtal. De funktioner
som kommunen har för avsikt att rymma inom det framtida vårdcentret är:
Vård och omsorgsboende om 60 platser, lokaler för hemtjänst och
hemsjukvård, rehab, familjecentral, centralkök, dagvård och bårhus. Därtill
kommer lokaler för gemensamma behov såsom garage och konferensrum
m.m. Fastigheten ägs av Region Östergötland och de kommer även i
framtiden att äga fastigheten och därmed projektet. Valdemarsviks kommun
är en nuvarande och framtida hyresgäst och samarbetspartner. Detta betyder
att riskerna i projektet fördelas proportionellt mellan Region Östergötland och
Valdemarsviks kommun.

Under beredningen av ärendet har det i kommunstyrelsens tillfälliga
beredning tydliggjorts att det finns en osäkerhet kring det exakta antalet
boendeplatser och exakt vilka kommunala verksamheter som ska inrymmas i
det om- och tillbyggda framtida vårdcentrumet Vammarhöjden. Denna fråga
föreslås lösas under förprojekteringens gång. Därför kan kommunstyrelsen
endast få i uppdrag att teckna avtal avseende förprojekteringen samt få i
uppdrag att återkomma med förslag till antalet boendeplatser och
kommunala verksamheter i fastigheten.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunens särskilda boenden har under en längre tid varit under utredning
och bland annat har en boendeutredning presenterats som visar på ett
framtida behov av 90 platser i kommunen. Av dessa platser har 30 beslutats
placeras på Ringgråden som är under ombyggnad. Resterande 60 platser
föreslås förläggas till Vammarhöjden som är i stort behov av ombyggnad och
renovering. Sedan 2016 har förstudiearbetet pågått gällande utveckling av av
ett vårdcentrum i Valdemarsvik bestående av Vammarhöjdens vårdcentral
och kommunens särskilda boende.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-08, §146 att ställa sig bakom
Avsiktsförklaringen för Valdemarsviks vårdcentrum. Beslutet grundade sig på
en tidig förstudie som genomförts av Valdemarsviks kommun och Region
Östergötland (RÖ) vars syfte var att utreda förutsättningarna för ett utvecklat
samarbete mellan organisationerna för att kunna skapa ett vårdcentrum i
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Valdemarsvik (KS 2017-11-06, §52). Detta innebar bland annat att en
fördjupad förstudie skulle genomföras. Kommunen uttryckte sin avsikt att i
förlängningen teckna hyreskontrakt med Region Östergötland (RÖ)
avseende förhyrning av lokaler för dels ett äldreboende och dels för ett
produktionskök. Den fördjupade förstudierapporten1) som ligger till grund för
denna handling inkom 2020-06-15. Därefter har en intern process i
kommunen pågått.

1) Bilaga 1, Förstudierapport

Vårdcentrum i Valdemarsvik

På nationell nivå har det konstaterats att allt fler äldre innevånare och ett ökat vård-
och omsorgsbehov kräver en omställning till Nära Vård. Det innebär att vården finns
där innevånarna behöver den.

Redan hösten 2016 tog Region Östergötland och kommunen initiativ till ökat
samarbete. Detta har utvecklats sedan dess och involverar en vision om ett
Vårdcentrum i Valdemarsvik.

För att kunna bedriva en alltmer kvalificerad vård är närhet mellan olika
yrkesgrupper helt nödvändig. Det går inte att uppnå en god, nära och jämlik vård för
våra mest sjuka och äldre på distans. Genom ett gemensamt vårdcentrum säkrar vi
inte bara dagens hälso- och sjukvård utan också framtidens utmaningar.
Vårdcentralen och den kommunala hälso- och sjukvården är och kommer i
framtiden att vara navet i patientens kontakter med sjukvården. Den kommer att
bygga tillit och geografisk närhet och möjliggöra de hembesök som medborgaren
har behov av.

Projekt Nära Vårdsamverkan har visat på ett stort behov av fortsatt och utvecklad
samverkan mellan vårdcentralen, Rehab Öst, sjukhusvården, ambulanssjukvården
och all kommunal hälso- och sjukvård. Avgörande för att kunna erbjuda effektiv,
nära vård är att regionens och kommunens personal fungerar väl och utvecklas
tillsammans.

Genom samarbetet kommun/vårdcentral kan man bedriva en alltmer avancerad
vård utanför sjukhus men i de fall patienterna måste övervakas kräver det
samlokalisering och samordning av resurser. Patientsäkerheten måste sättas i
första rummet. Vårdcentret kommer att kunna ta emot fler multisjuka patienter och
ge mer avancerad medicinsk vård med fler närsjukvårdsplatser. Det förutsätter dock
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att den medicinska personalen snabbt kan komma till patienten om vårdbehovet
kräver det.

Det kommer att bli dyrare att transportera människor med ambulans till sjukhus.
Patienter som inte behöver sjukhusets resurser kanske bara kommer tas emot med
en ”prislapp”. Det kommer säkert att bli dyrare för kommunen att inte ta hem
färdigbehandlade från sjukhus.

Kommunens storlek och avstånd till sjukhus gör att stor vikt måste läggas på
personalen. Det är redan idag svårt att rekrytera personal och det kommer inte att
bli lättare i framtiden. En ”sömlös” organisation på ett vårdcentrum skapar en
attraktivare arbetsplats. Möjligheten att arbeta över gränserna och att inrätta
kombinationstjänster kan locka medarbetare. Genom geografisk närhet skapas
också möjlighet för medarbetarna att genom ett nära och effektivt arbetssätt minska
stressen. De olika personalgrupperna kan använda sin arbetstid mer effektivt och
det minskar behovet av att lägga arbetstid på resor.

Genom att bilda team kring patienten ökar också kvalité och effekterna av
insatserna. Vården kan bli personcentrerad och utformas utifrån den enskildes
behov och önskemål. En sådan vård ger också attraktionskraft för människor: ”Här
kan vi bo kvar, flytta hit eller skriva oss här utan oro för att vården är långt härifrån”.

Fortsatt gemensamt folkhälsoarbete kan också skapa en mer förebyggande och
tryggare vård för barn och unga. En återinrättad familjecentral skulle betyda mycket
i det sammanhanget liksom ökad samverkan med förskola och skola.

Förutsättningar i Valdemarsvik

Valdemarsvik är idag ett föredöme när det gäller vårdsamverkan mellan kommunen,
vårdcentralen, ambulansen och delar av specialistsjukhusvården.
Detta har varit möjligt bland annat på grund av att Vård och omsorgsboendet i
centralorten är samlokaliserat med korttidsboende och vårdcentral på
Vammarhöjden.

Utmärkande för Valdemarsvik är:

 Valdemarsvik har den näst äldsta befolkningen av alla kommuner i Östergötland.

Av cirka 7 800 innevånare är var tredje eller 2 454 personer över 65 år.

 8% av de listade vid vårdcentralen är redan nu över 80 år.
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 2023 – 2029 ökar antalet personer över 85 år från 280 till 401 dvs med 43

procent eller 121 personer. Kommunen är redan på fjärde plats i landet när det
gäller andelen innevånare över 85 år.

 hög andel av innevånarna har stort vårdbehov och lever med kroniska sjukdomar

 Det är långt till sjukhus (54 km)

 Både kommunen och vårdcentralen har stora svårigheter att rekrytera

vårdpersonal

Dagens gemensamma verksamhet

 PAH (palliativ hemsjukvård) och rätt att vårdas och dö i hemmet. Det är ett

samarbete mellan hemsjukvården och vårdcentralen som är unikt i Östergötland.
Verksamheten ökar och utvecklas både medicinskt och med digitala lösningar i
samarbete med LAH på Vrinnevisjukhuset

 Närsjukvårdsplatser på Vammarhöjdens Vård och omsorgsboende, som används

när vård i hemmet inte är lämpligt och vård på sjukhus inte behövs. Detta ger
möjlighet till avancerad vård på hemmaplan där regionen står för kostnaden

 Äldremottagning, dvs riktad primärvård för sköra äldre över 75 år som är

bemannad med fyra sjuksköterskor. Här finns kontaktsköterska och ansvarig
läkare samt personal i hemsjukvården. Detta leder till en helhetssyn och ett
förebyggande arbetssätt. Den medicinska behandlingen, läkemedel och
omvårdnaden utgår ifrån den enskilda patientens sociala situation och vad som
är viktigt för den personen. Åtgärderna dokumenteras i en vårdplan.

 Ambulant bedömning som innebär att ambulanspersonalen kontaktar

vårdcentralen och i samråd bedömer om det finns bättre alternativ än besök på
sjukhusets akutmottagning. Det kan vara läkarbesök i hemmet, besök på
vårdcentralen, inläggning på närsjukvårdsplats eller råd och stöd för egenvård

 Ronder och konsultation på plats på Vammarhöjden och på distans på via skype.

Det sistnämnda innebär att Läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen
samverkar med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan handla om
gemensamma patienter inom hemsjukvården, särskilt boende eller patienter inom
PAH (Primärvårdsanknuten hemsjukvård). Vårdpersonal och anhöriga kan delta
oavsett var de befinner sig, Det leder till bättre kompetensöverföring,
resursutnyttjande och minskat resande.

 Mobil vård och hembesök. Hälso- och sjukvårdens personal har numera digital

utrustning som gör det möjligt att ha tillgång till journal m.m. hemma hos
patienten.
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 Hemrehabilitering som syftar till att ge ökad livskvalité för alla brukare och

erbjuda trygga hemgångar för den som varit på sjukhus eller på korttidsboende.
Genom att tidigt erbjuda trygghetsskapande och rehabiliterande insatser kan
självständighet och delaktighet öka. Det minskar behovet av hemtjänst eller
andra åtgärder från kommunens sida.

 Ökat antal medarbetare med rehab-kompetens. Teamträffar genomförs för all

berörd personal med olika kompetenser. Ett särskilt hemgångsteam planeras i
samverkan. Det blir en förutsättning för att kunna arbeta på detta nya sätt. Ett
stort fokus har lagts på utbildningar samt samarbete mellan rehab-personal och
biståndshandläggare vid hembesök i samband med ansökan om hemtjänst och
mer aktiv förskrivning av hjälpmedel.

 Kommunen och Rehab Öst planerar att starta ett samarbete i gemensamma

träningslokaler. Målet är att slussa rehab patienter till öppenvården på ett bättre
sätt. Samarbetet bidrar också till att personer som inte längre klarar av att träna i
öppenvården kan få tillgång till fortsatt träning i hemmet genom kommunens
rehab.

 Demensteamet och har bidragit till att utveckla och säkra kvalitén för vård och

omsorg av demenssjuka. Demensteamet har ett tätt samarbete med
vårdcentralen, rehab-personal, anhöriga och personer som nyligen fått sin
diagnos.

 Med hjälp av modern teknik skapar och utvecklar Region Östergötland

förutsättningar för preventiv egenvård. Patienter med kroniska sjukdomar kan i
många fall vårdas eller vårda sig själva i hemmet med samma medicinska
säkerhet som om de vore på sjukhus. Man kan t.ex. mäta olika värden hemma
och rapportera in dem till sjukvården. Sådan s.k. egenmonitorering gör det möjligt
att öka tryggheten hos patienter, anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Det
leder i sin tur till stabilare sjukdomstillstånd som i sin tur bidrar till minskat antal
”onödiga” besök eller inläggningar inom vården. Detta används idag vid
vårdcentralen för Kronisk obstruktiv lungsjukdom och hjärtsvikt.

 Alla patienter med hjärtsvikt på vårdcentralen i Valdemarsvik utreds och

behandlas i nära samarbete med hjärtsviktsmottagningen på Vrinnevisjukhuset.
Det gäller medicinering, råd om egenvård, rehabilitering och bedömning av
eventuellt mer avancerade behandlingsalternativ

1) Vårdverksamhetens samverkan och arbetssätt, Region Östergötland, bilaga 3

Kommunstyrelsens tillfälliga beredning
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Kommunstyrelsen har utsett en tillfällig beredning som förberett ärendet och
som har haft ett antal möten under åren. Vid sammanträdet 2020-10-05
informerades om den förnyade och fördjupade förstudien. Vid samma möte
redovisades en aktualisering av boendeutredningen.
Vid sammanträdena 2020-08-17 och 2020-10-05 uppdrogs till förvaltningen
att aktualisera delar av förstudien, bland annat med förnyade
kostnadsberäkningar. Dessa redovisades vid mötet 2021-12-13. Inför
sammanträdet 2022-01-17 hade ledamöterna möjlighet att inkomma med i
förväg ställda frågor som besvarades. Vid mötet fick förvaltningen i uppdrag
att utreda ett alternativ där Vammarhöjden byggs ut med cirka 40-50 platser
samt med mindre verksamheter.

Preliminära kostnadsbedömningar

Den totala utgiften enligt förstudien för renovering/ombyggnaden uppskattas
till ca 450 mnkr varav kommunens andel uppgår till 64% (288 mnkr) plus
köket 3% (13 mnkr). Detta baserat på 2020 års prisnivå då förstudien togs
fram.
De ökade kostnaderna för kommunen handlar mycket om ränteutvecklingen
och beräkningar ger vid handen att kommunens totala ökade nettokostnad
uppgår till 6,4 mnkr vid 1% ränta och 8,9 mnkr vid 2% ränta.

Nettokostnadskalkyl Vammarhöjden

Mnkr Ränta  

  1% 2%

Hyra kommunen 16,5 19,0

Nuvarande Nettohyra VH -1,1 -1,1

Hyresintäkt -5,5 -5,5

Minskade kostnader övrigt1) -4,5 -4,5

Effekter av statsbidrag -0,3 -0,3

Summa ökade kostnader 5,1 7,6

Om kommunen väljer att minska antalet boendeplatser från 60 till 50 stycken
skulle detta innebära en sänkt nettohyra på ca 0,5 mnkr.
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1) Hyra hemtjänst och hemsjukvård -0,8 mnkr, Demensplatser Gusum -2,5 mnkr, Minskat
vikariebehov -0,5 mnkr, minskade kostnader korttidsboende -0,5 mnkr, Övriga effektiviseringar 0,2
mnkr.

Statsbidrag för ombyggnad av äldreboende

Med nuvarande regler kan RÖ söka statsbidrag1) för ombyggnaden till den
del som avser boenden upp till ett belopp om ca 10 mnkr. Om stödet kvarstår
skulle detta sänka produktionskostnaden för den del som kommunen hyr
med motsvarande belopp och därmed hyran. Preliminärt sänker statsbidraget
hyran med ca 0,3 mnkr/år.

1) Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för
äldre personer.

Hyresmodell

RÖ har arbetat fram en hyresmodell1) som bygger på ett samverkansprojekt
med långsiktigt hyresavtal och gemensamt risktagande. I modellen finns
tidsmässiga avstämningar som ska reglera uppkomna förändringar som
påverkar hyresnivån.

1) Bilaga 2, Hyresmodell

Kommunens kostnader för äldreomsorgen

Vid en jämförelse i kolada1) kan konstateras att kommunens
nettokostnadsavvikelse (nettokostnad – referenskostnad) för äldreomsorgen
2020 uppgick till -18 mnkr. Kommunen har av allt att döma en förhållandevis
låg kostnad för sin äldreomsorg. En del av detta kan förklaras av mycket låga
lokalhyror i nuvarande bestånd.
1) www.kolada.se

Effekter på kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag vid förändrat
invånarantal

Ett argument som lyfts fram är att ett väl fungerande vårdcentrum kan
påverka utflyttningen från kommunen på ett positivt sätt. En tillkommande
eller avgående invånare genererar i storleksordningen 65 tkr/år i
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Alternativ
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En jämförelse har gjorts med ett några kommuner kring kostnaderna för att
bygga ett särskilt boende i egen regi. Dock utan kök och lokaler för hemtjänst
m.m. Summorna hamnar strax under 175 mnkr men är starkt beroende av
konjunkturläget på byggmarknaden.

På uppdrag av styrgruppen har även möjligheten till etablering på annan
fastighet inom Valdemarsvik utretts.1) De områden som utretts och ställts mot
varandra är: Sörby, Vammar, ”Hamnläge” och befintligt läge.

Kommunens sektor Samhällsbyggnad rangordnade alternativen enligt
följande: 1 Befintligt läge, 2 Sörby, 3 Vammar.
Regionfastighet rangordnade: 1 Befintligt läge, 2 Sörby, 3 ”Hamnläge och 4
Vammar.

Detta föredrogs dels på styrgruppen och dels för kommunstyrelsens särskilda
beredning. Befintligt läge erhöll sammanlagt 47 poäng och det näst bästa
läget Sörby erhöll totalt 37 poäng i utvärderingen.

1) Se bilaga i förstudierapporten

Nästa skede

Förstudien ligger till grund för att gå in i nästa sked ”Förprojektering” som är
nästa steg i processen. Bedömningen är att kostnaderna för
förproprojekteringen ligger på ca 20 mnkr. Den risk Valdemarsviks kommun
tar i detta är ca 60 % av kostnaderna. Under förprojekteringsfasen fastställer
Valdemarsviks kommun vilka verksamheter och hur mång boendeplatser
som ska omfattas av projektet. Därefter fattas beslut om projektets
fortsättning. I det fall projektet ej kommer till stånd efter förprojekteringen
debiteras kommunen för sin del av de nedlagda kostnaderna. I annat fall
läggs kostnaderna på projektet och därmed den kommande hyran.

Projektets organisation och ansvar

Om- och tillbyggnaden av fastigheten genomförs i RÖ:s regi.
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om Valdemarsviks kommuns
organisation för deltagande i projektet samt om de olika stegen i projektets
genomförande inom ramen för fullmäktiges inriktningsbeslut.

Återremiss
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Ärendet återremitterades efter minoritetsbeslut på
kommunfullmäktigesammanträdet den 4 april 2022. Återremissyrkandet beskrev att
kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att ta beslut och återkomma med förslag om
hur många vård- och omsorgsplatser och vilken kommunal verksamhet som ska
finnas på Vammarhöjden innan avtal tecknas med Region Östergötland och
projektet påbörjas.
Förslaget till beslut av kommunfullmäktige innebär att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att teckna avtal med Region Östergötland för att kunna genomföra en
förprojektering baserat på förstudierapporten.

Kommunstyrelsen ges i också i och med beslutet i uppdrag att vidare utreda och
återkomma med förslag till antalet boendeplatser och kommunala verksamheter i
fastigheten.

Det är av stor vikt för projektet att besked nu lämnas till Region Östergötland om att
Valdemarsviks kommun avser att gå vidare med projektet kring vårdcentrum på
Vammarhöjden. Bedömningen är därför att detta kan ske i två steg, där
kommunfullmäktige nu fattar beslut om att förprojektering startas och att
kommunstyrelsen därefter snarast återkommer med besked om omfattning av den
verksamhet som ska inrymmas på Vammarhöjden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-08
Protokoll KS 2022-03-14 § 55
Protokoll KSAU 2022-02-23 § 22
Hyresmodell Valdemarsvik
Förstudierapport Vammarhöjden
Bilaga till förstudierapport Vammarhöjden - Vårdverksamhetens samverkan
och arbetssätt

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Lönerevision 2022 - Engångsbelopp vård och omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 184 506 kr från kommunstyrelsens
oförutsedda för att uppmärksamma vårdbiträden, undersköterskor, personliga
assistenter, stödpedagoger och äldrepedagoger samt sjuksköterskor inom
vård och omsorg med ett engångsbelopp motsvarande 2000 kr per heltids-
och tillsvidareanställd medarbetare.

Ärendebeskrivning

Under två senaste åren med pandemi har det varit mycket ansträngt inom
vård och omsorg. Personalen har haft en tuff arbetsmiljö med
skyddsutrustning för att undvika smitta, har varit väldigt lojal och arbetat
mycket övertid och ställt upp i ur och skur för att klara verksamheten.

Detta har varit som mest ansträngande i yrkesgrupperna undersköterska,
vårdbiträde, vårdare, skötare, personliga assistenter, stödpedagoger och
äldrepedagoger samt sjuksköterskor. Vi vill uppmärksamma detta med en
symbolisk summa om 2000 kr som engångsbelopp i relation till
sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg.

Kostnad
Kostnaden för engångsbelopp motsvarande 2000 kr per heltidsanställda
personer blir 506 000 kr plus PO-pålägg. Finansieringen av detta föreslås
genom att tillföra 184 506 kr från kommunstyrelsens oförutsedda budgetpost
och resterande kostnad tas från ordinarie löneökningsutrymme.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 36
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-03-04

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Sektorchefen Stöd- och omsorg
Personalchefen
Ekonomichefen
Akten
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Månadsuppföljningar 2022

Kommunstyrelsens beslut

Månadsuppföljningen per 2022-02-28 godkänns.

Förvaltningen uppdras att genomlysa underskottet i sektor Service och
Samhällsbyggnad. Genomlysningen ska redovisas på kommunstyrelsens
sammanträde 2022-05-09. Vid framtida avvikelser uppdras förvaltningen att
komma med förslag till åtgärdsförslag vid prognostiserade budgetunderskott i
samband med månadsuppföljningarna.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen med
tillägget att förvaltningen uppdras att genomlysa underskottet i sektor Service och
Samhällsbyggnad. Genomlysningen ska redovisas på kommunstyrelsens
sammanträde 2022-05-09. Vid framtida avvikelser uppdras förvaltningen att komma
med förslag till åtgärdsförslag vid prognostiserade budgetunderskott i samband med
månadsuppföljningarna.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckman (S) yrkande samt
tilläggsyrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunstyrelsens beslutar enligt båda.

Sammanfattning

Årets första prognos visar på ett mindre totalt budgetöverskott för
kommunen. Resultatet prognostiseras till +12,2 mnkr jämfört med budgeterat
+10,2 mnkr. Detta beror på ett underskott i verksamheterna med -8,6 mnkr
och ett överskott på finansieringen med +10,6 mnkr. Verksamheternas
underskott är helt kopplat till sektor Service och samhällsbyggnad där
avvikelserna framförallt återfinns inom verksamheterna gata och fastighet.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -494,3 -502,9 -8,6
Finansiering 504,5 515,1 +10,6
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Summa (årets resultat) 10,2 12,2 +2,2

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 82,0 64,0 +18,0

Investeringsbudgeten innehåller två större projekt, Ringgården och
Vattenverk. Båda projekten är försenade jämfört med antaganden i budgeten
och ett överskott på ca +18,0 mnkr kan prognostiseras.

Ärendebeskrivning

Mnkr, netto Budget Utfall 28/2 Prognos
avvikelse

Service och samhällsbyggnad 70,2 21,2 -8,6
Stöd och omsorg 226,9 32,0 0,0
Barn, utbildning,arbetsmarknad
och kultur

184,7 26,4 0,0

Räddningstjänst Östra Götaland 7,4 1,6 0,0
Politisk organisation 5,1 0,9 0,0
Summa verksamheterna 494,3 82,1 -8,6

Service och samhällsbyggnad
Prognosen pekar mot ett kraftigt underskott. Detta är kopplat till
verksamheterna gata och fastighet. Även renhållningsverksamheten
signalerar ett mindre underskott. Av gatuavdelningens underskott avser ca
-1,1 mnkr ishallen. Resterande underskott beror på för hög kostnadsvolym
jämfört med budget. På fastighetskontoret beror underskottet på
Ringgården och Strömsvik samt övriga outhyrda lokaler. Kostnaderna för
vattenskadan i Vammarskolan är inte färdigutredda.

Stöd och omsorg
Sektorn prognostiserar ett noll resultat, d.v.s. ingen avvikelse mot budget.
Äldreomsorgen beräknar ett underskott på -1,0 mnkr medan Stöd vid
funktionsnedsättning beräknar ett lika stort överskott. Äldreomsorgens
avvikelse beror på ökade timlöner och sjuklönekostnader då det varit en
hög arbetsbelastning med dels hög sjukfrånvaro samt tyngre ärende.

Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
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Ingen total avvikelse redovisas efter årets första två månader. Däremot
prognostiserar gymnasieskolan ett underskott på närmare -3,0 mnkr
kopplat till boende- och assistanskostnader på RH-gymnasiet. Detta
underskott möts av ett lika stort planerat överskott på ledning och
administration.

Övrigt
Inga övriga avvikelser finns att rapportera.

Finansiering
Enligt senaste prognos har den ekonomiska återhämtningen i samhället gått
fortare än vad som antogs när budgeten lades. Detta har lett till ökat
skatteunderlag. Finansieringen prognostiserar ett överskott med 10,6 mnkr.
Det något bättre resultatet i prognosen och den lägre investeringstakten gör
att årets nyupplåningsbehov förskjuts framåt i tiden. Nyupplåningsbehovet i
budgeten uppgår till 50,0 mnkr. Prognosen är i dagsläget 25,0 mnkr.

Rullande månadsuppföljning
Då bokslutsarbetet för 2021 fortfarande pågår under februari blir den rullande
månadsuppföljningen till vissa delar svårtolkat. Däremot kan det konstateras
att personalkostnaderna nu ligger på samma nivå som förra
tolvmånadersperioden. För någon månad sedan var dessa kostnader
betydligt lägre för den senast redovisade perioden jämfört med den tidigare.
Detta betyder att minskningen avstannat.

Sammanfattning och slutsatser
Uppföljningen per den sista februari 2022 indikerar att åtgärder behöver
vidtas för verksamheterna gata och fastighet för att nå en budget i balans.
Avvikelserna finns även i 2021 års bokslut. Därutöver är det positiva signaler
från verksamheterna och finansiering så här långt.
I slutet av februari förstärktes den finansiella oron och Ryssland påbörjade
ett krig i Europa. Detta kommer att leda till konsekvenser för kommunen men
de är svåröverblickbara för tillfället. Det som redan nu kan ses är en
flyktingvåg och ökade priser inom många varugrupper, I prognosen är inget
av detta medräknat.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-03-08
Rullande månadsuppföljning februari 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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Årsredovisning 2021

Kommunstyrelsens förslag

Årsredovisning för 2021 avseende Valdemarsviks kommun och koncernen
godkänns och fastställs.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över
det gångna året.

Valdemarsviks kommuns årsredovisning innehåller en uppföljning av
inriktningsmål och resultatmål, en ekonomisk redovisning och en
personalredovisning samt verksamhetsberättelser från respektive sektor.
Det ingår även en sammanställd redovisning där kommunens bolag är
medräknade samt en särredovisning för VA-verksamheten.

Det ekonomiska resultatet för året är positivt (+26,6 mnkr) och så är även
balanskravsresultatet (+23,6 mnkr). Detta inklusive en jämförelsestörande
post på 15,0 mnkr som avser kommunens egna insats i
saneringsprojekten.

Kommunen klarar sina mål för god ekonomisk hushållning. Soliditeten ökar
kraftigt. Dels på grund av resultatet men även för att tvisten kopplad till
saneringsprojektet är avslutad vilket innebär att balansomslutningen
minskar med 70,4 mnkr.

Måluppfyllelsen är i övrigt god. En stor del av målen och åtaganden är
uppfyllda. Pandemin som kom i början på 2020 förändrade
förutsättningarna för flertalet verksamheter i kommunen och påverkade
även 2021 märkbart. Det är den enskilt största och helt dominerande
förklaringen till att flera resultatmål inte uppnåtts.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 34
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-03-04
Årsredovisning 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Internkontroll 2021, Redovisning

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av internkontrollen 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

Internkontrollarbetet har genomförts under året enligt den
kommungemensamma planen som gällde för åren 2021 – 2022 (KS 2021-
10-04, § 122)

Internkontrollen är relativt omfattande och bedöms väl uppfylla sitt syfte.
Vissa avvikelser har identifierats och dessa ligger till grund för att rutiner
och processer har eller kommer att förbättras. Därtill har kontrollen
identifierat behov av att uppdatera attestreglementet. Detta kommer att ske
under året.

Sektorsspecifika rapporter redovisas på respektive utskott och ingår i
sammanfattande form i denna rapport.

Resultatet framgår av bifogad rapport.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 35
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-03-04
Internkontrollrapport 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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Omdisponering investeringsbudget 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner omdisponering av medel från post angående
kulvert i investeringsbudgeten 2022.

Medel om 3 miljoner kronor omdisponeras från beslutade 5 miljoner kronor till
kulvertåtgärder, att användas till förebyggande åtgärd mot översvämning i
hamnen i centralorten Valdemarsvik enligt bilaga 2 och 3.

Omdisponerade medel ska tas i beaktande i budgetarbetet inför
kulvertåtgärder 2023 – 2025.

Ärendebeskrivning

I mål- och budgetdokumentet 2022 – 2024 finns 5 miljoner kronor avsatt till
kulvertåtgärder i Fifallaåns sträckning för år 2022. Gatu- & Fastighetskontoret
bedömer att dessa medel ej hinner nyttjas för produktion och åtgärder under
2022, på grund av att det blir mer omfattande och komplicerade utredningar
än som tidigare antagits.

Då Valdemarsviks centrum vid ett flertal tillfällen under åren översvämmats
på grund av höga vattenstånd har Gatu- & Fastighetskontoret jobbat med
åtgärdsförslag mot detta parallellt med kulvertutredningen.

Denna utredning har visat på 2 stycken möjligheter, där åtgärd enligt bilaga 2
och 3 anses vara den mest långsiktiga och fördelaktiga lösningen.

Alternativ för åtgärder
Bilaga 1: Att bygga en mer permanent invallning liknande den akutinvallning
som RTÖG tillfälligt byggt upp vid översvämningsrisk. Denna åtgärd kan ses
som en budgetvariant, och bidrar inte till försköning av centrum. Här
tillkommer också senare reparation av de befintliga sponter som är i dåligt
skick. Kostnadsuppskattning: 1500 tkr.

Bilaga 2 och 3: Att renovera och gjuta in befintliga sponter samt gjuta en
invallning i befintlig bryggdel ända ned till botten. Detta hindrar då vatten att
rinna igenom bryggkonstruktionen, och vidare ut på centralplanen.
I förslaget pålas också konstruktionen för bryggdelen, vilket säkrar att
befintlig bryggdel inte kollapsar. Kostnadsuppskattning: 3000 tkr.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 38
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-03-09
Situationsplan
Bilaga 1: Alternativ 1 för åtgärd mot översvämning i hamnen i centralorten i
Valdemarsvik
Bilaga 2: Alternativ 2 för åtgärd mot översvämning i hamnen i centralorten i
Valdemarsvik
Bilaga 3: Alternativ 2 för åtgärd mot översvämning i hamnen i centralorten i
Valdemarsvik

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Fortsatt utredning gällande sträckning av kulvert 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitteras ärendet för ytterligare utredning.

Yrkanden

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

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckman (S) yrkande om återremiss
ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

En översiktlig utredning av Fifallaåns sträckning, utlopp och
avrinningsområde har genomförts under 2021 och 2022. Avrinningsområdet i
Valdemarsviks centrala delar går under våra stora byggnader Funkishuset
samt Sjöhuset.

I kulvert under byggnaderna bedöms byggnadskonstruktionens och
anläggningens tekniska livslängd vara passerad. Projektgruppen har därför
titta på 5 olika förslag på sträckning (se bilagor), där alternativ 3 och 4 anses
vara de mest fördelaktiga alternativen att utreda vidare inför eventuell
detaljprojektering och kalkylering.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 39
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-03-15
PM Åtgärdsförslag – Kulvert Fifallaån, Valdemarsviks kommun
Bilaga 1 Alternativa kulvertdragningar Fifallaån, Valdemarsvik

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Tekniska chefen
Akten

25(50)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-11

KS § 77 KS-SO.2019.88

Justerare

..........

..........

Riktlinjer för äldreomsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckmans (S) yrkande om bordläggning
ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Revidering av "Riktlinjer för handläggning och insatser till äldre och personer
med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen". Aktuella förändringar är
markerade med gul färg.

Beslutsunderlag
Protokoll KSSOU 2022-03-21 § 10
Tjänsteskrivelse från sektor stöd och omsorg 2022-03-11.
Riktlinjer för handläggning och insatser till äldre personer med
funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen.Senast reviderad 2020-01-07.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Arbetsplan 2022 sektor Stöd och Omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar information om arbetsplan för sektor Stöd och
Omsorg 2022 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sektor Stöd och Omsorg ska arbeta fram en arbetsplan utifrån
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 §51 Styrmodell för Valdemarsviks
kommun. Med grund i resultatmål och resultatindikationer sammanställs en
arbetsplan för sektorsövergripande mål och indikationer. Kommunstyrelsen
delges de sektorsspecifika arbetsplanerna som information. Arbetsplanerna
ligger sedan till grund för den styrning och ledning sektorcheferna utövar över
verksamheten och omsätts först i respektive enhets lokala arbetsplan för att
därefter möta medarbetaren i den individuella utvecklingsplanen.

Arbetsplanen för sektor Stöd och Omsorg beskriver sektorns arbetsområden
för 2022 utifrån Mål- och budgetdokument som Kommunfullmäktige antog
2020-11-23 §117.

Beslutsunderlag
Protokoll KSSOU 2022-03-21 § 11
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2022-03-14
Arbetsplan 2022 sektor Stöd och Omsorg 2022-03-14

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Stöd till övriga föreningar 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala stöd för verksamhetsåret 2022 enligt
följande:

· 85 000 kr till Gusums Folkets Hus

· 15 000 kr till Bris Region Öst

· 25 000 kr till Gryts Bygdegårdsförening

· 35 000 kr till Östra Ed Tryserym Bygdegårdsförening

Kostnaden på 10 000 kr som går över anslaget om 150 000 kr för övriga
föreningar finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Jäv

Lars Beckman (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Malin Andersson (S) går
in tjänstgörande ersättare.

Jenny Elander Ek (C) anmäler jäv och lämnar lokalen. Maud Carlsson (S) går
in som tjänstgörande ersättare.

Eftersom ordförande Lars Beckman (S) och vice ordförande Jenny Elander
Ek (C) anmäler jäv leder Per Hollertz (M), kommmunstyrelsens andre vice
ordförande, sammanträdet under denna paragraf.

Eftersom Per Hollertz (M), som justerar dagens sammanträdesprotokoll,
leder sammanträdet utses Nhela Ali (S) att justera denna paragraf.

Reservation

Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M), Hans Andersson (M), Stefan Kemle
(LpO), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
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Yrkanden

Göran Hargestam (SD) med instämmande från Stefan Kemle (LpO) yrkar, så
budgetanslaget inte överskrids, att kommunstyrelsen beslutar att utbetala
stöd för verksamhetsåret 2022 enligt följande:

· 85 000 kr till Gusums Folkets Hus

· 5 000 kr till Bris Region Öst

· 25 000 kr till Gryts Bygdegårdsförening

· 35 000 kr till Östra Ed Tryserym Bygdegårdsförening

Ted Starkås (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar att utbetala stöd för verksamhetsåret 2022 enligt följande:

· 85 000 kr till Gusums Folkets Hus

· 15 000 kr till Bris Region Öst

· 25 000 kr till Gryts Bygdegårdsförening

· 35 000 kr till Östra Ed Tryserym Bygdegårdsförening
Kostnaden på 10 000 kr som går över anslaget om 150 000 kr för övriga
föreningar finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Göran Hargestam (SD) med fleras och Ted
Starkås (S) yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Ted Starkås (S) yrkande om
bifall till arbetsutskottets förslag.

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 till 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.
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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.

Ärendet återremitterades av KSAU 2021-12-08 § 101 för att tas upp i
samband med översynen av föreningsstöden.

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

Valdemarsviks
Ryttarkamrater

8000 kr Ej sökt ---

Summa: 153 000 kr 185 000 kr 150 000 kr
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 41
Protokoll KSAU 2021-12-08 § 101
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
Arbetsledare medborgarservice
Akten
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Strategi för suicidprevention

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare utredning om följande:
- Samverkan med samhället, patienter och anhöriga
- Mätbara mål
- Berg och broar
- Samråd med föreningar som SPES och Suicid Zero
- Kostnader

Yrkanden

Anna Nilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterr ärendet för
ytterligare utredning och förtydliganden om följande:
- Samverkan med samhället, patienter och anhöriga
- Mätbara mål
- Berg och broar
- Samråd med föreningar som SPES och Suicid Zero
- Kostnader

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Anna Nilssons (M) yrkande om återremiss
ställs under propostion. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Ungefär 50 av dessa
personer är hemmahörande i Östergötland. Mellan åren 2010-2019 tog 13
personer i Valdemarsviks kommun sitt liv. Suicidhandlingar är den yttersta
konsekvensen av ett svårt lidande. Lidandet kan ha orsakats av svår
sjukdom (psykisk eller somatisk), eller av olika trauman och svårt drabbande
livshändelser (arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, social isolering eller
förlust av närstående).

På uppdrag av LGVO i Östergötland (Ledningsgrupp vård och omsorg) togs
en strategi för suicidprevention i Östergötland fram under 2021 i samverkan
mellan länets kommuner och flera andra aktörer i länet. Samtliga kommuner i
Östergötland ställde sig bakom strategin under 2021.
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Syftet med den regionala strategin är att vägleda berörda aktörer i det
preventiva arbetet, med möjlighet att anpassa arbetet efter de behov och
förutsättningar som finns inom respektive organisation. Strategin gäller till
och med 2025 och utgår från de nio nationella åtgärds-områdena för att
minska suicid (självmord*).

* Här samt i strategin används orden självmord och suicid synonymt.

På uppdrag av styrgruppen för folkhälsoarbetet i Valdemarsviks kommun har
kommunens preventionsgrupp i samverkan med enheten för psykisk hälsa
inom Stöd och omsorg tagit fram ett förslag på strategi för suicidprevention i
Valdemarsviks kommun.

Syftet med Valdemarsviks strategi för suicidprevention är att:

 skapa ett systematiskt och samordnat suicidpreventivt arbete inom
Valdemarsviks verksamheter

 förbättra samverkan i det preventiva arbetet (såväl internt som med
externa aktörer)

Det suicidpreventiva arbetet ska utgå från följande mål:

1. Öka kunskapen om suicid, suicidprevention, psykisk ohälsa och kännedomen om
befintliga stödinsatser. Målgrupp: kommunens medarbetare, chefer och politiker

2. Sprida kunskap om lokalsamhällets stödinsatser till personer som mår psykiskt
dåligt samt till anhöriga som har någon i sin närhet som mår dåligt eller som tagit
sitt liv

3. Systematisera det preventiva arbetet kring suicid och psykisk ohälsa inom
kommunens verksamheter

Strategins ovanstående mål behöver brytas ner till konkreta aktiviteter. Dels inom
kommunens olika verksamheter, dels i form av gemensamma sektorsövergripande
aktiviteter (inklusive samhällsbyggnad, personalkontor m.fl.). Aktiviteterna ska vara
behovsstyrda vilket kräver en nulägesbild av redan pågående insatser,
förbättringsområden samt ett beslut kring vilka aktiviteter som bör prioriteras på kort
sikt respektive lång sikt.
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För att få ett helhetsgrepp om det suicidpreventiva arbetet behöver aktiviteterna
projektledas av en utsedd samordningsfunktion. En samordnare är även viktig för
att mobilisera samverkan med externa aktörer, driva de samhällsriktade insatserna,
omvärldsbevaka suicidfrågan (delta i nätverk, seminarium samt i
uppföljningsarbetet).

Styrgruppen för kommunens folkhälsoarbete (kommundirektör och sektorchefer)
ansvarar för att strategins mål bryts ner till aktiviteter, genomförs och följs upp.
Resultat och genomförda insatser ska rapporteras i Kommunstyrelsen årligen.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 40
Tjänsteskrivelse från Staben 2022-03-15
Strategi för suicidprevention i Valdemarsviks kommun 2022-2024
Strategi för suicidprevention i Östergötland 2021-2025
Strategi för en god och jämlik folkhälsa i Valdemarsviks kommun 2018-2022
Preventionsstrategi för Valdemarsviks kommun 2021-2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Folkhälsoutvecklaren
Akten
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Försäljningsuppdrag - del av Valdemarsvik 7:1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterliggare utredning om
följande:
"Planlagda gator är i vissa delar inte utbyggda enligt detaljplan för Vammar
industri-område. Genom en utbyggnad av planlagda vägar tillgängliggörs
marken inom planområdet och marken blir mer lämplig att bebygga. Kostnad
för gatuutbyggnad skall enligt planbeskrivningen täckas av kommunens
intäkter vid markförsäljningar inom samma planområde. Kostnadskalkyl
behöver tas fram för gatuutbyggnad inom Vammar industriområde och medel
för utbyggnaden behöver tillskjutas av kommunstyrelsen."

Yrkanden

Lars yrkar att man återremitterar för ytterliggare utredning om följande:
"Planlagda gator är i vissa delar inte utbyggda enligt detaljplan för Vammar
industri-område. Genom en utbyggnad av planlagda vägar tillgängliggörs
marken inom planområdet och marken blir mer lämplig att bebygga. Kostnad
för gatuutbyggnad skall enligt planbeskrivningen täckas av kommunens
intäkter vid markförsäljningar inom samma planområde. Kostnadskalkyl
behöver tas fram för gatuutbyggnad inom Vammar industri-område och
medel för utbyggnaden behöver tillskjutas av kommunstyrelsen."

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckman (S) yrkande om återremiss
ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Fastigheten Valdemarsvik 7:1, känt som Vammar industriområde, är planlagd
för handel, industri och småindustri. De delar av fastigheten som fortfarande
är obebyggd och i kommunens ägor är planlagd som industri och
småindustri. Idag utarrenderas marken och brukas som jordbruksmark. På
fastigheten finns en ledningsrätt i form av en högspänningsledning. Ytan är
totalt ca 5ha varav den ena tillåter småindustri med maximal byggnadshöjd 5
meter och den andre tillåter industri med maximal byggnadshöjd 5 meter.

35(50)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-11

KS § 81 KS-KcS.2022.19 VALDEMARSVIK 7:1

Justerare

..........

..........

Till förvaltningen kommer flera förfrågningar i månaden om mark för
etablering av nya verksamheter eller expandering av befintliga. Med
hänvisning till det behöver kommunen tillgängliggöra mark för detta ändamål,
i synnerhet redan planlagd mark.

Detaljplan för Vammar industriområde
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Flygfoto över Vammar industriområde. Försäljningsuppdraget avser markerad del av
fastighet Valdemarsvik 7:1.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 44
Tjänsteskrivelse från Staben 2022-03-09

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Mark- och exploateringsingenjören
Näringslivsutvecklaren
Akten
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Försäljningsuppdrag - delar av Valdemarsvik 4:3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterliggare utredning om
följande:
"Planlagda gator är i vissa delar inte utbyggda enligt detaljplan för Mossebo
industri-område. Vidare har inte befintliga avvattningskulvertar utretts inom
planarbetet. Genom en utbyggnad av planlagda vägar samt vissa åtgärder
på befintliga kulvertar tillgängliggörs marken inom planområdet och marken
blir mer lämplig att bebygga. Kostnad för gatuutbyggnad skall enligt
planbeskrivningen täckas av kommunens intäkter vid markförsäljningar inom
samma planområde. Kostnadskalkyl behöver tas fram för gatuutbyggnad
inom Mossebo industri-område och medel för utbyggnaden behöver
tillskjutas av kommunstyrelsen."

Yrkanden

Lars yrkar att man återremitterar för ytterliggare utredning om följande:
"Planlagda gator är i vissa delar inte utbyggda enligt detaljplan för Mossebo
industri-område. Vidare har inte befintliga avvattningskulvertar utretts inom
planarbetet. Genom en utbyggnad av planlagda vägar samt vissa åtgärder
på befintliga kulvertar tillgängliggörs marken inom planområdet och marken
blir mer lämplig att bebygga. Kostnad för gatuutbyggnad skall enligt
planbeskrivningen täckas av kommunens intäkter vid markförsäljningar inom
samma planområde. Kostnadskalkyl behöver tas fram för gatuutbyggnad
inom Mossebo industri-område och medel för utbyggnaden behöver
tillskjutas av kommunstyrelsen."

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckman (S) yrkande om återremiss
ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Fastigheten Valdemarsvik 4:3, lokalt känt som Mossebo, är planlagd för
handel, industri och kontor. Idag utarrenderas marken och brukas som
jordbruksmark. Ytan på kommunens kvarvarande mark i Mossebo är totalt ca
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2,5ha och tillåter en byggnadshöjd på 8 meter. I området finns befintliga
kommunala vägar.

Till förvaltningen kommer flera förfrågningar i månaden om mark för
etablering av nya verksamheter eller expandering av befintliga. Med
hänvisning till det behöver kommunen tillgängliggöra mark för detta ändamål,
i synnerhet redan planlagd mark.

Detaljplan över Mossebo
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Flygfoton över Mossebo. Försäljningsuppdraget avser markerad del av fastighet
Valdemarsvik 4:3.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2022-04-08
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 45

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Mark- och exploateringsingenjören
Näringslivsutvecklaren
Akten
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Evenemangsstöd 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avsätter 400 000 kr från kommunstyrelsens medel för
oförutsedda händelser, till stöd till evenemang i Valdemarsviks kommun
2022.

Stödet fördelas enligt förvaltningens förslag, men förutsättning för utbetalning
är ansökan om evenemangsstöd från respektive arrangerande förening.

Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till riktlinjer för stöd till
evenemang. Riktlinjen ska gälla från 1 januari 2023 och beslut ska tas under
hösten 2022 i samband med beslut om nya riktlinjer för föreningsstöd.

Sammanfattning

I Valdemarsviks kommun finns en stark tradition av att bedriva evenemang
för besökare och invånare. Evenemangen har genomförts i alla kommunens
orter och har varit spridda över hela året, men med en majoritet av
arrangemangen under sommaren.

Efter de senaste årens restriktioner rörande publika allmänna arrangemang
har intresset för att driva olika evenemang under 2022 visat sig vara stort. Ett
antal arrangörer har redan lämnat in ansökningar. För att finansiera
kommunens insats i arrangemang under 2022 förslår förvaltningen att 400
000 kr avsätts från kommunstyrelsen medel för oförutsedda händelser.

Ärendebeskrivning

I Valdemarsviks kommun finns en stark tradition av att bedriva evenemang
för besökare och invånare. Evenemangen har genomförts i alla kommunens
orter och har varit spridda över hela året, men med en majoritet av
arrangemangen under sommaren.

Pandemin och de restriktioner som gällt under de senaste åren har inneburit
att de flesta arrangemang ställts in de senaste två åren. Effekterna av detta
har varit stora för en del av de föreningar som tidigare år arrangerat och det
är även sannolikt att besöksnäringen och handeln tappat inkomster.
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Efter de senaste årens restriktioner rörande publika allmänna arrangemang
har intresset för att driva olika evenemang under 2022 visat sig vara stort. Ett
antal arrangörer har redan lämnat in ansökningar.

De evenemang och arrangemang som aviserat intresse för 2022 är:

 Allsångsmåndagarna, uppskattat kommunalt stöd 70 000 kr

 Karnebåt, uppskattat kommunalt stöd 50 000 kr

 Klassikerfestivalen, uppskattat kommunalt stöd 80 000 kr

 Skördefest, uppskattat kommunalt stöd 75 000 kr

 Jul i Viken, uppskattat kommunalt stöd 15 000 kr.

Utöver dessa evenemang behöver också medel avsättas för övriga
arrangemang med 110 000 kr.

För att finansiera kommunens insats i dessa arrangemang förslår
förvaltningen därför att 400 000 kr avsätts från kommunstyrelsens medel för
oförutsedda händelser.

Stödet förslås fördelas enligt de intresseanmälningar som inkommit och med
komplettering av förvaltningens förslag. En förutsättning för utbetalning är
ansökan om evenemangsstöd från respektive arrangerande förening. Det är
därmed tydligt att för att få del av detta stöd ska den sökande vara en
förening.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 43
Tjänsteskrivelse från kommundirektören 2022-03-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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Swedish League 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare utredning i frågan om
ekonomisk beskrivning av beslutet.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för
ytterligare utredning i frågan om ekonomisk beskrivning av beslutet.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) yrkande om återremiss
ställs under propostion. Efter ställd proposition finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att Valdemarsviks kommun och Swedish League i
Valdemarsvik tecknar samarbetsavtal om att genomföra Swedish League på
Grännäs fritidsområde den 15–16 april 2023. Swedish League är en
orienteringsliga för Sveriges bästa seniorer och juniorer. Arrangemanget
beräknas locka ca 4 000 deltagare från uppskattningsvis 2 - 3 nationer. Med
familjemedlemmar, press, funktionärer, publik och övriga beräknas
arrangemanget omfatta 3 000 gästnätter.

Ärendebeskrivning

Swedish League i Valdemarsvik har uppvaktat kommunen för att teckna
samarbetsavtal med syfte att genomföra Swedish League på Grännäs
fritidsområde den 15–16 april 2023. Syftet med avtalet är att genomföra en
välarrangerad tävling som skapar goodwill för såväl Valdemarsviks kommun
som för medverkande föreningar och orienteringssporten.

Swedish League är en orienteringsliga för Sveriges bästa seniorer och
juniorer. Swedish League ska i första hand sätta deltagarna i fokus, men ska
också användas som ett verktyg för att synliggöra orienteringen i media och
utveckla arrangörer.
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Tidigare hette tävlingen Silva League och innan dess Elitserien för
seniorerna och Silva Junior Cup för juniorerna. Ännu tidigare hette tävlingen
Skogssport Junior Cup för juniorerna.

Till Grännäs beräknas ca 4 000 deltagare komma från uppskattningsvis 2 - 3
nationer. Med familjemedlemmar, press, funktionärer, publik och övriga
beräknas arrangemanget omfatta 3 000 gästnätter.

Arrangemanget ska ha en stark miljöprofil. Sophanteringen ska hanteras
strikt miljömässigt. Sopkärl ska placeras lättillgängliga inom campingområdet
och tävlingsarenan. Biltrafiken ska minimeras.

Båda parter förbinder sig att i positiv samarbetsanda genomföra olika
aktiviteter och marknadsföringsåtgärder och att medverka till att erforderliga
tillstånd erhålls för tävlingens genomförande.

Den ekonomiska grunden för tävlingens genomförande förutsätter att de
direkta kostnaderna begränsas eftersom tävlingens avgifter och intäkter styrs
av orienteringssportens avgiftsregler.

Båda parter ska gemensamt verka för stöd från näringslivet i kommunen.
Samarbetspartner är Valdemarsviks kommun och arrangörsföreningen
Swedish League i Valdemarsvik, bestående av Björkfors Gymnastik och
Idrottsförening, Gamleby Orienteringsklubb, Hammarkinds Orienteringsklubb,
OK Denseln, Söderköpings Orienteringsklubb och Västerviks
Orienteringsklubb.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 46
Tjänsteskrivelse från kommundirektören 2022-03-08
Förslag till samarbetsavtal med Swedish League

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Akten
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Sammanträdestider 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan med
följande sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2023:

 2023-02-06

 2023-04-03

 2023-05-02

 2023-06-07

 2023-09-25

 2023-11-13

 2023-12-11

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesplan med
följande sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2023:

 2023-01-16

 2023-02-13

 2023-03-13

 2023-04-11

 2023-05-08

 2023-06-12

 2023-09-04

 2023-10-02

 2023-10-30

 2023-11-20

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider för
kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan
sommaruppehållet.

Kansliet hur tagit fram förslag till sammanträdestider 2023 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott antar
sina egna sammanträdestider. Utskotten beslutar om sina
sammanträdestider efter att tiderna har antagits för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-03-03
Förslag till sammanträdestider 2023

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion - Tillgänglighet till Funkishuset

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen uppdras att
säkerställa så åtgärder genomförs snarast för av CVAB för att uppnå
tillgänglighetskrave vid ingången till Funkishuset via Garvaregatan.
Kommunstyrelsen ska följa upp att åtgärderna genomförs.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-02-
07 om tillgängligheten till Funkishuset. Motionären yrkar ”att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att åtgärder genomförs
snarast av CVAB för att uppnå tillgänglighetskraven vid ingången till
Funkishuset via Garvaregatan” samt ”att Kommunstyrelsen följer upp att
åtgärderna genomförs”.

Motionären påpekar att dörröppnarens placering vid Funkishusets entré från
Garvaregatan är placerad på ett sätt som inte uppfyller kraven på
tillgänglighet. Förvaltningen instämmer i att dörröppnaren är olämpligt
placerad ur ett tillgänglighetsperspektiv. Förvaltningen föreslår därför att
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-03-23 § 47
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-03-01
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-02-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Anmälda protokoll, delegationsbeslut och meddelanden läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottet 2022-03-23

· Barn- och utbildningsutskottet 2022-03-22

· Stöd- och omsorgsutskottet 2022-03-21

Följande delegationsbeslut till kommunstyrelsen:

· Arbetsledare medborgarservice Caroline Starkås, dnr KS-SA.2021.79,
2022-03-11. Lokalt akivitetsstöd (LOK-stöd) HT 2021.

· Kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman, dnr KS-TEK.2021.87,
2022-03-15, Yttrande till förvaltningsrätten i Linköping angående
överklagan enligt laglighetsprövning av undertecknande av
nyttjanderättsavtal.

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 1315-22 - Beslut i frågan om
inhibition gällande överklagan enligt laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut 2022-02-15 § 34.

· Minnesanteckningar Östergötlands integrationsråd 2022-03-08

· Minnesanteckningar Folkhälsopolitiskt nätverk 2021-12-02

· Minnesanteckningar Folkhälsopolitiskt nätverk 2022-03-11

· Minnesanteckningar Skärgårdsråd 2022-03-11

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar om kommunens beredskap gällande eventuell
flyktingmottaning från Ukraina. Migrationsverket har skrivit ned sin första
prognos om antalet flyktingar till Sverige och har lämnat besked att
Valdemarsvik inte är en av kommunerna som i dagsläget är berörd.
Kommunens beredskap för flyktingmottagning ska avvecklas men med en
viss beredskap kvarstående.

Strategiska samråd
Per Hollertz (M) informerar från senaste strategiska samrådet, där frågan om
tendenser och attityden för personer att vidareutbilda sig presenterades.

RTÖG
Anders Carlsson (C) informerar från senaste direktionsmötet i RTÖG.
Årsredovisningen visar ett större positivt resultat än tidigare prognoser.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nya frågor

Jonas Andersson (V)
- Ställer frågan om att prioritering av arbetsinsatser för gatukontoret när
sektor Service och Samhällsbyggnad, särskilt delen som avser fastighet och
gata, visar på ett negativt underskott. I samband med att nya åtgärder och
ändringar genomförs i stadsmiljön innebär det även utökade arbetsinsatser
för gatukontoret.

- Ställer frågan om beredning av motionen "Utredning av Skolresor &
Färdtjänst", dnr KS-TEK.2021.65.

Stefan Kemle (LpO)
- Ställer frågan om skrivelse från SPF Ankaret som har adresserats till
kommunstyrelsen.
Svar: Skrivelsen har lämnats ut till ledamöterna. Då det lämnades in fysiskt
har det även lämnats ut fysiskt på sammanträdena.

- Ställer frågan om vad som händer med stallet i Gusum.

- Ställer frågan om laddstolpar i centrum i Valdemarsviks centralort som kan
användas gratis.

Göran Hargestam (SD)
- Ställer frågan om vad som händer med ishallen om tilldelningsbeslut i
upphandlingen inte kommer fattas innan sommaren.
Svar: Det finns en förfrågan om uthyrning under sommaren som tidigare år.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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