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Ändring av tidsplan för markanvisning Valdemarsvik Sörby
2:10

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga tidsfristen för intresseanmälan till och
med 2022-09-30.

Kommunstyrelsens delegerar frågor angående intresseanmälan för
markanvisning samt genomförande av densamma till kommundirektören.

Ärendebeskrivning

Annonsering av markanvisning för Valdemarsvik Sörby 2:10 inleddes i juni
2022 efter beslut av kommunstyrelsen. Slutdatum för intresseanmälan är
enligt beslutad tidsram satt till den 31/8 2022. Under sommaren 2022 har
önskemål om förlängning av tidsfristen inkommit till kommunen. Mot
bakgrund därav föreslår förvaltningen att tidsfristen för intresseanmälan
förlängs med en månad till och med 30 september 2022.

För att underlätta hanteringen av intresseanmälan föreslår förvaltningen även
att övriga frågor som rör intresseanmälan för markanvisningen delegeras till
kommundirektören. Efter tidsfristens utgång genomförs utvärdering enligt
tidigare beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Förlängd tidsfrist för markanvisning Valdemarsvik Sörby
2:10”, daterad 2022-08-10

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Mark- och exploateringsingenjören
Planarkitekten
Akten
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Riktlinjer för förenings- och projektstöd

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Sammanfattning

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en översyn av
riktlinjerna för kommunens föreningsstöd. Översynen har resulterat i ett
förslag till ett nytt styrdokument. Riktlinjer för förenings- och projektstöd
föreslås gälla från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsen återremitterade riktlinjer för förenings- och projektstöd
2022-06-13 § 122 för att ytterligare utreda frågan om att komplettera
riktlinjerna med ett stöd för föreningar som handhar samlingslokaler. Bifogat
till ärendet finns nu en utredning om stöd till samlingslokaler.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 2021-11-08 § 155 kommundirektören i uppdrag att
göra en översyn av Policy och riktlinjer för förenings- och arrangemangsstöd i
Valdemarsviks kommun.

Det nu gällande styrdokumentet Policy och riktlinjer för förenings- och
arrangemangsstöd i Valdemarsviks kommun reviderades senast av
kommunfullmäktige 2018-03-26 § 25. Med utgångspunkt i det dokumentet
har ett förslag till nya riktlinjer tagits fram. Förslaget har tagits fram i syfte att
göra riktlinjerna tydligare, långsiktiga, mer rättvisa och transparenta.

Idag har Valdemarsviks kommun 16 olika typer av stöd. Utöver de stöd som
finns i det nu gällande styrdokumentet betalar kommunen även ut kulturstöd
och stöd till studieförbund. I det förslag som presenteras föreslås totalt 9
stöd.

Flera stöd har tagits bort eller slagits ihop. Ett stöd har lagts till,
Ungdomspotten, som är en så kallad ”snabbslant” som ska handläggas
snabbt och betalas ut inom en vecka från det att stödet sökts. Hanteringen
av kulturföreningsstöd och stöd till studieförbund har tidigare reglerats i andra
styrdokument men är nu inkluderade i Riktlinjer för förenings- och
projektstöd.
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Stöd har tagits bort mot bakgrund av att de haft få eller inga ansökningar, att
de endast riktats till specifika föreningar eller för att de kunnat sammanslås
med andra stöd. En genomgående tanke i arbetet med att ta fram det nya
förslaget har varit att göra det möjligt för de föreningar som sökt stöd som nu
tagits bort att söka andra stöd. Många av de stöd som finns i nu gällande
riktlinjer kan endast sökas av föreningar med medlemmar i åldern 3-20 år.
Åldersgränsen är borttagen i de generella villkoren i det nya förslaget vilket
möjliggör för många av de föreningar som sökt stöd som nu är borttagna, att
söka andra stöd. Samtidigt riktas flera av stöden i det nya förslaget specifikt
till barn och unga. För många av stöden prioriteras dessutom ansökningar
från föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Utöver förändringar i antalet stöd föreslås även förtydliganden i form av
mindre förändringar i villkoren för respektive stöd. Klargöranden och tillägg
har gjorts gällande vilka dokument som ska skickas in tillsammans med
ansökan.

De generella villkoren har uppdaterats. Villkoren knyter an till
regeringsformens 1 kap. 2 §, ofta kallad målsättningsparagrafen. Syftet är
att skapa en långsiktighet och förtydliga inriktningen på de satsningar som
Valdemarsviks kommun väljer att prioritera i de föreslagna riktlinjerna för
förenings- och projektstöd. I jämförelse med de nu gällande riktlinjerna har
villkoren blivit fler. De har harmoniserats med villkor som både
grannkommuner och andra kommuner som nyligen uppdaterat sina
styrdokument ställer på de som ansöker om stöd.

I det nya förslaget föreslås föreningarna registrera sig i ett digitalt
föreningsregister. Detta är ett steg i att kunna gå över till digital hantering av
föreningsstöden och möjliggöra att skicka in ansökningar digitalt.
Förändringen skulle förenkla handläggningen men framförallt förenkla för
föreningar som söker stöd exempelvis genom förtydliganden av vilka
dokument som krävs för att söka ett enskilt stöd. Ett digitalt
ansökningssystem introduceras stegvis tillsammans med föreningarna.

Ytterligare ett förslag som finns med i de nya riktlinjerna är förslaget om att ta
stickprov bland de ansökningar som beviljas. De ansökningar som väljs ut
granskas särskilt noggrant. Stickproven utgör en kontrollfunktion.

De nya riktlinjerna föreslås gälla från och med 2023-01-01. Tidsperspektivet
möjliggör en introducering av det digitala ansökningssystemet i god tid innan
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nästa sökomgång. Tiden behövs även för att göra om blanketter, uppdatera
information om stöden samt informera föreningar om förändringarna.

Sammanställning och bemötande av remissyttranden
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-14 § 53 att skicka förslaget på remiss.
Kommundirektören fick även i uppdrag att informera om och inhämta
synpunkter på förslag under föreningsrådets möte 2022-04-05.

Flera föreningar har lämnat remissyttranden. Flera föreningar ställer sig
positiva till förslaget till nya regler för förenings- och projektstöd.

En del remissyttranden har resulterat i korrigeringar av riktlinjerna.
Hammarkinds OK påpekade att kartframställning nämndes under Driftstöd
men saknades i Bilaga 1, där det nu lagts till. Efter önskemål och enligt
samma princip som gällt för de andra bidragen förblir summan för bidraget
10 000 kr men kommer nu även indexregleras, vilket Hammarkinds OK
önskade.

Gusums Folkets hus saknar ett stöd som motsvarar Stöd till övriga föreningar
som finns i de ännu gällande riktlinjerna. Ett motsvarande stöd finns inte i det
nya förslaget men istället är villkoren omformulerade så att föreningarna som
tidigare sökt Stöd till övriga föreningar har möjlighet att söka flera olika stöd.
Även föreningar som inte bara har ungdomsverksamhet kan enligt det nya
förslaget bland annat söka grundstöd, lokalstöd och investeringsstöd, vilket
inte var möjligt tidigare.

Hammarkinds SK påpekade att de erbjuder barngymnastik i åldrarna 0-3 år
vilket gör det svårt att söka aktivitetsstöd. Åldersspannet i förslaget har därför
breddats så att de föreningar som uppfyller villkoren under allmänna
bestämmelser och bedriver verksamhet i gruppform för barn och unga i
åldrarna 0-25 år samt för äldre + 65 år har möjlighet att söka aktivitetsstöd.

Gryts bygdegårdsförening lämnade flera synpunkter. Bland annat önskades
tydliggörande om vem som beslutar om stöden samt detaljer gällande
aktivitetsstöd och investeringsbidrag. Korrigeringar har därför gjorts i
förslaget till förenings- och projektstöd.

Gusums hembygdsförening lyfte att ansökningsprocessen är krånglig då
ansökningar av flera stöd också kräver att samma dokument skickas in flera
gånger. Gusums hembygdsförening nämner i sitt remissyttrande det som
förvaltningen hoppas blir en förenkling och förbättring. Genom det digitala
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föreningsregistret kan dokument som exempelvis årsredovisning laddas upp
så att de inte behöver skickas med varje ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-07-26
Riktlinjer för förenings- och projektstöd
Utredning – Stöd till samlingslokaler
Remissyttranden från Valdemarsviks IF, Gryts bygdegårdsförening, Gusums
hembygdsförening, Hammarkinds SK, Pistolskytteklubben, Ryttarkamraterna,
Gusums Folkets hus, Hammarkinds OK samt Gryts Föreläsningsförening

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Gemensam överförmyndarverksamhet i östra Östergötland

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att införa en gemensam nämnd och
en gemensam verksamhet för överförmyndaverksamheten i östra
Östergötland.

Inriktningen är att en gemensam nämnd och verksamhet kan införas från och
den 1 januari 2027 och att beslut om avtal mellan de ingående kommunerna
ska fattas senast år 2025.

Överförmyndaren får i uppdrag att tillsammans med
överförmyndarnämnderna i Finspångs, Norrköpings och Söderköpings
kommuner förbereda samverkan genom att ensa regelverk och arbetssätt.

Beslutet gäller under förutsättningen att samtliga berörda kommuners
fullmäktige fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning

Söderköpings kommun har initierat frågan om en eventuell samverkan
mellan inom överförmyndarverksamheten med Finspång, Norrköping och
Valdemarsvik. Kommunstyrelsen i Valdemarsvik har 2022-02-14 § 27 ställt
sig positiv att utreda förutsättningarna tillsammans med övriga kommuner.

Kommunerna har samverkat i utredningsarbetet och representanter för
överförmyndarverksamheterna har träffats regelbundet. Representanterna
har enats om vissa principiella frågor som varit utgångspunkt i arbetet. Om
kommunerna väljer att samverka inom området vill man att

- Norrköpings kommun ska vara värdkommun.
- Samverkan sker genom gemensam nämnd.
- Verksamheten bedrivs sammanhållet, det vill säga att man har

gemensamma regler, rutiner, arvoden mm och inte fyra olika system
- Varje kommun har ansvar för det som skett i ärendena innan

samverkan.
- Lokal närvaro ska garanteras i alla kommuner som ingår i samverkan.
- Finansieringen ska utgå från antalet ärenden i respektive kommun.
- Ingen kommun ska behöva sänka kvaliteten i sin verksamhet vid en

samverkan, målet är bland annat att ge ökade förutsättningar att leva
upp till intentionerna i föräldrabalken, öka förmågan att rekrytera och
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behålla medarbetare, öka rättssäkerheten i handläggningen och en
större förmåga att arbeta utvecklingsinriktat och proaktivt.

Utredningen har fokuserat på att beskriva verksamheterna i respektive
kommun samt vad som behöver ske för att starta en gemensam verksamhet.
Förslag till avtal mellan kommunerna och reglemente för en gemensam
nämnd har också tagits fram.

Utredningen visar att kommunerna har olika förutsättningar, organisation och
arbetssätt. För att en gemensam verksamhet ska fungera bra behöver
ärenden hanteras på ett likartat sätt och de fyra kommunernas verksamhet
skiljer sig åt idag på flera sätt.

Verksamheten behöver också ha kännedom om de lokala förhållandena
både vad gäller huvudmännens och ställföreträdarnas förhållanden. I
dagsläget skulle ingen personal från Söderköpings och Valdemarsviks
kommuner följa med in i den gemensamma verksamheten. Det betyder att
den befintliga personalen i Norrköpings kommun skulle behöva hantera 36 %
fler ärenden i tre nya kommuner utan lokal kännedom i åtminstone två av
kommunerna. Samtidigt ska ny personal rekryteras och läras upp vilket tar
tid.

Norrköpings kommuns verksamhetslokaler för överförmyndarverksamheten
är i dagsläget inte tillräcklig för den personal som behöver rekryteras inför
2023. För en gemensam verksamhet behövs ytterligare kontorsarbetsplatser
vilket inte finns på plats till 2023.

Slutsatser och förslag
I ett första skede av utredningsarbetet var utgångspunkten att ta fram ett
förslag till beslut för att eventuellt ingå i samverkan inför nästa politiska
mandatperiod, från januari 2023. Kommunernas representanter landar i
slutsatsen att det behövs mer förberedelser för att den gemensam
verksamhet ska kunna starta utan att verksamheten, och i förlängningen
även huvudmännen, skulle påverkas negativt.

Däremot ser man att en gemensam verksamhet kan bidra till att en högre
kvalitet kan upprätthållas i alla kommuner och särskilt i de mindre
kommunerna. Fler anställda ger större möjligheter till redundans i
verksamheten och fler möjligheter till specialisering. Som exempel kan
nämnas att i dagsläget har ingen av de mindre kommunerna jurister anställda
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i sina överförmyndarverksamheter, i en gemensam verksamhet kommer
juristkompetens lättare kunna tillhandahållas.

Alla kommuner skulle dra nytta av en gemensam verksamhet men för att inte
verksamheterna och huvudmännen skulle drabbas av negativa konsekvenser
måste man få tid till att förbereda verksamheterna så att övergången till en ny
organisation blir smidig.

Enligt Föräldrabalkens regler kan nämndorganisationen för
överförmyndarverksamhet bara ändras vid ett mandatskifte.

Förslaget är att en gemensam verksamhet startar vid nästa möjliga tillfälle,
det vill säga vid inledningen av 2027. Samtidigt föreslås det att
överförmyndarverksamheterna i de fyra kommunerna får i uppdrag att
förbereda och planera övergången till en gemensam verksamhet genom ett
aktivt nätverksarbete under den kommande mandatperioden. Det
gemensamma arbetet koncentreras på att styr- och stöddokument, riktlinjer,
rutiner, delegationsordningar med mera i så stor utsträckning som möjligt
samordnas. Därutöver behövs även en förberedelse vad gäller teknik,
digitalisering, arkivhantering, kommunikationsinsatser och administration.
Ett slutgiltigt beslut bör fattas i god tid så att värdkommunen hinner förbereda
verksamhetslokaler inför övergången till gemensam verksamhet. Under den
kommande mandatperioden kan samverkan börja ske genom
avtalssamverkan där värdkommunen vid lämpligt tillfälle kan driva delar av
de andra kommunernas verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
På grund av att budgetberäkningen är för 2023 och utredningen rekommenderar ett
införande till 2027 får den endast ses som ett räkneexempel för en samverkan, och
nya beräkningar tas fram inför införandet. Något som behöver räknas ut mer exakt i
samband med ett eventuellt slutligt beslut att ingå i samverkan år 2025.

Norrköpings kommun har samtliga kostnader för
överförmyndarverksamheten budgeterade under överförmyndarnämnden,
som lokaler, nämndadministration, juriststöd och andra OH-kostnader. En
gemensam nämnd skulle innebära att de övriga kommunerna får kostnader
för sådana delar de inte budgeterat i överförmyndarverksamheten tidigare.
Den beräkning som gjorts visar att det behövs en budget för 2023 på 32
805 tkr för att driva en gemensam verksamhet med samma kvalitet som
Norrköping gör idag. Fördelningen mellan kommunerna utifrån hur många
ärenden respektive kommun bidrar med i den gemensamma verksamheten
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är Finspång 13,9 %, Norrköping 73,5 %, Söderköping 8,6 % och
Valdemarsvik 4 %.

En gemensam verksamhet 2023 skulle för Norrköpings kommuns del
innebära en minskad kostnad (24 111 tkr) med cirka 870 tkr i förhållande
till den budgetram (24 980 tkr) som överförmyndarnämnden har äskat för
2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-27
Utredningsrapport – Samverkan inom överförmyndarverksamheten i
kommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik daterad
2022-05-31 inklusive bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Utredning i frågan om samverkansavtal gällande gemensamt
överförmyndarkontor med Söderköpings kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att utreda förutsättningarna för ett
eventuellt samverkansavtal med Söderköpings kommun gällande gemensamt
överförmyndarkontor. Inriktningen är att ett förslag till samverkansavtal mellan
kommunerna ska tas upp för ställningstagande under hösten 2022.

Kommundirektören uppdras att utreda förutsättningarna för samverkan.

Beslutet gäller under förutsättningen att Söderköpings kommun fattar ett
likalydande beslut.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01 § 127 att via en sammanställd
uppdragslista ge förvaltningen ett antal uppdrag kopplat till att skapa en
budget i balans. Ett av uppdragen i listan var att ”Se över överförmyndarens
verksamhet samt tjänstgöringsgrad”. Till kommunstyrelsens sammanträde
2020-08-17 § 156 lämnades ett antal återrapporteringar utifrån de tidigare
lämnade uppdragen. Bland annat då lämnades en första nulägesrapport om
dagens överförmyndarverksamhet. Bland annat pekades det på att dagens
organisering är sårbar och att en samverkan skulle vara en tänkbar lösning
för att minska den sårbarheten.

Kommunstyrelsen har 2022-02-14 § 28 beslutat att utreda frågan om en
eventuell samverkan inom överförmyndarens verksamhetsområde
tillsammans med kommunerna Finspång, Norrköping och Söderköping. I
uppdraget har samtliga parter bedömt att en gemensam nämnd är mest
lämplig för samverkan. I ett första skede av utredningsarbetet var
utgångspunkten att ta fram ett förslag till beslut för att eventuellt ingå i
samverkan inför nästa politiska mandatperiod, från januari 2023.
Kommunernas representanter landade i slutsatsen att det behövs mer
förberedelser för att den gemensam verksamhet ska kunna starta utan att
verksamheten, och i förlängningen även huvudmännen, skulle påverkas
negativt.

Med anledning av förslaget att den gemensamma nämnden ska skapas 1
januari 2027 har frågan aktualiserats med Söderköpings kommun att initiera
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Sammanträdesdatum

2022-08-15

KS § 135 KS-SA.2022.93

Justerare

..........

..........

en avtalssamverkan om ett gemensamt handläggarkontor inom
överförmyndaren verksamhet under mandatperioden 2023–2026. Med en
avtalssamverkan mellan kommunerna skulle alltså den nuvarande
överförmyndarorganisationen i Valdemarsvik vara detsamma under
nästkommande mandatperiod. Dock finns ett behov att göra en översyn av
tjänstgöringsgraden för överförmyndaren till nästkommande mandatperiod
om det skulle skapas ett gemensamt handläggarkontor med Söderköping.

I jämförelse med en uppstart av en gemensam nämnd mellan Finspång,
Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik bedöms ett samverkansavtal
mellan de två sistnämnda kommunerna vara mindre administrativt
betungande att påbörja. Dock behöver vissa styrdokument inom
överförmyndarens organisation harmoniseras mellan kommunerna för att
underlätta handläggningen.

Tidplanen är att ett förslag till samverkansavtal mellan kommunerna ska
under hösten 2022 tas upp för ställningstagande till båda kommunernas
fullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-07-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Söderköpings kommun
Överförmyndaren
Kommundirektören
Kommunsekreterare F.S.
Akten
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KS § 136 KS-SA.2022.77

Justerare

..........

..........

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att förtroendevalda i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Götaland, från och med kommande mandatperiod,
följer Linköpings kommuns arvodesbestämmelser.

Kommunfullmäktige beslutar att årsarvoden för ordförande och vice
ordförande höjs från och med kommande mandatperiod med början 2023
och utgående arvoden blir:

- Ordförande – 145 620 kronor
- Vice ordförande – 87 372 kronor

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
likalydande beslut.

Jäv

Per Hollertz (M) anmäler jäv. Marianne Svensson (KD) går in som
tjänstgörande ersättare.

Anders Carlsson (C) anmäler jäv. Maud Carlsson (S) går in som
tjänstgörande ersättare.

Ärendebeskrivning

I slutet av 2009 bildades kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Götaland (KS-178/2009). Från början var det ett kommunalförbund med två
medlemmar – Linköpings och Norrköpings kommuner. Under årens lopp har
det tillkommit medlems-kommuner. I dagsläget är också Åtvidabergs,
Valdemarsviks och Söderköpings kommuner medlemmar.

Sedan bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG) 2009 har uppdraget som ordförande och vice ordförande succesivt
utökats utan att arvodesnivåerna har anpassats till det. Linköpings kommuns
arvodesberedning har med anledning av det initierat en höjning av arvodet till
ordförande och vice ordförande i RTÖG. Ny lagstiftning som ställer högre
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2022-08-15

KS § 136 KS-SA.2022.77

Justerare

..........

..........

krav på kunskap hos förbundsledningen och ett ökat antal sammanträden
och möten förs fram som skäl till en arvodeshöjning.

Kommunalförbundets förbundsordning § 16 anger att medlemskommunernas
fullmäktige ska fastställa regler för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i förbundet och till revisorer. I samband med förslaget om
utökat arvode för ordförande och vice ordförande har även frågan väckts om
att RTÖG kunde tillämpa en av medlemskommunernas
arvodesbestämmelser. Detta för att underlätta bland annat uppräkning av
arvoden, tolkning av bestämmelserna samt att få en mer enhetlig hantering
av desamma. Linköpings kommuns arvodesberedning ställer sig positiv till att
kommunalförbundets förtroendevalda följer kommunens
arvodesbestämmelser. Samråd med övriga medlemskommuner kommer att
ske under våren 2022 och respektive kommuns fullmäktige kommer att fatta
likalydande beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-07-25
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor i Norrköpings kommun 2022-
04-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum

2022-08-15

KS § 137 KS-SA.2022.90

Justerare

..........

..........

Årsredovisning 2021 för Gusums Bruksmuseum – Frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Gusums Bruksmuseum samt dess
enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Lars Beckman (S) anmäler jäv. Maud Carlsson (S) går in som tjänstgörande
ersättare.

Efter ordförande Lars Beckman (S) anmäler jäv leder Jenny Elander Ek (C),
kommunstyrelsens förste vice ordförande, sammanträdet under denna
paragraf.

Ärendebeskrivning

Gusums Bruksmuseum har överlämnat redovisning av verksamhetsåret
2021, innehållande:
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Bokslutsbilagor 2021
Balans- och resultatrapporter 2021

Enligt gällande stadgar ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet
för styrelsen. Enligt revisionsberättelsen har stiftelsens revisorer
uppfattningen att årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per 31 december 2021 och dess finansiella resultat för året.
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KS § 137 KS-SA.2022.90

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-07-18
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Bokslutsbilagor 2021
Balans- och resultatrapporter 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-08-15

KS § 138 KS-KcS.2022.9

Justerare

..........

..........

Motion - Förbättra samarbetet mellan kommunen och
näringslivet

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Anna Nilsson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens belut.

Yrkanden

Anna Nilsson (M) yrkar att motionen ska bifallas.

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

Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner att Anna Nilssons (M) och Lars Beckmans (S)
yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Beckmans (S) yrkande
att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Anna Nilsson (M) har 2022-02-07 lämnat in en motion till kommunfullmäktige
med följande förslag:
”Att uppdra till KS att utvärdera näringslivsrådets resultat och arbetsformer,
titta på alternativa arbetsformer och tillsammans med näringslivet ta fram en
strategi för hur vi ska kunna förbättra samarbetet (eventuellt med ett
samverkansprogram).”

Förvaltningens yttrande
Näringslivsrådets resultat och arbetsformer har ifrågasatts både inom
förvaltningen och av ett antal företagare i kommunen, därför påbörjades
redan i oktober 2021 diskussioner inom näringslivsrådet att förnya dess form
och klargöra dess syfte.

Ett utkast på hur ett nytt näringslivsråd skulle kunna formas presenterades
under näringslivsrådet i april 2022 och har sedan dess bearbetats i formella
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-08-15

KS § 138 KS-KcS.2022.9

Justerare

..........

..........

och informella nätverk tillsammans med näringslivet. Förslaget publicerades
på kommunens hemsida och skickades till de e-postadresser till företagare i
kommunen som funnits i näringslivsutvecklarens register.

De stora förändringarna i omdaningen är bland annat att flytta
ordförandeskapet till näringslivet som därmed också får ägandeskap över
rådets agenda och kan driva frågor som är relevanta utifrån företagens
perspektiv. Fokus har också varit på att bygga in en naturlig rotation på
rådets medlemmar samt eftersträva mångfald, jämställdhet och geografisk
spridning bland representanterna.

Förslaget till förändringar och de inspel som lämnat från olika parter
diskuterades vidare på näringslivsrådet den 15 juni. Under mötet framkom
flera kompletterande synpunkter. Bland annat lyftes önskemål om ett forum
för förtagare att lyfta in enskilda frågor av vikt, men att rådet inte är rätt plats
att behandla enskilda ärenden. Det lyftes istället att detta är något
näringslivsutvecklaren bör göra i form av ”företagslotsning” inom kommunen
men att detta förutsätter ett fungerande sektorsövergripande samarbete inom
kommunens förvaltningsorganisation. Frågan är prioriterad och tid ska
avsätts för samarbete inom berörda sektorer så snart som möjligt för att
skapa forum för att lyfta enskilda företagsärenden.

Rådet bör vara ett forum för strukturella frågor, frågor som är av vikt för flera
företagare. Näringslivsrådet enades om att förtydliga denna punkt i
näringslivsrådets riktlinjer.

Näringslivsrådet enades även om att ordförande för rådet ska vara från
näringslivet och att inval av nya representanter och antagande av nya
riktlinjer bör ske under hösten med målet att ett fungerande råd är på plats till
årsskiftet 2022/23. Vidare lyftes att det är viktigt att få till engagerade
deltagare i näringslivsrådet.

Resultatet och ytterligare förändringar i näringslivsrådets arbetsformer ska
utvärderas efter en tid med det nya rådet.
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2022-08-15

KS § 138 KS-KcS.2022.9

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från staben 2022-08-03
Motion från Anna Nilsson (M) inlämnad 2022-02-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-08-15

KS § 139 Nämnd.2022.5

Justerare

..........

..........

Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger de anmälda protokollen, delegationsbesluten och
meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Barn- och utbildningsutskottet 2022-06-14.

Följande delegationsbeslut till kommunstyrelsen:

· Arbetsledare medborgarservice Caroline Starkås, dnr KS-SA.2022.54,
2022-07-20, Föreningstöd för arragemang av Valborgsmässofirande.

· Arbetsledare medborgarservice Caroline Starkås, dnr KS-SA.2022.57,
2022-07-29, Driftstöd Hammarkings skidklubb 2022.

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2022.87, 2022-06-20,
Vidaredelegering av rikdsfärdtjänst enligt punkt 41 i arbetsutskottets
delegationsordning mellanperioden 2022-06-20--2022-07-25.

· Kommundirektör Karl Öhlander, dnr KS-SA.2022.91, 2022-06-30,
Beslut om registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen för Gryts
bygdegårdsförening 2022-07-01--2025-07-01.

· Sektorchef Stöd- och omsorg Marie Schmid, dnr KS-SO.2022.31, 2022-
07-07. Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med Adda
gällande yrkesresan.

· Sektorchef Stöd- och omsorg Marie Schmid, dnr KS-SO.2022.39, 2022-
07-18. Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med
Enkätfabriken AB.
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KS § 139 Nämnd.2022.5

Justerare

..........

..........

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Beslut från förvaltningsrätten i Linköping 2022-06-13,mål nr 1315-22,
gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2022-02-15
§ 34.

· Beslut från förvaltningsrätten i Linköping 2022-06-23, mål nr 4962-22,
gällande laglighetsprövning av arbetsutskottets beslut 2022-05-18 § 66.

· Meddelande från styrelsen nr 11/2022 - Förbundsavgift år 2023 till
Sveriges kommuner och regioner.

· Meddelande från styrelsen nr 12/2022 - Förlängd rekommendation
kunskapsstyrning Socialtjänst 2024.

· Protokoll Östergötlands Integrationsråd 2022-06-22.

· Grundläggande granskning från kommunens revision 2022-06-14.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Sammanträdesdatum

2022-08-15

KS § 140 Nämnd.2022.4

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar bland annat om följande:

· De arrangemang som kommunen har varit delaktig i under sommaren.
Under hösten ska ett förslag till riktlinjer för arrangemang tas upp för
beslut.

· Budgetberedningen onsdagen 2022-08-17.

· Pågående rekryteringsprocesser. Bland annat sektorchef BUAK,
kommunikatör samt VA- och renhållningschef.

Preliminära uppgifter - delårsrapporten
Ekonomichefen informerar om pågående arbete av delårsrapporten.

Fördelningstal & flyktingmottagande
Enhetschefen för Arena Arbetsmarknad informerar om fördelningstal och
flyktigmottagande till kommunen.

Valarbetet
Kommunsekreteraren informerar om det pågående arbetet kopplat till
valnämndens uppgifter under allmänna valen 2022.

Nuläge gatu- och fastighetskontoret
Tekniska chefen informerar bland annat om följande:
Gata

· Personalläget på gatukontoret.

· Pågående översyn av Grännäs och Ämtö.

· Pågående utredning att inrätta en fastighetsjour.

· Gatukontorets prioritering av asfaltering av vägar.

· Förebyggande åtgärder mot översvämning planerade i centralorten.

· Insektshotell vid Rosariet.
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..........

..........

Fastighet

· Personalläget på fastighetskontoret.

· Färdigställd avstyckning av Ängvägen 3, 5 och 7.

· Kommande upphandling av ramavtal för hantverkare.

· Vattenskada i slöjdsalen på Ringarums skola.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utstående frågor från tidigare sammanträden

Tekniska chefen besvarar tidigare ställda frågor, bland annat om:

· Vattenskadorna i Vammarskolan och det pågående försäkringsärendet.

· Pågående renovering av Ringgården. Startbesked för markarbetet samt
rivning har lämnts av Miljö- och byggnämnden.

· Pågående förhandling av hyreskontraktet vid Björkagården i
centralorten.

· Upprättande av staket vid lekplatsen i Gusum. Montering är planerad
under september månad.

· Byte av nätet på basketkorgarna vid Ringarums skola.

Nya frågor

Stefan Kemle (LpO)

· Ställer frågan om toalett vid Grännäs camping.
Svar: Grävning hanns inte med innan badsäsongen startade. Det
kommer ske efter sommaren.

· Ställer frågan om pågående försäljningsprocess av stallet i Gusum.
Svar: Ärendet är en pågående process hos mäklaren.

· Ställer frågan hur räddningstjänstens rutiner ser ut gällande användning
av skepp vid utryckningar i skärgården.
Svar: Ander Carlsson (C) informerar om de alternativ och arbetssätt för
räddningstjänsten del vid användning av skepp vid utryckningar i
skärgården.
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..........

..........

· Ställer frågan om laddstolpar i centralorten.
Svar: En översyn av de laddstolpar som finns idag kommer ske.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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