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Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott efter Carina
Thuresson (M)

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Med anledning av bortgång är det aktuellt att utse en ersättare till uppdrag
efter Carina Thuresson (M).

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Justerare
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Valärende - Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Carina Thuresson (M)

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Med anledning av bortgång är det aktuellt att utse en ersättare till uppdrag
efter Carina Thuresson (M).

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Justerare

..........

..........

Bidrag till arbetsskor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förmånen med fria arbetsskor hanteras på
samma sätt som friskvårdsbidraget. Medarbetaren får inkomma med kvitto
på inköpta skor som därefter betalas ut upp till 1000 kr/år månaden efter att
kvitto inkommit. Beloppet förmånsbeskattas i enlighet med
Inkomstskattelagen (1999:1229) som reglerar förmånsbeskattning av
arbetskläder och skor. För innevarande år gäller belopp om 250 kr per
medarbetare inom avgränsningen därefter 1000 kr/år.

Avgränsning gäller anställda oavsett anställningsform med månadslön inom
vård och omsorg samt barnomsorg och lokalvård. Inom vård och omsorg
menas de som operativt arbetar i huvudsak direkt med
omsorgstagare/omvårdnadstagare. Ingen avräkning sker i förhållande till
sysselsättningsgrad. Förmånen ska vara lika inom avgränsningen.

Att ta med kostnaden för 2023 och framåt i budgetarbetet.

Ärendebeskriving

Motion om kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal har inkommit från V.
Motionären vill utifrån ett arbetsmiljöperspektiv främja hälsa och ur ett
rättviseperspektiv så bör kommunens medarbetare inom äldreomsorgen
erhålla kostnadsfria arbetsskor. Kommunfullmäktige har bifallit motionen med
följande ändring:
"Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett
skattepliktigt bidrag för arbetsskor till vårdpersonal om 1 000 kr från och med
oktober 2022. För resterande del av innevarande år betalas ett skattepliktigt
bidrag ut om 250 kr."

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till avgränsning och rutin
för beslutet om kostnadsfria arbetsskor. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Idag har medarbetare inom barnomsorg och lokalvård fria arbetsskor. Det är
viktigt med likabehandling för alla berörda grupper med förmån om fria
arbetsskor.

Förslaget om att hantera skobidraget på samma sätt som vid friskvård
grundas i följande:
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Justerare

..........

..........

- Alla medarbetare inom avgränsningen även de med utmätning av lön ska
kunna få nyttja förmånen.

- Förmånen ska vara lika för de som omfattas enligt avgränsningen och
förmånsbeskattas.

- Att kunna styrka att förmånen används till skor.

- Kostnadsskäl då ett årligt engångsbelopp beskattas som inkomst av
tjänst samt att det tillkommer sociala avgifter.

Antalet som bedöms få kostnadsfria arbetsskor uppgår till inom sektor Barn,
utbildning, arbetsmarknad och kultur till cirka 75 medarbetare och inom
sektor Stöd- och omsorg cirka 290. För lokalvårdens del inom sektor Service
och Samhällsbyggnaden är det cirka 20. Totalt motsvarar det en årlig kostnad
på ungefär 385 000 kr.

Kostnaden för 2022 motsvarande kr ska rymmas inom nuvarande budget.

De enheter som har verksamheter med krav på skyddsskor i enlighet med
skyddslagstiftning hanteras utanför denna rutin på samma sätt som tidigare.

Den administrativa hanteringen av kostnadsfria arbetsskor ligger utanför
lönekontorets grunduppdrag och innebär därmed en ytterligare kostnad för
kommunen. Varje begäran om skobidrag genom inlämnat kvitto tar viss
administrativ tid som inte ingår i avtalet med lönekontoret vilket kan generera
en viss ökad kostnad, omfattningen kan inte bedömas i nuläget.

Avgränsning
- Alla medarbetare inom nedan verksamheter oavsett anställningsform med

månadslön.

- Inom vård och omsorg avses de som operativt arbetar i huvudsak (50%
eller mer av en tjänst) direkt med omvårdnadstagare.

- Avses de som operativt arbetar i förskola och/eller fritidshem.

- Inom lokalvården avses de som utför städning.

- Ingen avräkning sker i förhållande till sysselsättningsgrad.
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Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-08-24 § 76
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Sektorchefen Stöd- och omsorg
HR-chefen
Akten
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KS § 145 KS-SO.2021.56

Justerare

..........

..........

Ny korttidsverksamhet LSS

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stöd och omsorg att påbörja
process för nybyggnation och uppstart av ny verksamhet för korttidstillsyn
och korttidsvistelse enligt LSS 9.6 och 9.7 på den plats där
Lovisebergsskolans matsal i dag finns.

I processen ska brukarna och dess anhöriga få möjlighet att inkomma med
inspel.

Frågan ska ingå i budgetberedningens komma budgetarbete inför år 2023.

Yrkanden

Torvald Karlsson (C) med instämmande från Lars Beckman (S) yrkar på
tillägget att brukarna och dess anhöriga ska ha möjlighet att inkomma med
inspel i processen.

Torvald Karlsson (C) med instämmande från Lars Beckman (S) yrkar på
tillägget att frågan ska ingå i budgetberedningnens komman budgetarbete
inför år 2023.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att förslaget i sin helhet samt Torvald Karlssons
(C) med fleras tilläggsyrkanden ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt
samtliga.

Ärendebeskrivning

Det finns behov av en ny verksamhet för korttidstillsyn och korttidsvistelse
enligt LSS 9.6 och 9.7 i kommunen. Behovet av ny korttidsverksamhet är stor
då den nuvarande verksamheten inte kan uppfylla de krav på standard och
kvalitet som lagstiftningen kräver. Den nya korttidsverksamheten kommer att
kunna ta emot flera individer samtidigt vilket innebär fördelar för såväl de
individer som ska vistas där som för synergieffekter i verksamhetens
utformning. Den nya korttidsverksamheten innebär också att kommunen kan
erbjuda insatsen i egen regi istället för att köpa den av andra utförare. Med
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KS § 145 KS-SO.2021.56

Justerare

..........

..........

en ny korttidsverksamhet kommer kommunen kunna erbjuda barn och
ungdomar korttidsvistelse och korttidstillsyn av god kvalitet. Förändringen
kommer också att innebära förbättringar i medarbetarnas arbetsmiljö.

Som ett led i denna planeringsprocess har en ”mini-Charette” genomförts där
anhörig och brukarföreträdare medverkade. Efter beslut i ärendet kommer
fortsatt samverkan ske.

För ytterligare bakgrund se tidigare skrivelse ”Ny korttidsverksamhet, 2021-
09-16”. Som bilaga finns underlag från fastighetskontoret inklusive
kostnadskalkyler för renovering respektive nybyggnation, preliminär skiss
samt minnesanteckningar från mini-Charette.

Sektorns kostnad för nuvarande korttidstillsyn och korttidsvistelse är ca 164
tkr/månad. Kostnaden för att bedriva verksamhet efter nybyggnationen
beräknas uppgå till motsvarande kostnad, ca163 tkr/månad.

Fastighetskontorets rekommendation är nybyggnation.

Förvaltningen har undersökt alternativa platser för nybyggnation i närområdet
till Lovisebergsskolan. Se underlag ”Alternativ Lovisebergsområdet” från
fastighetskontoret. Fastighetskontorets slutsats är alternativ 1, dvs
nybyggnation där gamla matsalen finns idag. Detta eftersom matsalen är en
byggnad som ingår i den ofinansierade lokalbanken. Ingen verksamhet har
behov av byggnaden. Alternativ 2 är möjlig att sälja för exploatering.
Alternativ 3-5 kräver förändringar i detaljplan vilket innebär en förlängd
tidsplanering.

Sektorn bedömer plats 1 och 2 som bra alternativ, med tyngdpunkten på
alternativ 1 eftersom närheten till den dagliga verksamheten Loviza anses
gynnsam. Nära tillgång till den verksamhetens lokaler och pedagogiska
material innebär goda förutsättningar för aktivitet och stimulans för barnen
under kvällar och helger. Alternativ 2 är också ett lämpligt alternativ men där
utgör närheten till vägen (Norrgatan) en riskfaktor.
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KS § 145 KS-SO.2021.56

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor stöd- och omsorg 2022-08-31
Protokoll KSSOU 2022-08-22 § 22
Skrivelse ”Ny korttidsverksamhet LSS, 2021-09-16”
Underlag från fastighetskontoret inklusive kostnadskalkyler
Minnesanteckningar från mini-Charette
Preliminär skiss
Dokument ”Alternativ Lovisebergsområdet”

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Sektorchefen Stöd- och omsorg
Tekniska chefen
Kvalitets- och utvecklingsstrategen
Akten
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Leader Kustlandet, 2023 - 2027 medfinansiering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt medfinansiering av Leader Kustlandet
för perioden 2023–2027.

Sammanfattning

Valdemarsviks kommuns årliga medfinansiering föreslås öka till 96 649 kr/år.
Detta innebär en ökning med 18 % jämfört med dagens medfinansiering på
81 642 kr/år. Ökningen en är en konsekvens av ökningen av den totala
budgeten för Kustlandet med 46 % till 41,5 miljoner kr, för resterande fem år
av programperioden.

Ärendebeskrivning

Leader är EU:s landsbygdsutvecklingsmetod och omfattar 48 leaderområden
i Sverige och drygt 2 800 över hela EU. Metoden har starka inslag av lokalt
medbestämmande, underifrånperspektiv, samarbete, hållbarhet och hjälp till
självhjälp.

Leader Kustlandet är en ideell förening med en styrelse på 17 personer från
sektorerna näring, ideellt och offentligt. Kustlandet omfattar hela eller delar
av kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik,
Oskarshamn och Mönsterås. Två av styrelseledamöterna och en ersättare är
från olika delar av Valdemarsviks kommun. Styrelsen beslutar utifrån en
utvecklingsstrategi vilka projektansökningar som ska beviljas. Det centrala
temat har varit att bidra till kustnära landsbygdsutveckling.

Samarbetet med, och inom, Kustlandet har fungerat mycket väl.
Valdemarsviks kommun har deltagit i leaderområde Kustlandet sedan år
2000 (tre programperioder). Under programperioden 2014–2020 har
Kustlandets totala budget för varit 39,8 miljoner kronor. Av dessa har
Valdemarsviks kommun medfinansierat 0,57 miljoner (81 642 kr/år i sju år).
Utdelningen från Kustlandet var under samma period 4 414 000 kr eller
medräknat ideellt arbete i projekt 5 366 000 kr. Totalt ger detta en uppväxling
på mellan 4,3 och 9,4.
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Justerare

..........

..........

Ny programperiod
Jordbruksverket har tilldelat Kustlandet en budget på 10,7 miljoner kronor för
de två första åren av programperioden 2021–2027. För att kunna använda
budgetutrymmet krävs lokal offentlig medfinansiering. Kommunstyrelsen
beslutade tidigare att medfinansiera Kustlandets leaderverksamhet med
81 642 kr per år för de första åren.

För resterande del av programperioden har det avsatts 41,5 mnkr för hela
femårsperioden. Jämfört med nuvarande nivå innebär detta en ökning med
46 %. Ökningen av den totala budgeten innebär också att kommunernas
medfinansiering måste öka. Valdemarsviks kommuns årliga medfinansiering
föreslås därför öka till 96 649 kr/år. Detta innebär en ökning med 18 %
jämfört med dagens medfinansiering på 81 642 kr/år. Den nya
medfinansieringen av de nya medlen tar vid där den gamla slutar.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-08-24 § 77
Tjänsteskrivelse från kommunchef och stab 2022-08-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kustlandet
Kommundirektören
Akten
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KS § 147 KS-SA.2022.56 805

Justerare

..........

..........

Föreningsstöd Investerings- och upprustningsstöd 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala 50 000 kr i investerings- och
upprustningsstöd till Gusums IF.

Ärendebeskrivning

Stödet söks före investering, utbetalning sker efter genomförd investering
mot uppvisande av kvitto och utbetalningen sker året efter investeringen.
Stödet är tillfälligt och behovsstyrt. 70 000 kr avsätts i budgeten, dessa
pengar kan fördelas på sökande föreningar.

För stödet 2022 har endast Gusums IF inkommit med en ansökan. De söker
maximalt stöd, de beräknas få en kostnad på ca. 100 000 kr. Stödet ska
användas för tillgänglighetsanpassning av samtliga entréer, stenläggning runt
huvudbyggnad, så gräs och sätta växter, köpa in och montera två
flaggstänger, bygga altan/trädäck med räcken.

Förvaltningen anser att det är rimligt att stödja föreningen med 50% av
kostnaden det vill säga 50 000 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-08-24 § 79
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-07-21
Ansökan investerings- och upprustningsstöd Gusums IF

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Gusums IF
Arbetsledaren medborgarservice
Akten
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Justerare

..........

..........

Föreningsstöd, Stöd till förfogande, Stöd till övriga föreningar
2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala stöd för verksamhetsåret 2023
enligt följande:

Förening Förslag till stöd 2023
Valdemarsviks Brukshundsklubb 11 221 kr
Valdemarsviks Folkets Park 3 696 kr
Valdemarsviks ryttarkamrater 4 000 kr
BRIS 15 000 kr
Gusums Hembygdsförening 7 000 kr
Gusums Folkets Hus 50 000 kr
Gryts Bygdegårdsförening 12 500 kr
Östra Ed Tryserum
Bygdegårdsförening 50 000 kr

Summa: 153 417 kr

Kommunstyrelsen uppmärksammar de sökande föreningarna att det pågår
ett arbete med att revidera kommunens styrdokument för förenings- och
projektstöd. Det nya styrdokumentet föreslås att börja gälla från 2023-01-
01 och det kan innebära att sökningsgrunderna för övriga föreningar inte
kommer finnas kvar längre.

Jäv

Lars Beckman (S) och Jenny Elander Ek (C) anmäler jäv.

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

Eftersom Per Hollertz (M), som har utsetts att justera sammanträdets
protokoll, leder sammanträdet utses Jonas Andersson (V) att justera denna
paragraf.
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Justerare

..........

..........

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på tillägget att kommunstyrelsen uppmärksammar de
sökande föreningarna att det pågår ett arbete med att revidera kommunens
styrdokument för förenings- och projektstöd. Det nya styrdokumentet föreslås
att börja gälla från 2023-01-01 och det kan innebära att sökningsgrunderna
för övriga föreningar inte kommer finnas kvar längre.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att förslaget i sin helhet samt Per Hollertz (M)
tilläggsyrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt båda.

Sammanfattning

Förslag om att omfördela stödet för 2023 så att alla sökande föreningar kan
få ta del av stödet då deras behov bedöms likartat.
Stödet fördelas enligt bifogad tabell.
Sista ansökningsdatum för Stöd till förfogande, Stöd till övriga föreningar
2023 var 2022-04-01.

Ärendebeskrivning

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.

8 föreningar har inkommit med bidragsansökan för verksamhetsåret 2023.
Sista ansökningsdatum för Stöd till förfogande, Stöd till övriga föreningar
2023 var 2022-04-01.Utbetalning sker under 2023.
Budget för driftsbidrag till övriga föreningar uppgår 2023 till 150 tkr.

Förvaltningen föreslår att en omfördelning av budget ska ske då
förutsättningarna för respektive förening bedöms vara likartade.
Samtliga föreningar som ansökt om medel ska tilldelas 50 procent av sökt
bidrag, dock tilldelas BRIS samma summa som föregående år, budget
överskrids med 3 417 kr. Bidraget fördelas enligt tabell nedan.
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Justerare

..........

..........

Förening Tilldelat stöd 2022
Sökt stöd
2023 Förslag till stöd 2023

Valdemarsviks Brukshundsklubb Ej sökt 22 441 kr 11 221 kr

Valdemarsviks Folkets Park Ej sökt 7 392 kr 3 696 kr

Valdemarsviks ryttarkamrater Ej sökt 8 000 kr 4 000 kr

BRIS 15 000 kr Ej angivit 15 000 kr

Gusums Hembygdsförening Ej sökt 14 000 kr 7 000 kr

Gusums Folkets Hus 85 000 kr 100 000 kr 50 000 kr

Gryts Bygdegårdsförening 25 000 kr 25 000 kr 12 500 kr
Östra Ed Tryserum
Bygdegårdsförening 35 000 kr 100 000 kr 50 000 kr

Summa: 160 000 kr 276 833 kr 153 417 kr

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-08-24 § 80
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-07-21
Ansökan Valdemarsviks Brukshundsklubb
Ansökan Valdemarsviks Folkets Park
Ansökan Valdemarsviks ryttarkamrater
Ansökan BRIS
Ansökan Gusums Hembygdsförening
Ansökan Gusums Folkets Hus
Ansökan Gryts Bygdegårdsförening
Ansökan Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda föreningar
Arbetsledaren medborgarservice
Akten
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Remissvar om förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar nedanstående remissvar till Länsstyrelsen
Östergötland gällande förslag till Natura 2000-områden för fåglar (dnr 511-
10070-2021).

För Valdemarsviks kommuns del handlar det om stora ytor som ska in i nya
Natura 2000-områden. Att skydda naturen är viktigt men Valdemarsvik
önskar lyfte fram att det är av vikt att förslaget att utöka Natura 2000-
områden inte ska hindra utvecklingen av en levande skärgård för turister och
boende. Valdemarsviks kommun ser därför gärna att öar med bostäder inte
ska ingå i förslaget till utökat område. Områdens sträckning bör heller inte gå
precis vid öarnas gräns utan en bit utanför, för att inte hindra exempelvis
framtida utbyggnader av bostäder och ansökningar om att framföra båtar i
skärgården. Om gränserna går nära kan det tvinga boende och aktörer till att
genomföra kostsamma Natura 2000-utredningar vilket kommunen inte anser
är önskvärt.

I stort saknas konsekvensbeskrivningar kring de utvalda områdena.
Konsekvensbeskrivning för boende, fastighetsägare, friluftsliv och turism är
exempel.

Reservation

Jonas Andersson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Länsstyrelsen i Östergötlands förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar
(dnr. 511-10070-2021).

I flera av Sveriges kustlän pågår just nu ett arbete med att bedöma hur viktigt
kust- och havsområden är för vilda fåglar. Länsstyrelserna har fått
regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden för de områden
som anses vara mest betydelsefulla. Ett förslag för Östergötlands län är
färdigställd.
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Länsstyrelsen har tagit fram förslag till avgränsning av 12 nya eller utvidgade
Natura 2000-områden. Två av dessa områden finns helt eller delvis i
Valdemarsviks kommun – område 11 som finns i ytterskärgård och havsband
i S:t Anna till Gryt samt område 12 som finns i ytterskärgård och havsband i
Gryt.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-08-24 § 82
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-09
Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar 2022-05-30
Regeringsuppdrag att lämna förslag på nya SPA-områden i Östergötlands
skärgård enligt EU:s fågeldirektiv 2022-05-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Akten
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Motion - Engagera våra ungdomar och vår personal i
klimatarbetet!

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen uppdras att göra en
översyn hur kommunen kan öka delaktigheten i klimatarbetet bland sina
kommunmedlemmar samt de anställda.

Ärendebeskrivning

Anna Nilsson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige med förslaget
att kommunfullmäktige beslutar att:
”Uppdra till KS att tillsammans med förvaltningen se över hur kommunens
medborgare och personal kan göras mer delaktiga i klimatarbetet.”

I motiveringen till motionen anges det ofta saknas politisk styrning och
ledning i klimatarbetet samt att de kommuner som lyckas ofta har en eller
flera engagerade medarbetare.

Förvaltningen delar intentionen i motionen. Kommunen måste bidra med så
mycket som möjligt för att vända utvecklingen angående klimatet, vilket
också är ett pågående arbete. Att göra kommunmedlemmarna och
personalen mer delaktiga i kommunens arbete bedöms vara en fördel för att
just fortsätta utveckla det pågående arbetet.

Kommunfullmäktige har i budgeten för år 2022 fastställt sex inriktningsmål för
verksamheten. Ett av dessa mål är att ”Valdemarsviks kommun ska vara den
klimatsmarta och miljökloka kommunen”. På kommunstyrelsens
sammanträde 2022-06-13 § 125 redovisades hur organisationen idag arbetar
utifrån det inriktningsmålet. Redovisningen angav följande:

Inriktningsmål
Klimatförändringarna är ett verkligt hot. Utsläppen av växthusgaser fortsätter
att stiga och som följd riskerar vi att nå̊ en global uppvärmning som skulle få
allvarliga konsekvenser. Varje kommun och organisation måste bidra med
det som är möjligt för att vända utvecklingen. Det innebär att Valdemarsviks
kommun, både som organisation och som samhällsaktör ska bidra till
minskat koldioxidutsläpp genom att ge förutsättningar för medarbetare och
medborgare att göra kloka val. Det går hand i hand med att vårda
kommunens natur. En avgörande tillgång för kommunen är naturlandskapet
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där såväl skog, odlings- och beteslandskap samt vatten – insjö och hav – ska
värnas och utvecklas för framtiden.

Prioriterat uppdrag
Klimatet är vår tids ödesfråga och även i Sverige syns följderna av de
drastiska förändringar som nu sker. Valdemarsvik har som mål att vara
Östersjöns ledande miljökommun och behöver därför vidta kraftiga åtgärder
under kommande år för att bli klimatneutrala som organisation, värna miljön
och den biologiska mångfalden men även underlätta för kommuninvånare
och andra att minska sina klimatavtryck.

Arbete med målet

Målet ligger i linje med mål och strategier som gäller på nationell och regional
nivå. Bland annat innehåller den regionala utvecklingsstrategin för
Östergötland tydliga mål och inriktningar helt i linje med kommunens mål:

Ett klimatneutralt och energieffektivt Östergötland
År 2040 är energiproduktionen- och distributionen helt förnybar och robust.
Effektivitet och hållbarhet är ledord i resursanvändningen och vid produktion
används alltid livscykel- och systemperspektiv. Transportsystemet i
Östergötland är effektivt, innovativt och hållbart. Ekonomin präglas av
cirkulära flöden med en ansvarsfull konsumtion.
(ur Regional utvecklingsstrategi för Östergötland)

Miljöledning
Under 2022 genomförs en kartläggning av de områden där kommunens
verksamheter har störst miljöpåverkan att genomföras. Denna kommer att
ske genom en inventering av miljöpåverkande faktorer och sedan en
bedömning av dessa utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Erfarenheter från
andra kommuner ger att det till stor del kommer att handla om upphandlingar
och krav som ställs i dessa, egna transporter och avfall samt arbete med
utbildning.

Det miljöledningsarbete som bedrivs inom tekniska avdelningen är en grund
för det övergripande miljöledningsarbete som ska bedrivas i hela den
kommunala organisationen. Gatu- och fastighetskontoret arbetar sedan 2017
med miljöarbete via ett verksamhetsanpassat miljöledningssystem.

Fordonsparken
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En utredning genomfördes rörande kommunens fordon har genomförts under
årets första månader. Utredningen har resulterat i ett antal förslag för
verksamheterna. Beslut ska nu fattas internt kopplat till bland annat
gemensam bilpool och gemensam fordonshantering för att minska
transporter.

Transporter
Verksamheterna försöker i den mån det går att använda miljövänliga fordon
och planerar sitt åkande på bästa sätt. Där det är möjligt används även
cyklar, elcyklar och gång. Ett arbete med att se över kommunens fordonspark
har påbörjats för att optimera användandet av de fordon som finns och om
det är möjligt att minska antalet. En positiv följd av pandemin är att vanan att
planera och genomföra digitala möten är stor och nyttjas ofta, vilket minskar
resor med bil.

Även tydligare krav i upphandlingar är en viktig faktor.

Avfall
Under 2020 infördes utsortering av matavfall. Volymen för förbränning har
däremot inte minskat men troligen är detta på grund av pandemin då en stor
del av de fritidsboende har tillbringat en större del av året i sina fritidshus.
Området måste bevakas särskilt under 2022 för att säkerställa att det sker en
verklig minskning av mängden avfall som skickas till förbränning. En
utvärdering behöver också förberedas kopplat till insamlingen av matavfall
och hur denna efterföljs och hanteras.

Miljö- och hälsofarliga produkter
Under 2020–21 har ett omfattande arbete skett med att minska
användningen av miljö- och hälsofarliga produkter. Arbetet behöver fortsätta
under 2022 och målet är att flera miljöer i kommunens verksamheter ska
vara giftfria.

Fastighetsprojekten i byggnationer eller större renoveringar använder
”byggvarubedömningen”, ”Sunda hus” eller liknande system för att bedöma
byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under
livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Energiförbrukning
Energiförbrukningen i kommunens verksamheter har minskat under 2020–
21. Minskningen har en tydlig koppling till minskat lokalutnyttjande. Arbetet
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framåt kommer handla om fortsatta energieffektiviseringsåtgärder kopplat till
kommunens fastigheter.

Med anledning av ovanstående redovisat finns ett pågående uppdrag inom
förvaltningen gällande klimatfrågor. Att kontinuerligt se över hur det arbetet
kan utvecklas bedöms vara viktigt.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-08-24 § 83
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-06-17
Motion från Anna Nilsson (M) inlämnad 2022-05-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

De anmälda protokollen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottet 2022-08-24

· Barn- och utbildningsutskottet 2022-08-23

· Stöd- och omsorgsutskottet 2022-08-22

· Tillfälliga beredningen 2022-08-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Extra ärende - Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichefen informerar om budgetförutsättningarna 2023.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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