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KS § 153 KS-BU.2022.37 600

Justerare

..........

..........

Tillägg till regler för förskola och fritidshem

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera Regler för förskola och fritidshem.

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2022-04-04 KF § 49 gällande
Regler för förskola och fritidshem.

Ärendebeskrivning

Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur har skapat riktlinjer och
rutiner för obetalda fakturor inom barnomsorgen. Sektorn följer
Valdemarsviks kommuns Policy för fakturering och kravhantering
KF §48 KS-SA.2021.112.

Rutinen gällande betalning, påminnelse, inkasso och kommuners rätt att
avstänga vårdnadshavare från att nyttja barn/-elevomsorg vid obetalda
fakturor. Texten uppdateras i Regler för förskola och fritidshem.
Sektorns rutin har som utgångspunkt ett barnperspektiv och att sektorn ska
kunna ha en dialog med de medborgare som kan behöva ha stöd i sin
situation. Sektorn kommer ha som rutin att samverka med rektorer,
skoladministration, ekonomi och Råd och stöd.

Reglerna uppdateras med följande tillägg:
Du betalar avgift 12 månader per år så länge ditt barn har en plats i förskola
eller fritidshemmet. Du betalar även för de dagar barnet är ledigt eller sjukt.

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift samt
dröjsmålsränta enligt gällande lag. Obetald faktura överlämnas därefter för
inkassoåtgärder. Vid obetalda fakturor har kommunen rätt att avstänga
vårdnadshavare från rätten till omsorg inom förskola och fritidshem.
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KS § 153 KS-BU.2022.37 600

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSBUU 2022-09-13 § 30
Protokoll KSBUU 2022-08-23 § 27
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
08-16
Förslag till regler för förskola och fritidshem

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 154 KS-BU.2022.38 600

Justerare

..........

..........

Läsårstider 2023/2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa läsårstider för 2023/2024.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera fastställandet av datum för
studiedagar och planeringsdagar till tf Sektorchef för Barn, utbildning,
arbetsmarknad och kultur.

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen ska huvudmannen lägga ut minst 178 skoldagar per läsår för
elever i grundskolan medan lärarnas arbetsår omfattar 194 arbetsdagar. För
läsåret 2023/2024 har Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur lagt
förslaget enligt beslutsunderlag.

Fastställande av studiedagar är inte bestämda av den orsaken att datum för
genomförande av Nationella prov inte presenterats av Skolverket för läsåret
2023/2024.

Förskola och fritidshems planerings- och utbildningsdagar omfattas av fyra
dagar enligt tidigare beslut i KS-BUU. Verksamheterna får enligt skollagen
inte stängas vilket innebära att kommunen ska kunna erbjuda verksamhet
och att det kan förekomma att verksamheten samordnas mellan förskolor
och fritidshem.

Beslutsunderlag
Protokoll KSBUU 2022-09-13 § 31
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
08-18
Läsårstider 2023/2024

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchefen Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Administrativa handläggaren sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och
kultur
Akten
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KS § 155 KS-BU.2022.39 600

Justerare

..........

..........

Uppdrag Förskolan i dag, utveckling och framtidsutsikter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av kartläggningen (enligt uppdrag 2022-08-23
KS-BUU § 26) och lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras att bereda följande frågor:

· Uppdrag till sektor Samhällsbyggnad och Service att påbörja planarbete
för centrala Ringarum, där bland annat lokalisering av ny förskola tas
fram. Kostnaden ska belasta investeringsbudget för 2023.

· Uppdrag till sektor Samhällsbyggnad och Service att se över behovet
av ny förskola i Gryt, lokalisering av denna samt därtill eventuella
nödvändiga planförändringar. Utredningen av behovet ska utgå från de
planer på bostadsbyggnation som finns i centrala Gryt.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras att bereda
frågan gällande uppdrag om planarbete i centrala Ringarum, där bland annat
lokalisering av ny förskola tas fram.

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

Sektorn Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur har fått i uppdrag 2022-
08-23 KS-BUU § 26 att göra en kartläggning av våra kommunala förskolor.

I kartläggningen har sektorn utgått från historik, nuläge, framtid och vilka
åtgärder som sektorn ser behövs.
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..........

..........

På kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2022-09-13 § 32
beslutade utskottet att föreslå till kommunstyrelsen att besluta om att lämna
följande uppdrag:

· Uppdrag till sektor Samhällsbyggnad och Service att påbörja planarbete
för centrala Ringarum, där bland annat lokalisering av ny förskola tas
fram. Kostnaden ska belasta investeringsbudget för 2023.

· Uppdrag till sektor Samhällsbyggnad och Service att se över behovet
av ny förskola i Gryt, lokalisering av denna samt därtill eventuella
nödvändiga planförändringar. Utredningen av behovet ska utgå från de
planer på bostadsbyggnation som finns i centrala Gryt.

Beslutsunderlag
Protokoll KSBUU 2022-09-13 § 32
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
09-05
Förskoleutredning "Förskolan i dag, utveckling och framtidsutsikter"

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sektorchefen Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Skolintendenten
Akten
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KS § 156 KS-SA.2022.98 042

Justerare

..........

..........

Delårsrapport per 31/7 2022

Kommunstyrelsens förslag

Delårsrapport per 31/7 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten 2022 innehåller en uppföljning av inriktningsmål och
uppdrag enligt den plan som fastställdes i kommunstyrelsens
verksamhetsplan. Den innehåller även en kort verksamhetsberättelse, ett
delårsbokslut samt en prognos för helåret. Därtill finns en sammanställd
redovisning.

Resultatet per den 31/7 uppgår till 23,5 mnkr (+40,6 mnkr). Under perioden
har 14,5 mnkr av kommunens långfristiga lån amorterats. De långfristiga
skulderna uppgår därmed till 231,1 mnkr (245,5 mnkr).

Uppföljningen av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning visar att
kommunen uppfyller målen ur ett finansiellt perspektiv både i bokslut och
prognos. Mål och uppdrag visar på en god uppfyllelse efter årets första sju
månader. Helårsprognosen pekar mot ett resultat om +21,6 mnkr. Detta är
11,4 mnkr bättre än budgeterat.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 88
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-05
Delårsrapport 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 157 KS-KcS.2019.74

Justerare

..........

..........

Taxa - Uthyrning av idrottshallar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar ny taxa gällande uthyrning av kommunens
idrottshallar att gälla fr o m 2023-01-01.

Kommunfullmäktige upphäver beslut 1995-03-28 § 9.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vänsterpartiet finner taxehöjning inför år 2023 som rimlig. Dock anser vi att
denna taxa bör råda under perioden 2023 – 2024 så att kommunstyrelsen
kan få kunskaper om taxehöjningens effekter på föreningarnas
verksamheter. Den föreslagna 200% höjningen från 2022 nivå till ny 2024 är
i sådan grad att negativa effekter kommer att uppstå, vilket kan väga över till
nackdel mot en förväntad intäktshöjning för förvaltningen."

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har sedan många år antagit en taxa för uthyrning av
idrottshallar. Det gäller Vammarskolans idrottshall, Sörbyskolans, Gusums,
Ringarums och Lovisebergs idrottshallar samt Skyttehallen. Hallarna är olika
stora och nuvarande taxa är differentierad utifrån hallstorlek.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2020-08-31 § 81 för
ytterligare utredning avseende taxan för föreningar. I samband med att nya
riktlinjer tagits fram för föreningsbidrag har även taxan för uthyrning av
idrottshallar setts över.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2022-05-18 § 63
för att ge förvaltningen i uppdrag att skicka ut förslaget till föreningar för
möjlighet att yttra sig samt se över den stegvisa höjningen av taxan.

Taxenivån
Den nuvarande taxenivån beslutade kommunfullmäktige om 1995-03-28 § 9.
Förslaget skiljer sig något från det förslag som presenterades 2019/2020.
Den nu föreslagna ändringen sker i två steg med höjningar på 50 procent, för
att undvika samma chockhöjning. En första ökning görs 2023-01-01 och
ytterligare en från 2024-01-01. Taxebeloppen ska från och med 2025-01-01

10(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 157 KS-KcS.2019.74

Justerare

..........

..........

indexregleras med konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad
inför varje nytt år. I det förslag som presenteras nu föreslås även alla ideella
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kunna hyra
idrottshallarna till halva timkostnaden, inte enbart ett fåtal namngivna
föreningar.
Förslag till ny taxa
Nedan följer dagens taxa och förslag till ny taxa, som anges i kronor/timme.

Idrottshall 2022 2023-01-01 2024-01-01
Vammarskolan 80 120 180
Ringarum 60 90 135
Sörbyskolan 60 90 135
Loviseberg 40 60 90
Gusum 70 105 160
Skyttehallen 40 60 90

Reducerad uthyrning
Ideella föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister och
bedriver barn- och ungdomsverksamhet hyr idrottshallarna till halva
timkostnaden.

Övernattning
Övernattning i Lovisebergs idrottshall kostar idag 500 kr/dygn. Enligt
förslaget ska gymnastikhallen kunna hyras för 800 kr/dygn fr o m 2023-01-
01. Därefter ska hyran årligen indexregleras med KPI.

Övernattning 2022-01-01 2023-01-01
Lovisebergs
idrottshall

500 kr/dygn 800 kr/dygn

Ökade intäkter
Idrottshallarna hyrs ut under följande tider:

Måndag-fredag kl. 16-22
Lördag – söndag kl. 08-22
Skolfria vardagar kl. 08-22

När ärendet först utreddes av förvaltningen hösten 2020 beräknades
intäkterna till ca 150 tkr per år. De föreslagna beloppen skilde sig något från
de som nu föreslås. Vid det tillfället beräknades de årliga intäkterna öka, med
oförändrad uthyrningsnivå, till ca 225 – 350 tkr.
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Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 157 KS-KcS.2019.74

Justerare

..........

..........

I bilaga 1 framgår taxejämförelse med Söderköpings och Åtvidabergs
kommuner.

Yttranden från föreningar
Förslaget skickades ut till ideella föreningar i kommunen 2022-05-25 för
möjlighet att lämna yttranden på det nya förslaget till taxa. Svaret skulle vara
kommunen till handa senast 2022-07-01. Synpunkter inkom från 3
föreningar.

Ringarums IF lämnade synpunkter och framförde att summan är rimlig och
att det är bra att alla föreningar får rabatten.

Valdemarsviks IF framför att det är ett stort plus att samtliga föreningar nu får
hyra till halva timkostnaden. Valdemarsviks IF lyfter att höjningen inte
behöver ske på grund av att taxan inte korrigerats på länge eller för att
grannkommunerna har högre taxor, eftersom det kan användas som en
marknadsföringsfördel. Samtidigt framför de att en höjning är förståelig om
det krävs för att exempelvis kunna hålla budget.

IF Trym har också lämnat synpunkter och menar att en höjning redan har
gjorts nyligen och att föreslagna höjningen därför blir för stor. Vad
förvaltningen har kunnat se har taxenivåerna för idrottshallarna varit
konstanta sedan kommunfullmäktiges beslut 1995. IF Trym har även
synpunkter på att jämförelse görs med hallar i grannkommuner som är olika
stora och där olika utrustning ingår i priset. De har ett önskemål om att hyran
för Vammarskolan ska fortsätta vara lägre än Åtvidabergs och
Ramunderhallen och Vikingen i Söderköping. Med det nya förslaget, i och
med att föreningar får reducerad uthyrning, kommer avgiften för
Valdemarsvik även vid höjningen 2024 vara lägre än i Åtvidaberg och
Söderköping (90 kr/h jämfört med 100 kr för Åtvidaberg, 115 kr/h för Vikingen
och 95 kr/h för Ramunderhallen).
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KS § 157 KS-KcS.2019.74

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-08-24 § 75
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-19
Bilaga 1 Jämförelse taxor Söderköping och Åtvidaberg
Synpunkter från Ringarums IF, Valdemarsviks IF och IF Trym

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 158 KS-SA.2021.113 059

Justerare

..........

..........

Upphandlingspolicy

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till upphandlingspolicy.

Kommunfullmäktiges beslut KF 2011-10-10 § 150 upphävs.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättningen av kommunfullmäktiges
beslut gällande upphandlingspolicy, att anta Riktlinjer för upphandling och
inköp samt att upphäva tidigare beslut KS 2015-09-14 § 110.

Ärendebeskrivning

Från och med 2022-02-01 trädde nya upphandlingsregler i kraft enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling. Tidigare policy och riktlinjer för
upphandling och inköp hänvisade till gamla lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU) och har reviderats för att uppfylla de nya reglerna.

Större ändringar i upphandlingspolicyn

 Avsnitt 1 Inledning hänvisar till nuvarande lagstiftning

 Avsnitt 6.3 Upphandlingsenheten har ansvar för bla
kommunövergripande upphandlingar.

 Avsnitt 9 Planering en upphandlingsplan ska tas fram för att planera
arbetet av upphandlingar samt ge presumtiva anbudsgivare en inblick
av vad som kommer upphandlas.

Större ändringar i Riktlinjer för upphandling och inköp;

 Avsnitt 1 Mål har kompletterats med upphandlingsprinciperna.

 Avsnitt 3 Hållbarhet har lagts till för de ökade kraven på hållbara
inköp.

 Avsnitt 4.3 har skrivits om då Upphandlingscenter har upphört och
nya samarbetslösningar är på plats.

 Avsnitt 6 Ansvar upphandlingsverksamhetens ansvar är mer
definierat och utökat med målet att upphandlingarna ska blir mer
planerade och strukturerade.
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KS § 158 KS-SA.2021.113 059

Justerare

..........

..........

 Avsnitt 7 Upphandlingsprocessen har utökats för att ge ett mer
omfattande bild över upphandlingsprocessen.

 Avsnitt 8 Uppföljning större omskrivning för att belysa betydelsen av
uppföljning.

Ärendet har tidigare behandlats av kommunstyrelsen 2022-05-09 § 101 där
kommunstyrelsen beslutade att, under förutsättningen av
kommunfullmäktiges beslut att anta ny policy för upphandling, att anta
riktlinjer för upphandling. Samtidigt lämnades förslag till kommunfullmäktige
att anta upphandlingspolicyn. Ärendet återremitterades av
kommunfullmäktige 2022-06-07 § 101 och tas nu återigen upp för
behandling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-22
Protokol KF 2022-06-07 § 101
Protokolls KS 2022-05-09 § 101
Riktlinjer upphandling och inköp 2022
Upphandlingspolicy 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 159 KS-SA.2021.92

Justerare

..........

..........

Vårdcentrum Vammarhöjden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med följande motivering:
"Det finns flera olika förslag avseende Vårdcentrum Vammarhöjden. De
styrande partierna har exempelvis två helt skilda förslag. Efter valet finns det
nu också en ny fördelning av mandaten i kommunfullmäktige.Vi anser att det
bästa är att återremittera ärendet för att förhandla fram ett förslag som kan
samla en majoritet i den nya kommunfullmäktigeförsamlingen."

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD), Stefan
Kemle (LPo) och Anders Carlsson (C) yrkar att ärendet återremitteras med
följande motivering:
"Det finns flera olika förslag avseende Vårdcentrum Vammarhöjden. De
styrande partierna har exempelvis två helt skilda förslag. Efter valet finns det
nu också en ny fördelning av mandaten i kommunfullmäktige.Vi anser att det
bästa är att återremittera ärendet för att förhandla fram ett förslag som kan
samla en majoritet i den nya kommunfullmäktigeförsamlingen."

Lars Beckman (S) med instämmande från Nhela Ali (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag eller
senare ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden
att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs.

Omröstningsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare.

16(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 159 KS-SA.2021.92

Justerare

..........
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Omröstningsresultat

5 ja-röster: Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Ulla Wallering Fall (S), Ted
Starkås (S), Malin Andersson (S)

8 nej-röster: Anders Carlsson (C), Torvald Karlsson (C), Anna Nilsson (M),
Per Hollertz (M), Anders Sjölander (M), Stefan Kemle (LPo), Göran
Hargestam (SD), Sten Bäck (SD)

Kommunstyrelsen beslutar alltså att återremittera ärendet i enlighet med Per
Hollertz (M) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-02 § 85 att 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.

Regionstyrelsen beslutade 2022-06-15 § 147 att ge regionfastigheter i
uppdrag att genomföra förprojektering för nybyggnation av vårdcentrum
Valdemarsvik inom en total utgiftsram om 20 miljoner kronor under
förutsättning att avtal undertecknas.

Kommunstyrelsens tillfälliga beredning i ärendet lyfte frågan om
boendeplatser och kommunala verksamheter vid sitt möte 2022-08-15 (KS-
TB § 8). Ett antal frågeställningar hade inkommit som besvarades under
mötet och bifogat PM låg som underlag till diskussionerna.

Nästkommande steg i processen är förprojekteringen. För denna finns en
total utgiftsram om 20,0 mnkr. Valdemarsviks andel uppgår till 60% eller

17(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 159 KS-SA.2021.92

Justerare

..........

..........

maximalt 12,0 mnkr. En mer detaljerad genomförandeplan finns i
förstudierapporten.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 87
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-01
Förstudierapport Vammarhöjden
Hyresmodell
PM Vårdcentrum Vammarhöjden 2022-08-10

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommundirektören
Ekonomichefen
Sektorchefen Stöd- och omsorg
Akten
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Revidering av arkivreglemente

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av arkivreglemente.

Kommunfullmäktige upphäver arkivreglemente antagen 2011-10-31 § 151.

Ärendebeskrivning

En översyn pågår av kommunens arkivrelaterade styrdokument. Tidigare
under året antog kommunstyrelsen en arkivbeskrivning. Som en del i
översynen har även arkivreglementet setts över.

Kommunfullmäktige antog arkivreglementet 2011-10-31 § 151. Revideringen
innebär mindre justeringar och förtydliganden för att dokumentet ska blir
tydligare och överensstämma med rådande språkbruk och arbetssätt.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 89
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-02
Förslag till revidering av arkivreglemente
Arkivreglemente antagen 2011-10-31 § 151

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

19(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 161 KS-SA.2022.102

Justerare

..........

..........

Upprättande av en fullmäktigebereding för översiktlig
planering

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att upprätta en fullmäktigeberedning för
översiktlig planering. Beredningen ska bestå av en person från alla partier
som är representerade i kommunfullmäktige. Bland ledamöterna som väljs
utses även en ordförande och vice ordförande.

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad arbetsordning och upphäver
den tidigare antagna arbetsordningen beslutad 2021-02-08 § 13.

Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen uppdras att upprätta en planeringsstrategi i enlighet med plan-
och bygglagen 3 kap. 23–25 §§.

Sammanfattning

År 2020 genomfördes en ändring i plan- och bygglagen som anger att
kommunfullmäktige ska senast 24 månader efter ordinarie val upprätta en
planeringsstrategi.

För att skapa en politisk förankring kring arbetet av den översiktliga
planeringen föreslås det att en fullmäktigeberedning upprättas. Enligt
kommunallagen får fullmäktige tillsätta fullmäktigeberedningar för beredning
av ett visst ärende eller grupp av ärenden. Beredningar, som kan vara
tillfälliga eller permanenta och som blir ett komplement till styrelse och
nämnder.

Ärendebeskrivning

Den 1 april 2020 inträffade en förändring i plan- och bygglagen (PBL) som
innebär att kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24
månader efter ett ordinarie val (PBL 3 kap 23 §). Översiktsplanen upphör att
vara aktuell om kommunmäktige inte antar en planeringsstrategi under
denna tid (PBL 3 kap 25 §).

Syftet med lagändringen är att ge översiktsplanen större politisk betydelse
och stärka den kontinuerliga översiktsplaneringen som kan fånga upp
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förändrade förutsättningar och skapa fokus på genomförandet av
översiktsplanen.

Den översiktliga planeringen är ett sätt att skapa en långsiktig strategisk
planering för mark- och vattenanvändning samt hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. I och med att den översiktliga planeringen
ofta sträcker sig över mandatperioder är det viktigt att det finns en bred
förankring över partigränser. Strategiska ställningstaganden behöver hålla
över tid så att organisationen får möjlighet att verkställa dem.

Regeringen och Boverket trycker på att översiktlig planering ska ske
kontinuerligt för att kommunerna ska ha ett strategiskt planerande kring
markanvändningsfrågor. Genom nya lagkrav kommer kommunen behöva
genomföra en planeringsstrategi inom 24 månader efter varje ordinarie val.

En fullmäktigeberedning kan bidra med att skapa förankring kring den
översiktliga planeringen och de ställningstaganden som återfinns. Den kan
även förankra ställningstaganden i det kontinuerliga arbetet.

En antagen planeringsstrategi innebär att översiktsplanen bibehålls aktuell
och kan fortsätta ge stöd i handläggning. Om kommunen inte tar fram en
planeringsstrategi inom angiven tid upphör översiktsplanen att vara aktuell.
Planeringsstrategin ger även möjlighet till reflektion över översiktsplanens
innehåll och det fortsatta arbetet med den översiktliga planeringen.

Enligt kommunallagen får fullmäktige tillsätta fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller grupp av ärenden. Beredningar, som kan
vara tillfälliga eller permanenta och som blir ett komplement till styrelse och
nämnder. Uppdragen för beredningarna brukar vara sektors och/eller
tvärpolitiska samt av mer strategisk och långsiktig karaktär. Det kan röra olika
sakområden och innebära att beredningen tar fram ett förslag till exempelvis
en vision för kommunen/landstinget, översiktsplan, skolplan,
äldreomsorgsplan eller integrationsplan.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser förväntas av beslutet utöver arbetstid från
både förtroendevalda och tjänstepersoner.
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Boverkets illustration av en kontinuerlig översiktsplanering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-16
Förslag till reviderad arbetsordning
Tidsplan för planeringsstrategi

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Plan- och byggchefen
Planarkitekten J.K.
Akten
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Wärna Go

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att teckna avtal om
uppgradering till verksamhetssystemet Wärna Go för överförmyndarens
verksamhet.

Överförmyndaren ska godkänna offerten då finansiering sker från
överförmyndarens anslag.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar på tillägget överförmyndaren ska godkänna offerten
då finansiering sker från överförmyndarens anslag.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att förslaget i dess helhet samt Lars Beckmans
(S) tilläggsyrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt båda.

Ärendebeskrivning

Idag använder överförmyndaren i Valdemarsviks kommun
ärendehanteringssystemet Wärna. Det är ett äldre system som kommer sluta
underhållas av leverantören i slutet av år 2023. Uppgraderingen från Wärna
till Wärna GO avser ett tekniskt utbyte till nyare plattform, då befintlig
plattform behöver fasas ut. De ärenden och information som kommunen har
idag i Wärna kommer behöva migreras över.

Uppgraderingen inklusive licenskostnader, migrering av data samt eventuella
moduler bedöms till en kostnad om cirka 200 000 kr.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 90
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Överförmyndaren
Kommundirektören
Kommunsekreterare F.S.
Akten
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Gemensamt överförmyndarkontor för Valdemarsvik och
Söderköping under mandatperioden 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för framtagande av förslag till samverkansavtal för
ställningstagande.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att ärendet återremitteras framtagande av förslag till
samverkansavtal för ställningstagande.

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

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.

Kommunfullmäktige har 2022-08-29 § 120 ställt 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 med den 1 januari
2027 och att beslut om avtal mellan de ingående kommunerna ska fattas
senast år 2025.
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Med anledning av förslaget att den gemensamma nämnden ska skapas 1
januari 2027 har frågan aktualiserats med Söderköpings kommun att initiera
en avtalssamverkan om ett gemensamt handläggarkontor inom
överförmyndaren verksamhet under mandatperioden 2023–2026.
Kommunstyrelsen har 2022-08-15 § 135 ställt sig positiv till att utreda om det
finns förutsättningar för att ingå en avtalssamverkan.

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.

Valdemarsvik och Söderköping står delvis inför en likande situation när samverkan
med Norrköping har skjuts fram en mandatperiod. Valdemarsviks kommun har idag
en överförmyndare och en vice överförmyndare som är valda av
kommunfullmäktige, men som i sitt uppdrag även handlägger ärenden enligt
föräldrabalken.

Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommuns överförmyndarverksamheter
har sedan tidigare en god samverkan i fråga om kollegialt utbyte av kunskap och
erfarenheter. I och med att samverkan redan sker inom flera andra områden finns
sedan tidigare upparbetade rutiner för samverkan vilket förvaltningen bedömer
kommer att underlätta en framtida process.

Bedömningen görs att ingå ett samverkansavtal kommer att stärka båda
kommunerna i fråga om kompetensförsörjning, minskad sårbarhet och skapa bättre
förutsättningar för att utveckla verksamheten. Ett gemensamt överförmyndarkontor
bedöms även underlätta det fortsatta arbetet att förbereda verksamheten för en
gemensam överförmyndarnämnd med Norrköping med flera kommuner.
Norrköping kommer i praktiken få en verksamhet mindre som ska konsolideras in i
den framtida gemensamma nämnden om samverkan redan finns mellan
Söderköping och Valdemarsvik.

26(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 163 KS-SA.2022.93

Justerare

..........

..........

I och med att Söderköpings kommun redan idag har ett överförmyndarkontor med
en anställd har samtalen med Valdemarsviks överförmyndare utgått ifrån att
Söderköpings kommun ska stå värd för det gemensamma överförmyndarkontoret.
Detta är dock en fråga som i dagsläget är öppet för förhandling från Söderköpings
kommuns sida. Föreliggande förslag utgår dock ifrån att samverkan sker med säte i
Söderköpings kommun.

Ekonomiska konsekvenser

En samverkan kommer att innebära en ökad kostnad. Valdemarsviks
kommun har idag en bemanningsgrad på 0.8 årsarbetare. Söderköpings
kommun har en bemanningsgrad på 1.12 årsarbetare inklusive medel för
extra resurs vid årsräkningsgranskning. Valdemarsvik har dock hälften så
många ärenden som Söderköpings kommun vilket gör att Söderköping i
förhållande till Valdemarsvik har betydligt lägre bemanningsgrad i relation till
antal ärenden per handläggare.

Söderköping kommuns förvaltning bedömer att cirka 2.5 årsarbetare är en rimlig
nivå på bemanning. 2.0 årsarbetare som tillsvidareanställda och 0,5 – årsarbetare i
budget för extra resurs vid årsräkningsgranskning, tjänsteköp från till exempel
Norrköpings kommun i fråga om att köpa juristtjänst eller dylikt. En
tjänstgöringsgrad om 2,5 årsarbetare innebär att Söderköpings kommun och
Valdemarsviks kommun hamnar på en likvärdig nivå i fråga om antal ärenden per
handläggare.
Exakt bemanningsgrad och kostnadsfördelning mellan kommunerna är en fråga
som är föremål för fortsatt diskussion och förhandling med Söderköpings kommun.

En samverkan om gemensamt överförmyndarkontor med Söderköping genom en
kommunal avtalssamverkan är en bra lösning för att stärka båda kommunernas
verksamheteter i fråga om robusthet, kompetensförsörjning och
verksamhetsutveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-22
Protokoll KS 2022-08-15 § 135

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare F.S.
Akten
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Motion - Kommunen bör ha fritidsbank

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen uppdras att utreda
om en fritidsbank kan inrättas i Valdemarsviks kommun.

Ärendebeskrivning

Marianne Svensson (KD) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-
05-02 om att kommunen bör ha en fritidsbank. Motionären skriver att
inrättandet av en fritidsbank skulle innebära en satsning på folkhälsa och
miljö genom återbruk och bli ett verktyg i arbetet med Agenda 2030.
Motionären föreslår att ”kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
kommunstyrelsen att utreda om en fritidsbank kan inrättas i Valdemarsviks
kommun”.

Förvaltningens yttrande
Frågan om att inrätta en Fritidsbank eller någon annan typ av fritidsbibliotek
har tidigare diskuterats inom förvaltningen. När frågan har diskuterats har det
lyfts fram som en prioriterad verksamhet som det saknats resurser för.

En fritidsbank eller lager med fritidsartiklar anses av förvaltningen vara bra
utifrån flera aspekter. Det kan bidra till bättre folkhälsa, öka delaktigheten i
aktiviteter oavsett invånares socioekonomiska bakgrund och därmed bidra till
att fler invånare i Valdemarsvik kan få en meningsfull fritid. Hållbarhetstanken
är också en viktig aspekt då en fritidsbank eller ett fritidsbibliotek bidrar till att
saker återanvänds. Eftersom det inom förvaltningen sedan en längre tid
tillbaka funnits ett intresse för frågan föreslår förvaltningen att förslaget att
utreda frågan om en fritidsbank ska bifallas.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 92
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-08
Motion från Marianne Svensson (KD) inlämnad 2022-05-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion - Fritidsbibliotek

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-05-
02 om fritidsbibliotek. Motionären beskriver fritidsbiblioteket som en
verksamhet där barn och ungdomar kan låna utrustning till en
fritidsverksamhet och att fritidsbiblioteket ger en möjlighet till ett bredare
utbud av aktiviteter inom kommunen. Motionären föreslår kommunfullmäktige
”att Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en Fritidsbank enligt
motionens intentioner”.

Förvaltningens yttrande
Frågan om att inrätta ett fritidsbibliotek eller liknande har tidigare diskuterats
inom förvaltningen. När frågan har diskuterats har det lyfts fram som en
prioriterad verksamhet som det saknats resurser för.

En fritidsbank eller lager med fritidsartiklar anses av förvaltningen vara bra
utifrån flera aspekter. Det kan bidra till bättre folkhälsa, öka delaktigheten i
aktiviteter oavsett invånares socioekonomiska bakgrund och därmed bidra till
att fler invånare i Valdemarsvik kan få en meningsfull fritid. Hållbarhetstanken
är också en viktig aspekt då en fritidsbank eller ett fritidsbibliotek bidrar till att
saker återanvänds.

Eftersom frågan tidigare diskuterats men att det i samband med det
konstaterats att resurser saknas ser förvaltningen gärna att ett eventuellt
beslut om att inrätta ett fritidsbibliotek eller liknande föregås av en utredning i
frågan. Frågetecken kring personalåtgång, lokal och uppbyggnad behöver
bland annat klargöras. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 93
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-08
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2022-05-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion - Utveckla Valdemarsviksförslaget

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Anna Nilsson (M), Per Hollertz (M) och Anders Sjölander (M) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Lars Beckman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen ska
avslås.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) och Lars Beckmans (S)
yrkanden ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Beckmans (S)
yrkande.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-05-
02 om att utveckla Valdemarsviksförslaget. Motionären föreslår "att
fullmäktige beslutar att uppdra till Kommunstyrelsen och
Demokratiberedningen att:
1. Ta fram en plan på hur Valdemarsviksförslaget ska marknadsföras med
syfte att bli känt hos medborgarna
2. Utveckla hemsidan med att resultatet av ett förslag redovisas vid
respektive förslag.".
 
Förvaltningens yttrande
Hittills i år (2022-08-04) har totalt 7 förslag lämnats in. Under föregående år
lämnades precis som motionären skriver 14 förslag in varav ett förslag fick
närmare 150 röster. Aktiviteten tyder på att medborgarna känner till
medborgarförslaget. Genom hemsidan uppmanar kommunen dessutom de
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medborgare som lämnar förslag att marknadsföra förslagen genom
exempelvis e-post eller sociala medier.
 
Det resultat som går att läsa ut på hemsidan är hur många röster varje
förslag har fått. Valdemarsviksförslaget är inte uppbyggt för att förvaltningen
ska behandla förslagen som inkommer. Det som händer med ett förslag,
vilket även går att läsa på kommunens hemsida, är att kommunens politiker
följer hemsidan. Om politiker tycker att ett förslag är intressant kan förslaget
tas upp politiskt genom exempelvis en motion… Förslaget verkställs genom
motioner och andra politiska beslut, och dessa finns tillgängliga på
kommunens hemsida. Ett sätt att lyfta Valdemarsviksförslagets betydelse
skulle därför kunna vara att politikerna i sina motioner eller förslag till beslut
hänvisar till att förslaget kommer från just ett Valdemarsviksförslag. Eftersom
Valdemarsviksförslaget är uppbyggt som det är och fortfarande tycks väcka
intresse hos medborgarna att lämna förslag föreslår förvaltningen att
motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 95
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-04
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-05-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

32(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 167 KS-SA.2022.82

Justerare

..........

..........

Motion - Information om Europaväg 22 - Ny förbifart på
hemsidan

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen uppdras att
uppdatera hemsidan med informatin om ny förbifart Europaväg 22 samt att
kontinuerligt uppdatera informationen.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-06-
07 som handlar om information om Europaväg 22 och den nya förbifarten på
kommunens hemsida. Motionären gör en jämförelse med Söderköpings
kommuns hemsida och önskar att information om förbifarten även ska finnas
på Valdemarsviks kommuns hemsida. Motionären föreslår
kommunfullmäktige att ”ge Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera
hemsidan med information om Europaväg 22 – ny förbifart” samt ”ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att informationen uppdateras kontinuerligt”.

Förvaltningens yttrande
Att Söderköpings kommun har information om E22 förbifart Söderköping på
sin hemsida faller sig naturligt eftersom byggnationen genomförs i
kommunen och har stor påverkan på närområdet. På Valdemarsviks
kommuns hemsida finns en del information om förbifarten kopplat till
fastigheten Sörby 2:10 och markanvisningen. Byggstarten för E22 förbifart
Söderköping nämns resultera i att pendlingen effektiviseras genom att
restiderna förväntas minska. Även i andra sammanhang där den förkortade
pendlingstiden är relevant kan information om förbifarten finnas, förslagsvis
med länkar till Trafikverkets hemsida där information om projektet uppdateras
löpande.

Ambitionen är alltid att den information som finns på kommunens hemsida
ska vara uppdaterad. Information om förbifarten på Europaväg 22 utgör inget
undantag. Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller
motionen i sin helhet.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 94
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-04
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-06-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Motion - Utredning av skolresor och färdtjänst

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Vänsterpartiet finner motionsvaret som mycket beklagligt. Att kommunens
förvaltning inte mäktar med att ge svar på vår motion inom rimlig tid samt att
möjligheten för kommunstyrelsen att kunna utreda huruvida resurser
effektivast kan användas för skolresor och färdtjänst, blottar bristen på
resurseffektivitet. Kommunförvaltningen har en anorektisk organisation som
inte förmår att följa upp och utvärdera upphandlade tjänster. Detta höjer
risken för osund ekonomisk hushållning.

Det uppkomna läget är utifrån politiskt lagda ramar. Här vilar nu ett stort
ansvar för kommande kommunstyrelse att möjliggöra en resurseffektiv
förvaltning utifrån egen verksamhet eller upphandlad med därtill kommande
uppföljningar och utvärderingar."

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) lämnade in en motion till
kommunfullmäktige 2021-05-03 gällande utredning av skolresor och
färdtjänst. Motionären beskriver den kostnadsmodell som används i
dagsläget och frågar huruvida det är den mest kostnadseffektiva för
kommunen. Motionärerna föreslår att ”Fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en utredning av kommunala köp av skolskjutsar och
färdtjänst, samt de regionala trafikuppdrag som utförs inom kommunens
gränser utöver Ötraf:s linjebussar” samt att ”Utredningsarbetet utföres under
perioden 2021-2022 innan rådande avtals uppsägningstid”.

Förvaltningens yttrande
Frågan om kommunens köp av skolskjutsar och färdtjänst har utretts tidigare.
I samband med att avtalet skulle skrivas genomfördes en utredning som
visade på att det mest kostnadseffektiva alternativet var att köpa alla delar
från Östgötatrafiken. Kommunen får varje månad löpande redovisning kring
vad de olika delarna kostar. Information ges om kostnader för allt från
programvara och planering av skolskjutsarna till kostnader för löpande
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ändringar av turer. Den löpande redovisningen ger en bild av varför
kostnaderna ser ut som de gör.

Även om en utredning av skolresor och färdtjänst hade varit önskvärd att få
till inför att avtalet löpte ut fanns inte personalresurser på plats för att kunna
genomföra en sådan utredning. Medel till att ta in en konsult som kan
genomföra den utredning som motionärerna efterfrågar saknas.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-09-14 § 96
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-04
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-05-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Redovisning av mål - Den moderna kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2022 ska arbetet
med målet om att Valdemarsviks kommun ska vara den moderna
kommunen, redovisas till kommunstyrelsen.

Uppföljningen fokuserar på delarna om ett gott medarbetar- och ledarskap
samt att kommunen ska vara en arbetsgivare som medarbetarna kan
rekommendera till andra.

Inom digitaliseringen ligger fokus på Dimios (Digital mognad i offentlig sektor)
för att kartlägga och utbilda medarbetarna så verksamhetens digitala
mognad ökar.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i budget 2022 fastställt sex inriktningsmål för
verksamheten under året. Målen ska under året redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen ska beskriva hur målet avses att uppfyllas
och hur arbetet sker för att nå dit.

Resultatmål
Valdemarsviks kommun ska präglas av ett gott medarbetar-och ledarskap.
Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare som medarbetarna kan
rekommendera till andra.
Valdemarsviks kommun ska utveckla digitaliseringsarbetet.

Prioriterat uppdrag
Utveckla medarbetarnas förutsättningar genom rätt stöd från centrala
funktioner och stärka kommunens medarbetare genom kompetensutveckling
inom områden där det behövs.

Implementera nytt intranät med hög tillgänglighet som bättre möter
verksamheternas behov och som ger nya möjligheter i framtiden.
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Arbetet med målet
Prioritering är att implementera systemet Kia för registreringar och planering
av arbetsmiljöhändelser och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utveckling
av systemet och dess användning är ett ständigt pågående arbete som på
lång sikt ska förbättra och förenkla dokumentation och uppföljning av
arbetsmiljön.

Ledarskap
Kommunen arbetar aktivt för att skapa ett hållbart och utvecklande
ledarskap. Ledarskapet är tillsammans med medarbetarskapet det som
skapar förutsättningar för verksamheter med bra organisation och kvalitet.
Det professionella förhållningssättet är viktigt i ledar- och medarbetarskapet.
Upphandling av ”Utvecklande ledarskap” en utbildning, som alla chefer ska
genomgå under första halvåret 2023, pågår. Syftet är att ledarna ska vara ett
gott föredöme som lyfter frågor om moral och etik samt inspirerar och
motiverar för att skapa delaktighet och personlig omtanke som en grund för
tillit.

Medarbetarskap
Utvärdering av samverkan mellan arbetstagarparterna och arbetsgivaren har
inletts. Arbetet med att utveckla samarbete och medarbetarskap fortgår på
enheterna. Personalenheten bidrar med inspiration och metoder till
arbetsplatsträffarna.

Digitalisering
IT- och digitaliseringskontoret har hittills under 2022 fokuserat på att
färdigställa projektet MIM- automatisk kontohantering som är en byggsten
och nödvändighet för framtida digitaliseringsprojekt.

Digitaliseringsgruppen i Valdemarsvik har haft 3 träffar under våren och har 2
träffar plus en gemensam med Söderköpings digitaliseringsgrupp inbokad
under hösten.

IT- och digitaliseringskontoret projektleder Dimios- mätning i digital mognad i
offentlig sektor som pågår under hösten 2022. Mätningen utförs brett i
Valdemarsvik på alla sektorer och bl.a. alla chefer är med som respondenter.

Under sommaren har förvaltningen arbetat med att flytta ut kommunens
nätverksutrustning från Gryts skola och detta är färdigställt sedan slutet på
augusti.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-23

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Redovisning av mål - Den resurseffektiva kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2022 ska arbetet
med målet om att Valdemarsviks kommun ska vara den resurseffektiva
kommunen, redovisas till kommunstyrelsen den 26:e september.
Effektiviseringen av den kommunala verksamheten har inget slutdatum utan
är en ständigt pågående process i ett föränderligt samhälle. Därför är målet
alltid aktuellt.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget 2022 (KF §108, 2021-11-29)
fastställd sex inriktningsmål för verksamheten under året. Målen ska
redovisas till kommunstyrelsen enigt den plan som fastställts i
Kommunstyrelsens verksamhetsplan (KS §23, 2022-02-14). Redovisningen
ska beskriva hur målet avses att uppfyllas och hur arbetet sker för att nå dit.

”Valdemarsviks kommun ska vara den resurseffektiva kommunen

Kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta.
Invånarnas skattemedel ska vårdas med stor försiktighet. God ekonomisk
hushållning ska upprätthållas. För att bygga kommunen starkare för
framtiden så krävs att kommunens verksamheter har en kostnadsutveckling
under kontroll och att kommunen kan finansiera så stor andel av kommunens
investeringar som möjligt med egna medel.” (Mål & Budget)

”Resultatmål

 Kommunen ska uppnå budgeterat överskott för koncernen.

 Kommunen ska finansiera minst 50% av de aktuella investeringarna
utan att låna.

Vägen till målet

 De löpande månadsuppföljningarna med förslag till åtgärder förbättras
och rutiner för bland annat intäktskontrollen stärks.

40(47)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-26

KS § 170 KS-SA.2021.103 041

Justerare

..........

..........

 Ekonomistyrningen förbättras inom flera områden under året. Chefers
ansvar för ekonomi och verksamhet förtydligas och stödet stärks.

 Ett strategiskt lokal- och fastighetsarbete är en viktig bidragande del
för ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser. Det handlar om
lokaleffektiviseringar och bättre utnyttjande av befintliga lokaler. Det
handlar också om att kunna fatta långsiktiga beslut kopplat till
kommande behov.

Uppföljning
Målen följs upp genom kommunens finansiella redovisning. Prognoser för
måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport. ”
(Kommunstyrelsens verksamhetsplan)

Uppföljning av resultatmålen
Kommunen klarar väl sina uppsatta finansiella mål enligt delårsbokslutet (KS-
SA.2022.98). Resultatet var budgeterat till 10,2 mnkr och delårsresultatet
uppgår till 23,5 mnkr. Prognosen pekar mot ett resultat uppgående till 21.6
mnkr. Den förbättrade kostnadskontrollen i organisationen tillsammans med
förbättrat skatteunderlag och därmed skatteintäkterna har minskat
budgetdifferenserna under senare år. Underskott redovisas enbart inom den
tekniska verksamheten. Övriga verksamheter lägger en prognos som ligger
inom budget.

Egenfinansieringen av investeringarna uppgår i delårsbokslutet till 100%.
Prognosen pekar mot en egenfinansieringsgrad av ca 60% inklusive projekt
Ringgråden. Detta projekt gör att investeringsbudgeten är stor innevarande
och kommande år.

Förbättringar av månadsuppföljningar och rutiner
Månadsuppföljningarna och rutinerna i organisationen förbättras fortlöpande.
Under första halvan av året har fokus legat på att förbättra dialogen och
förståelsen mellan verksamheterna och ekonomerna. Men även delar av
modellerna för avstämning och uppföljning har förbättrats.
Ett stort fokus har legat på implementeringen av det nya gemensamma
kontoret för plan- och byggverksamheten. Rutiner och modeller har tagits
fram för budgetering och uppföljning av denna med Söderköpings kommun
gemensamma verksamhet.

Ekonomistyrning
Ekonomistyrningsarbetet har under året främst varit inriktat på att förbättra
stödet till chefer på olika nivåer i organisationen. Framförallt har arbetet varit
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inriktat på mötet mellan ekonomer i chefer i samband med uppföljningar och
planeringsarbetet.
Internhyressystemet infördes vid halvårsskiftet 2021. En första utvärdering
tyder på att det är ekonomisk balans i systemet och att hyrorna är
rättvisande.

Under hösten och våren kommer rutinerna för fakturahantering inom och
utom organisationen att belysas. Bland annat planeras för en större
systemuppgradering och i detta förenklade och tydligare rutiner för chefer
och medarbetare,

Internredovisningen förbättras löpande med syftet att den ska vara tydlig och
rättvisande.

Strategiskt lokal och fastighetsarbete
Avseende den prioriterade utredningen kring Folkets hus har arbetet inte
redovisats under årets första nio månader. Fokus har legat på andra
fastighetsprojekt där bland annat Ringgården, Vammarhöjden, Sjöhuset och
Ishallen bör nämnas. Ägarförhållandena på Eköns Camping har också lösts
under året.

Övrigt -finansiering
Under året har två nya policys implementerats under året. Den första är en
finanspolicy som reglerar kommunens upplåningsverksamhet. Den andra är
en policy för fakturering och kravverksamhet som bland annat reglerar
kommunens hantering av uppkomna fordringar. Båda dokumenten bidrar till
att öka säkerheten och kontrollen i verksamheten men även effektiviteten.

Används då resurserna effektivt och där de gör störst nytta?

”Effektivitet handlar om att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg
kostnad som möjligt. En effektiv kommunal verksamhet gör att medborgarna
får bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad.” (RKA Effektivitet i
kommuner, februari 2021.)

Till ovanstående definition bör vi också förtydliga effektiviteten till graden av
måluppfyllelse. För att veta om något är effektivt måste vi således veta vad
målet är. D.v.s. utifrån frågeställning definiera störst nytta med
måluppfyllelse.
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Förvaltningen menar att det finns en fortsatt effektiviseringspotential i
Valdemarsviks kommun och att denna potential kan förtydligas. Detta görs
lämpligen i ett fösta steg med en uppdaterad vision och långsiktig strategisk
inriktning. Därefter kan medellånga och kortsiktiga mål definieras. Utefter
detta blir det möjligt att genomföra effektivitetshöjande prioriteringar.

Ett enkelt sätt att mäta effektiviteten är att använda det material som finns
tillgängligt i Kolada. (www.kolada.se)

Styrmodellen (KF §51, 2020-05-25) lyfter fram förbättringsarbetet utifrån
bland annat kvalitet och brukarperspektivet. Detta illustreras med det
klassiska ”förbättringshjulet”. Här finns också potential både att utveckla och
samordna kvalitetsarbetet i organisationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

De anmälda protokollen och meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:

· Arbetsutskottet 2022-09-14

· Barn- och utbildningsutskottet 2022-09-13

· Stöd- och omsorgsutskottet 2022-09-12

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:

· Minnesanteckningar från Samrådet vård och omsorg 2022-06-29

· Skrivelse från Vårdföretagarna 2022-09-07 - Behov av höjda
ersättningar i omsorgen

· SKR cirkulär 22:19 - Ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare som
omfattas av BEA samt redaktionella ändringar i Överenskommelsen

· SKR cirkulär 22:20 - Kompletterande rådgivning gällande
projektanställning enligt AB 20

· SKR cirkulär 22:21 - Ändringar i LAS och vissa andra lagar med
anledning av arbetsvillkorsdirektivet

· SKR cirkulär 22:23 - Beslut och justeringar i RIPS för år 2022

· SKR cirkulär 22:24 - Preliminär LSS-utjämning för år 2023

· SKR cirkulär 22:25 - Överenskommelse om Kompetens- och
omställningsavtal i lydelse 2022-10-01

· SKR cirkulär 22:26 - Ändring av Kollektivavtal för krigs- och
beredskapstillstånd (KB-avtal)

· SKR cirkulär 22:27 - Överenskommelse om Avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m. samt överenskommelse om
ändrad lydelse i KAP-KL

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningen uppdras att erbjuda möjlighet till dialog för invånarna i
Ringarum i samband med försköningsåtgärder där.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att förvaltningen uppdras att erbjuda möjlighet till
dialog för invånarna i Ringarum i samband med försköningsåtgärder där.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Lars Beckmans (S) yrkande ställs under
proposition och därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar
enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Försköning Ringarums centrum

Arbetsledaren gatukontoret informerar om försökningsåtgärder i Ringarum.

Genomlysning tekniska avdelningen

Ekonomichefen informerar om en pågående genomlysning av tekniska
avdelningen.

Kommundirektörens information

Kommundirektören informerar om rekryteringsprocess för ny sektorchef för
Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utestående frågor

Kommundirektören besvarar tidigare ställda fråga:

· Räddningstjänstens rutiner vid utryckningar i skärgården.

Nya frågor

Jonas Andersson (V)

· Valdemarsviks nya "Kotte", hur såg beslutsprocessen kring denna
investering? Ställer frågan om att prioritering av arbetsinsatser för
gatukontoret. I samband med att nya åtgärder och ändringar genomförs
i stadsmiljön innebär det även utökade arbetsinsatser för gatukontoret.
Svar: Kotten vid Vammargatan i centralorten är en verkställd åtgärd
utifrån den antagna budgeten, då för investeringsanslaget Utveckling,
anläggningar och gator.

· Uppföljningsfråga angående Östgötatrafiken och indragningen av
hållplatser längs linje 460. Hur har dialogen mellan Östgötatrafiken och
kommunen varit?
Svar: Dialog har förts år 2021 och Östgötatrafiken tog till sig vissa
synpunkter. Linjen gjordes om i huvudsak utifrån deras utrednings
förslag. Det finns idag en referensgrupp skapad hos Östgötatrafiken där
kommunen är delaktig.

Stefan Kemle (LPo)

· Ställer frågan om hur vedförsäljning på AME-enheten.
Svar: Återkommer om det.

· Ställer frågan om vattenskyddsområde vid Yxningen.
Svar: Återkommer om det.
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Anna Nilsson (M)

· Hur går det med försäljningsprocessen för ishallen?
Svar: Processen är pågående.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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