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Ekonomisk uppföljning 2023

Kommunstyrelsens beslut

Månadsuppföljning per den 28/2 godkänns.

En extern genomlysning genomförs av verksamheterna. I ett första steg
genomlyses sektor Stöd och omsorg.

Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov.

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att efter upphandling teckna
avlat med leverantör.

Återrapportering sker till kommunstyrelsen.

Återrapportering av upphandlingen av den externa genomlysningen ska ske
till kommunstyresens arbetsutskott.

Protokollsanteckning

Anders Carlsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
"Kommunstyrelsen har vid sammanträde 16 januari 2023 beslutat att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på strukturella åtgärder
för att få en hållbar verksamhetsvolym på sikt.

Detta uppdrag har ännu inte redovisats till kommunstyrelsen eller ansvariga
utskott.

Att då besluta att upphandla en extern resurs som ska få samma uppdrag ter
sig i sammanhanget märkligt. Uppdraget tangerar dessutom det uppdrag
som föreslås ges till den beredning som kommunstyrelsen föreslås inrätta
under dagens sammanträde.

Vi kommer att rösta bifall till förslaget men ser i och med det
ställningstagandet införandet av en ny politisk beredning såsom överflödig."
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Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar bifall till förslaget med tillägget att återrapportering av
upphandlingen av den externa genomlysningen ska ske till
kommunstyresens arbetsutskott.

Beslutsordning

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget 2023 – 2025, 2022-12-12,
§ 213. Årets resultat för 2023 budgeterades till 0. Detta innebär att utrymmet
under året för tilläggsanslag och eller underskott på driftbudgeten är kraftigt
begränsat om det inte möts av överskott på andra verksamheter.
Föreliggande prognos pekar mot ett resultat på -18,3 mnkr.
Kommunstyrelsen har under årets första månader beslutat om ett antal
åtgärder för att hålla budgeten i balans. På längre sikt med blicken mot 2024
fordras ytterligare åtgärder. För att identifiera dessa och få ett genomarbetat
beslutsunderlag föreslås att genomgripande genomlysningar av
verksamheterna påbörjas.

Prognos driftbudget, Mnkr

Prognos investeringsbudget, tkr

Inför februari månads uppföljning har ingen större genomgång skett av
investeringsbudgeten. Anslagen förväntas förbrukas till sin helhet.

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -522,2 -542,7 -20,5
Finansiering 522,2 524,4 +2,2
Summa (årets resultat) 0,0 -18,3 -18,3

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 95,7 95,7 0,0
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Ärendebeskrivning

Driftbudgetens verksamheter

Service och Samhällsbyggnad
Inom de delar av sektorn som tidigare tillhörde Service och administration
och staben prognostiseras ett noll resultat. Verksamheterna höll även budget
under 2022.

Inom gatukontoret beräknas underskottet till -3,3 mnkr, bland annat beroende
på ökade kostnader för vinterväghållning.
Inom fastighetskontorets verksamhetsområde beräknas underskottet till -4,2
mnkr. Detta är till stora delar kopplat till underskott inom lokalbanken. Den del
som avser Ringgården (1,6 mnkr) upphör efter 2023. Även Strömsvik
genererar underskott då fastighetskontoret står för hyran som ej fördelas ut
till verksamheterna i huset.

Stöd och omsorg
Året kommer att präglas av den ekonomiska situation sektorn befinner sig i.
Detta kommer innebära begränsningar och utmaningar när det gäller
resurser, kompetensutveckling, rekrytering mm.
Arbetet med Ringgården fortsätter enligt plan. Planeringen för ny
korttidsverksamhet fortgår.

Hälso-och sjukvård: Hyrsjuksköterskor var inhyrda under januari samt
februari. Vi räknar med att ha in någon hyrsjuksköterska under
sommarsemester men inte under resterande året.
Äldreomsorg:  Prognos för hemtjänst är att deras bemannade timmar
kommer att hålla i sig på en lika hög nivå som föregående år. Detta gör
tillsammans med ökad inflation och fortsatta höga resekostnader att vi

Mnkr, netto Budget Utfall 28/2 Prognos
avvikelse

Service och samhällsbyggnad 79,1 10,4 -7,5
Stöd och omsorg 240,7 44,5 -13,0
Barn, utbildning, arbetsmarknad
och kultur

189,8 30,4 0,0

Räddningstjänst Östra Götaland 7,4 1,7 0,0
Politisk organisation 5,2 0,9 0,0

Summa verksamheterna 522,2 87,9 -20,5
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överskrider budget. Våra äldreboenden har fortsatt hög bemanning dygnet
runt utifrån omvandling till demensplatser.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget:
Organisationsöversyn
Kraftigt prioritera utbildningsinsatser
Se över restiden inom hemtjänsten
Se över situationen kring vak vid livets slutskede
Minska hyrpersonal inom hälso- och sjukvården.
Fortsatt fokus på förebyggande arbete inom IFO.
Se över möjlighet till ökad andel insatser genom förenklad handläggning.
Fortsatt översyn LSS.
Minska planeringstiden inom SF

Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Budgeten för hela sektorn ger ett utfall på 15% efter de två första
månaderna. Utifrån genomförda uppföljningar så är prognosen att sektorn
kommer att vara i balans.
Sektorns arbetar intensivt med att nå budget i balans.
Ett omfattande analysarbete gällande kostnader har inletts inom förskolan
och grundskolan. Syftet med den genomlysningen är att se att medel finns
för täcka grundbemanning men också för elever i behov av särskilt stöd. Ett
arbete har också inletts med att konterade på rätt aktivitet för att bättre följa
upp kostnadsutvecklingen inom verksamheten.
Förskola & Grundskola: Eventuella omjusteringar inom verksamhet förskola
och grundskola kan komma att ske.
Gymnasieskola: Gymnasieskolan är svår att beräkna då den bygger på
elevernas val av gymnasieutbildning till hösten 2023.
Övriga verksamheter:  kommer prognostiserat ha en budget i balans.

Räddningstjänst, politisk organisation och valnämnd
Inom rubricerade verksamheter prognostiseras ett nollresultat.
Verksamheterna höll även budget 2022. Ett undantag fanns hon valnämnden
men för innevarande år har denna nämnd ingen verksamhet.

Finansförvaltningen
Senaste skatteunderlagsprognosen baserad på SKR:s cirkulär 23:07, pekar
på en svag ökning jämfört med budget på +2,2 mnkr. Övriga poster torde
följa budget.
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Kommunens likviditet har under det senaste året minskat kraftigt. Detta har
varit medvetet för att begränsa kommunens kostnader för upplånat kapital.
Ett behov av nyupplåning på 15 mnkr uppstår därför den 24 mars.
Kommunens totala upplåning ökar då från 228,3 mnkr till 243,3 mkr.

Investeringar
Ingen detaljerad uppföljning har gjorts inför februari månads uppföljning.
Anslagen förväntas förbrukas i sin helhet. I samband med årsredovisningen
kommer ärende om ombudgeteringar från 2022 till 2023. Detta kan innebära
att innevarande års budget utökas med delar av beslutade projekt i 2022 års
budget som av olika anledningar blivit försenade.

Övergripande åtgärder, genomlysningar
Resultatet och verksamhetsnivåerna påverkar förutsättningarna för framtiden
och det kommande budgetarbetet. Därför påbörjas nu de prioriterade
genomlysningarna av verksamheterna. I ett första steg genomlyses sektor
Stöd och omsorg. Genomlysningarna genomförs av extern uppdragstagare
och kostnaderna för densamma får belasta kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov. Detta anslag uppgår i budget 2023 i sin helhet till 4,7
mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-16, § 13 om ett antal åtgärder för att
nå ekonomi i balans:

 Anpassa verksamheten utefter givna ramar
 Ge förslag till strukturella åtgärder
 Anställningsstopp
 Vakansprövning

Vid sitt sammanträde 2023-02-12, § 22 beslutade kommunstyrelsen:
 Att en budgetprognos för 2023 redovisas 2023-03-13
 Fortsatt arbete med anpassning av verksamheterna med rapport

2023-03-13
 Till varje utskottssammanträde ska en skriftlig ekonomisk rapport med

åtgärdsförslag vid befarat underskott.

Prognosen pekar mot ett resultat på -18,3 mnkr för innevarande år. Detta är
ett mycket svagt resultat. Det budgeterade resultatet uppgick till 0. Om inte
resultatprognosen förbättras under året innebär detta att en större del av
investeringarna måste finansieras via nyupplåning än planerat. Förvaltningen
återkommer med prognoser för kassaflödet i samband med
apriluppföljningen då den första större uppföljningen av investeringsbudgeten
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sker. I övrigt handlar det om att arbeta både på kort och lång sikt för att åter
få en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning i kommunen.

I SKR:s senaste cirkulär kring budgetförutsättningarna pekar prognoserna för
2023 mot att det skulle kunna vara möjligt att disponera ur kommunens
resultatutjämningsreserv under innevarande år. Detta skulle då innebära att
det negativa resultatet inte i sin helhet eller till delar behöver återställas. I
apriluppföljningen och delårsbokslutet får detta utvecklas vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-03-06
Rullande månadsuppföljning, februari 2023

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Akten
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

Kommunstyrelsens beslut

Internkontrollplan för år 2023 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområde fastställs.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 201705-08,§ 59 om ”Riktlinjer för internkontroll”.
Riktlinjerna beskriver hur internkontrollarbetet ska bedrivas och hur modellen
för risk och väsentlighet hanteras. De beskriver också ansvars- och
rapporteringsfrågorna. Internkontrollplanerna ska enligt riktlinjerna avse en
tvåårsperiod. Internkontrollplaner ska finnas på varje sektor och på
kommungemensam nivå. Rapportering ska ske regelbundet till utskotten
under verksamhetsåret. Kommundirektören skriver en årlig
internkontrollrapport kring den kommungemensamma planen.

Efter synpunkter från revisionen och diskussioner i kommunstyrelsen blir
internkontrollplanen från och med 2023 ettårig.

Bifogat internkontrollplan avser kommunstyrelsens verksamhetsområde och
innefattar sektorerna därunder. Varje nämnd har ta fram en egen
internkontrollplan. Detta enligt kommunallagens 6 kap, 6§.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 18
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-10
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
HR-chefen
Tekniska chefen
Sektorcheferna
Akten
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 antas med följande tillägg och
ändringar:

· Under rubriken "Verksamheten i sektorerna" läggs följande till:
"De ramar som anges bygger på den av kommunfullmäktige (2022-12-
12) antagna budgeten.

Det har framkommit att kostnadsnivåerna för 2022 varit betydligt högre
än tidigare varit känt. De högre kostnaderna för verksamheten finns till
stora delar kvar vid ingången till 2023. Det kommer att krävas åtgärder
för att hålla budgetramarna. Likaså finns det stora utmaningar inför de
kommande åren 2024-2025.

· Under rubriken "Redovisning av arbetet med målen" ändras datumet för
redovisningen "Den miljökloka kommunen" från 13 mars till 11 april.

· Under rubriken "Planering, 2024 års Mål och budget" ändras
budgetberedningens startmånad från september till maj månad.

· Under inriktningsmålet "Valdemarsvik kommun ska vara den
framgångsrika lärande kommunen" ändras punkten under indikatorer
och mått "Behörighet till gymnasieskolans samtliga nationella program
ska öka" till "Vår skola ska uppvisa hög måluppfyllelse. Samtliga elever
ska vara behöriga till gymnasieskolan efter avslutad grundskola"

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) och Bo Franzén (V) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Med utgångspunkt att verksamhetsplanen är skriven utifrån majoritetens budget
och ekonomiska plan, har vi ingången i att verksamhetsplanen blir svår att uppnå.
Utöver detta har ser vi följande brister i föreslagen verksamhetsplan för KS:

· Kommunstyrelsens utskott, och dess delansvar i att uppnå fastslagna mål är
inte klargjorda. Vilket ger ett mer generellt ansvar i kommunstyrelsen och inte
ett riktat ansvar gentemot förtroende uppdrag i utskotten.

· Målområde ”4 den miljökloka kommunen”; här konstaterar vi att majoriteten
tagit bort indikeringsvärde angående ekologiska/närproducerade varor och
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tjänster. Vilket sänker möjligheten till styrning mot resultatmålet ”minska
klimatavtryck”.

· Målområde ” 5 den lärande kommunen”; här är det tyngsta resultatmålet -
Samtliga elever ska efter avslutad grundskola ha hög måluppfyllelse, ett
resultatmål som går i konflikt med Skollagen. Resultatmålet för landets
skolhuvudmän är att grundskoleelever ska efter nio års studier vara behöriga
till gymnasieskolan. 

· Budgetberedning. Tidsplan enligt verksamhetsplan är start under september.
Men det ekonomiska situationen kräver ett mycket tidigare beredningsarbetet
under våren 2023."

Anders Carlsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
"Centerpartiet lade fram och yrkade på ett eget förslag till Mål- och Budget
2023 – 2025 i kommunfullmäktige. Då kommunfullmäktige biföll de styrande
partiernas förslag till Mål- och Budget 2023 – 2025 bör kommunstyrelsens
verksamhetsplan utgå från denna. Vår övertygelse är dock att kommunens
utveckling hade varit mer gynnsam om vårt förslag till Mål- och Budget
antagits och verksamhetsplanen utgått från denna."

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på följande tillägg:
· Under rubriken "Verksamheten i sektorerna" lägga till följande:

"De ramar som anges bygger på den av kommunfullmäktige (2022-12-
12) antagna budgeten.

Det har framkommit att kostnadsnivåerna för 2022 varit betydligt högre
än tidigare varit känt. De högre kostnaderna för verksamheten finns till
stora delar kvar vid ingången till 2023. Det kommer att krävas åtgärder
för att hålla budgetramarna. Likaså finns det stora utmaningar inför de
kommande åren 2024-2025.

Kommunstyrelsen kommer att under 2023 ha stort fokus på uppföljning
av ekonomin och åtgärder för att få en ekonomi i balans."

· Under rubriken "Redovisning av arbetet med målen" ändra datumet för
redovisningen "Den miljökloka kommunen" från 13 mars till 11 april.

· Under rubriken "Planering, 2024 års Mål och budget" ändra
budgetberedningens startmånad från september till maj månad.
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Magnus Loftén (S) yrkar på följande tillägg:
· Under inrikningsmålet "Valdemarsvik kommun ska vara den moderna

kommunen" lägga till resultatmål om att Valdemarsviks kommun ska
värna de anställda genom att de dem förutsättningar för att klara sitt
uppdrag.

Stefan Kemle (LPo) yrkar att på följande tillägg:
· Under inriktningsmålet "Valdemarsvik kommun ska vara den

framgångsrika lärande kommunen" att punkten under indikatorer och
mått "Behörighet till gymnasieskolans samtliga nationella program ska
öka" ändras till "Vår skola ska uppvisa hög måluppfyllelse. Samtliga
elever ska vara behöriga till gymnasieskolan efter avslutad grundskola"

Lars Beckman (S) yrkar om följande tillägg:
· Under inriktningsmålet "Valdemarsviks kommun ska vara den

resurseffektiva kommunen" stryka lydelsen "Kommunens ekonomi ska
vara så god att den ger möjlighet till skattesänkning"

· Under inriktninsmålet "Valdemarsvik ska vara den hälsosamma
kommunen" lägga till som resultatmål att kommunen ska lämna besked
om vårdcentrum.

· Under inriktningsmålet "Valdemarsvik ska vara den hälsosamma
kommunen" lägga till som indikatorer och mått en fråga om "Vad är
viktigt för dig?"

Beslutsordning

Ordförande konstaterar att följande yrkanden har lämnats:

· Tilläggsyrkanden från Per Hollertz (M)
· Tilläggsyrkande från Magnus Loftén (S)
· Tilläggsyrkande från Stefan Kemle (LPo)
· Tilläggsyrkanden från Lars Beckman (S)

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först ställs
förslaget till verksamhetsplan i sin helhet under proposition. Därefter ställs
tilläggsyrkandena under proposition var för sig.

Förslaget ställs i sin helhet under proposition och ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.
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Därefter ställs Per Hollertz (M) tilläggsyrkanden under proposition och
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga.

Därefter ställs Magnus Lofténs (S) tilläggsyrkande under proposition och
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Omröstningsordning av Magnus Lofténs (S) tilläggsyrkande

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Ja-röst för Magnus Lofténs (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat av Magnus Lofténs (S) tilläggsyrkande

5 ja-röster: Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Magnus Loftén (S), Ted Starkås
(S), Jonas Andersson (V)

7 nej-röster: Bernt Janhäger (M), Per Hanö (SD), Kurt Olsson (SD), Stefan
Kemle (LPo), Ulf Larsson (LPo), Anneli Noort (KD), Per Hollertz (M)

1 avstår: Anders Carlsson (C)

Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå tilläggsyrkandet.

Beslutsordning

Därefter ställs Stefan Kemles (LPo) tilläggsyrkande under proposition och
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.

Därefter ställs Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande under proposition om att
under inriktningsmålet "Valdemarsviks kommun ska vara den resurseffektiva
kommunen" stryka lydelsen "Kommunens ekonomi ska vara så god att den
ger möjlighet till skattesänkning". Ordföranden finner efter ställd proposition
att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.
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KS § 46 KS-SA.2023.21 041

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Omröstningsordning av Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Ja-röst för Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat av Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande

5 ja-röster: Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Magnus Loftén (S), Ted Starkås
(S), Jonas Andersson (V)

7 nej-röster: Bernt Janhäger (M), Per Hanö (SD), Kurt Olsson (SD), Stefan
Kemle (LPo), Ulf Larsson (LPo), Anneli Noort (KD), Per Hollertz (M)

1 avstår: Anders Carlsson (C)

Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå tilläggsyrkandet.

Beslutsordning

Därefter ställs Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande under proposition om att
under inriktninsmålet "Valdemarsvik ska vara den hälsosamma kommunen"
lägga till som resultatmål att kommunen ska lämna besked om vårdcentrum.
Ordföranden finner efter ställd proposition att kommunstyrelsen beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.

Omröstningsordning av Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Ja-röst för Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat av Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande

5 ja-röster: Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Magnus Loftén (S), Ted Starkås
(S), Jonas Andersson (V)

7 nej-röster: Bernt Janhäger (M), Per Hanö (SD), Kurt Olsson (SD), Stefan
Kemle (LPo), Ulf Larsson (LPo), Anneli Noort (KD), Per Hollertz (M)
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KS § 46 KS-SA.2023.21 041

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

1 avstår: Anders Carlsson (C)

Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå tilläggsyrkandet.

Beslutsordning

Därefter ställs Lars Beckmans (S) tilläggsyrkande under proposition om att
under inriktningsmålet "Valdemarsvik ska vara den hälsosamma kommunen"
lägga till som indikatorer och mått en fråga om "Vad är viktigt för dig?"
Ordföranden finner efter ställd proposition att kommunstyrelsen beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål & Budget 2023 – 2025, 2021-11-29, §
213. Enligt Styrmodell för Valdemarsviks kommun antagen av
Kommunfullmäktige 2020-05-25, §51 ska Kommunstyrelsen årligen bryta ner
Kommunfullmäktiges Mål & Budget i en verksamhetsplan.

I föreliggande verksamhetsplan kompletteras Kommunfullmäktiges
inriktningsmål med resultatmål och en beskrivning av vägen till målet.
Kommunfullmäktiges uppdrag kompletteras med en beskrivning av hur
organisationen kommer att arbeta med dem under året. Därtill finns en
nedbrytning av den ekonomiska ramen fördelat på sektor och verksamhet
med en beskrivning av hur respektive sektor kommer att bedriva och
prioritera sin verksamhet under året. Vissa investeringar har också
preciserats. Sist i dokumentet finns en plan för uppföljning av verksamhet
och ekonomi 2023 samt planering inför 2024.
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KS § 46 KS-SA.2023.21 041

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 19
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-13
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
HR-chefen
Tekniska chefen
Sektorcheferna
Akten
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KS § 47 KS-SA.2023.17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Avslut av Valdemarsvik kommuns arbete med Fairtrade City

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att avsluta Valdemarsvik
kommuns Fairtrade City arbete och skicka inte in någon förnyelseansökan till
Fairtrade Sverige.

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2013-08-26 § 58.

Reservation

Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Magnus Loftén (S), Ted Starkås (S), Jonas
Andersson (V) och Anders Carlsson (C) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Lars Beckman (S) med instämmande från Jonas Andersson (V) yrkar avslag
till förslaget.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsutskottets förslag och Lars Beckman
(S) med fleras yrkande ställs under propsotion. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Lars Beckmans (S) yrkande.
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KS § 47 KS-SA.2023.17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Omröstningsresultat

7 ja-röster: Bernt Janhäger (M), Per Hanö (SD), Kurt Olsson (SD), Stefan
Kemle (LPo), Ulf Larsson (LPo), Annelie Noort (KD), Per Hollertz (M)

6 nej-röster: Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Magnus Loftén (S), Ted
Starkås (S), Jonas Andersson (V), Anders Carlsson (C)

Kommunstyrelsens beslutar alltså enligt arbetsutkottets förslag.

Ärendebeskrivning

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk
konsumtion och rättvis handel. Konceptet är internationellt och i Sverige är
det Fairtrade Sverige som står bakom diplomeringen. Syftet med Fairtrade
City är att bidra till en hållbar konsumtion som värnar om både människan
och miljön.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-26 § 58 att bifalla motion inlämnad
motion av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att
Valdemarsviks kommun blir en Fairtrade kommun. Kommunstyrelsen fick i
uppdrag att i samband med beslut om mål och budget 2014 – 2016 redovisa
en plan för anslutning till Fairtrade-koncept och en certifiering. Valdemarsviks
kommun erhöll sin Fairtrade City-diplomering 2016-06-14.

Under pandemiåren 2020-2021 var Fairtrade City arbetet i huvudsak vilande
i samtliga Fairtrade City kommuner i landet. Under 2022 lyftes frågan om
kommunerna avsåg att återuppta arbetet igen och på nytt skicka in en
förnyelseansökan. Den politiska viljan är nu att Valdemarsviks kommun inte
återupptar Fairtrade City arbetet utan istället avslutar det.

Ekonomiska konsekvenser

Att avsluta Fairtrade City arbetet innebär att kommunen inte längre behöver
avsätta medel för diplomeringsavgift och aktivitetskostnader. Fairtrade City
budgeten har tidigare legat på 50 tkr per år, även om enbart 16,7 tkr
användes under 2022, och diplomeringsavgiften på 5 tkr. Utöver det kommer
inte kommunen ha samma kostnader vid inköp av varor. Fairtrade varor är i
snitt 20 procent dyrare än vanliga varor och totalt köpte kommunen in
fairtrade varor för 224 701 kronor under 2022.
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KS § 47 KS-SA.2023.17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 21
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 48 KS-TEK.2022.14 VALDEMARSVIK 4:3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Avslut av förhandling avseende markupplåtelse för
solcellspark på del av fastigheten Valdemarsvik 4:3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta förhandling utan tilldelning avseende
markupplåtelse för solcellspark på del av fastigheten Valdemarsvik 4:3.

Sammanfattning

Förhandling har pågått under 2022 avseende markupplåtelse för solcellspark
på del av Valdemarsvik 4:3. Med hänvisning till uppdagade behov av
vattenverk och dagvattenanläggning samt att gällande översiktsplan där
aktuellt markområde pekas ut som utbyggnadsområde föreslås att
markupplåtelse på del av Valdemarsvik 4:3 för annan verksamhet under
längre tid, i detta fall solcellspark under 40 år, inte tilldelas.

Ärendebeskrivning

Under 2022 har förhandling med intressent bedrivits och färdiga
avtalshandlingar presenterats för beslut hos kommunstyrelsen i två
omgångar under juni samt november 2022. Den 13 juni 2022 beslutade
kommunstyrelsen om återremiss med flera kompletterande frågor som
besvarades inför nytt beslutstillfälle den 21 november 2022. Ärendet
bordlades den 21 november av kommunstyrelsen.

Efter bordläggningsbeslutet har det uppdagats att tilltänkt vattenverk inom
aktuell del av Valdemarsvik 4:3 eventuellt behöver ytterligare areal samt kan
komma att utformas på annat sätt än vad som hittills är förprojekterat. Vidare
har behov av större dagvattenanläggning uppdagat för del av angränsande
Mossebo industriområde. Här föreslås bland annat anordnas en större
översilningsyta på del av befintlig åkermark inom aktuellt område för
solcellsparken.

Vidare har tillträdande politisk majoritet i kommunstyrelsen anfört att
utvecklingsområde 7, alltså ”Industri på sikt” i gällande översiktsplan år 2018
är fortsatt aktuellt.

Inga intentionsavtal eller andra skriftliga utfästelser finns mellan kommunen
och intressenten sedan tidigare. Med hänvisning till ovan argumentation
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KS § 48 KS-TEK.2022.14 VALDEMARSVIK 4:3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

föreslås att förhandling om markupplåtelse för solcellspark på del av
Valdemarsvik 4:3 avslutas utan tilldelning.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att avbryta förhandlingen om markupplåtelse för solcellspar avstår
kommunen en årlig intäkt för marken om ca 1,2 kr/kvm + indexering under 40
år. Dock bibehåller kommunen möjlighet att utveckla markområdet för annat
ändamål samt genomföra Mossebo-industriområde med tillhörande
dagvattenhantering. Under tiden som eventuell planläggning sker inom
aktuell del av Valdemarsvik 4:3 kan visst jordbruk fortgå på samma del av
fastigheten.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 20
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-01-24

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Intressent
Kommundirektören
Mark- och exploateringenjören
Akten
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KS § 49 KS-SA.2023.18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Inrättande av kommunstyrelsens beredning för översyn av
lednings- och administrationsresurser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en nämndberedning för översyn av
förvaltningens lednings- och administrationsresurser. Beredningens uppdrag
är att inhämta kunskapsunderlag gällande kommunens personella resurser
kopplade till ledning och administration.

Beredningen ska bestå av sju ledamöter, varav en ordförande. En plats
erbjuds till varje parti med representation i kommunstyrelsen.

Till beredningen knyts kommundirektören och en sekreterarresurs.

Uppdrag:
1. Beredningen skall gå igenom tidigare gjorda genomlysningar och

identifiera förslag till åtgärder till förbättringar och effektiviseringar.
2. Från förvaltningen inhämta information vilka tjänster/roller som finns för

ledning och administration. Detta ska ge en bild över de totala resurser
som finns. Detta för att identifiera både möjliga effektiviseringar och
behov av förstärkningar.

Uppdrag ges åt kommundirektören att inhämta informationen.

Reservation

Lars Beckman (S), Nhela Ali (S), Magnus Loftén (S), Ted Starkås (S), Jonas
Andersson (V) och Anders Carlsson (C) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring till
arbetsutskottets förslag.
"Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en nämndberedning för översyn av
förvaltningens lednings- och administrationsresurser. Beredningens uppdrag
är att inhämta kunskapsunderlag gällande kommunens personella resurser
kopplade till ledning och administration.
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KS § 49 KS-SA.2023.18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Beredningen ska bestå av sju ledamöter, varav en ordförande. En plats
erbjuds till varje parti med representation i kommunstyrelsen.

Till beredningen knyts kommundirektören och en sekreterarresurs.

Uppdrag:
3. Beredningen skall gå igenom tidigare gjorda genomlysningar och

identifiera förslag till åtgärder till förbättringar och effektiviseringar.
4. Från förvaltningen inhämta information vilka tjänster/roller som finns för

ledning och administration. Detta ska ge en bild över de totala resurser
som finns. Detta för att identifiera både möjliga effektiviseringar och
behov av förstärkningar.

Uppdrag ges åt kommundirektören att inhämta informationen."

Anders Carlsson (C) med instämmande från Nhela Ali (S) och Jonas
Andersson (V) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att Per Hollertz (M) och Anders Carlsson (C)
med fleras yrkanden ställs under propsotion. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Hollertz (M) yrkande.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 3 kap 5 § 3 st. får en nämnd tillsätta de
nämndberedningar för beredning av de ärenden som behövs. En
nämndberedning har en beredande funktion och till skillnad från ett utskott
går det inte att delegera någon beslutanderätt.

Beredningen inrättas till dess att kommunstyrelsen beslutar att avsluta
gruppen och dess uppdrag.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna som förväntas av beslutet är ersättningar till
de förtroendevalda samt administrativa kostnader för tjänstepersoner.
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KS § 49 KS-SA.2023.18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 23
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-10

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Kommunsekrererare F.S.
Akten
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KS § 50 KS-KcS.2021.47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Försäljningsuppdrag - delar av Valdemarsvik 4:3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar av förvaltningen redovisade
genomförandekostnader för utbyggnad av gata.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna förslag till
ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna
Valdemarsvik 4:3 och Valdemarsvik 4:124.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att projektera och bygga ut
resterande gata fram till aktuellt markområde och tillskjuter aktuella medel för
detta under innevarande år.

Sammanfattning

Försäljning av viss planlagd industrimark i Mossebo genom
fastighetsreglering. Anbudsförfarande via mäklare har använts. Villkor och
vägutbyggnad nämns i överenskommelsen. Befintlig markavvattningskulvert
tryggas genom nytt servitut.

Ärendebeskrivning

Planlagt område på del av fastigheten Valdemarsvik 4:3 har annonserats via
mäklare. Flera anbud har då inkommit varav förhandling skett med högst
anbudsgivare. Föreslaget avtal innebär en ansökan och överenskommelse
om fastighetsreglering av del av kommunens fastighet Valdemarsvik 4:3 till
Valdemarsvik 4:124, nedan kallat Avtalet.

Marken värderas till cirka 100 kr/kvm men givet att anbudsförfarande nyttjats
bedöms att marknadsvärde uppnåtts.

Kommunen är som huvudman ansvarig att bygga ut allmän platsmark gata
vilket är aktuellt i detta ärende. Utbyggnad av industrigata fram till området
har en kostnadsbedömning om cirka 2000 kr/kvm industrigata vilket ger en
bedömd entreprenadkostnad om cirka 1 miljon kronor. Kommunen avser att
projektera och bygga ut gatan enligt önskemål från angränsande
fastighetsägare. Villkor mellan kommunen och köparen om vägutbyggnad
framgår i Avtalet.
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KS § 50 KS-KcS.2021.47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Befintlig avvattningskulvert (tillhörigt markavvattningsföretag) löper genom
området. Inmätning för exakt placering av kulvert avses ske under våren och
kulvert tryggas genom avtalsservitut med köparen i Avtalet.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen erhåller ersättning för fastighetsreglering av planlagd
industrimark. Kommunen bekostar utbyggnad av gata enligt villkor i Avtalet.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 25
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-15
Förslag Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Valdemarsvik
4:3 och Valdemarsvik 4:124

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Fastighetsägaren till Valdemarsvik 4:124
Kommundirektören
Tekniska chefen
Akten
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KS § 51 KF-ÖF.2023.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen av
överförmyndare i Valdemarsviks kommun (203-15362-2022)
samt anmälan enligt 19 kap 9 § föräldrabalken (203-545-2023)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens noterar följande:

Frågan om behovet av en översyn av överfömyndarens verksamhet har
tidigare belysts och att se över möjligheten till en evenuell samverkan med
andra kommuner har varit ett pågående arbete de senaste åren. Det finns
två pågående processer just nu gällande samverkan av överförmyndarens
verksamhet. Ena är en avtalssamverkan med Söderköpings kommun
gällande ett handläggarkontor under mandatperioden 2023–2026. Den andra
är att skapa en gemensam överförmyndarnämnd där Norrköping är
värdkommun från 2027.

Jäv

Lars Beckman (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Mona Antoun (S) går in
som tjänstgörande ersättare.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar följande:
Frågan om behovet av en översyn av överfömyndarens verksamhet har
tidigare belysts och att se över möjligheten till en evenuell samverkan med
andra kommuner har varit ett pågående arbete de senaste åren. Det finns
två pågående processer just nu gällande samverkan av överförmyndarens
verksamhet. Ena är en avtalssamverkan med Söderköpings kommun
gällande ett handläggarkontor under mandatperioden 2023–2026. Den andra
är att skapa en gemensam överförmyndarnämnd där Norrköping är
värdkommun från 2027.
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KS § 51 KF-ÖF.2023.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Beslutsordning

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

Sammanfattning

Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarens verksamhet. I
länsstyrelsens inspektion i november 2022 lämnades synpunkter på
överförmyndarens ärendehantering. Sammanfattningsvis lämnades allvarlig
kritik och kritik mot överförmyndaren i länsstyrelsens protokoll.

Mot bakgrund av kritiken och de brister som uppmärksammats i samband
med länsstyrelsens senaste inspektioner, samt att rättelse i flera aspekter
inte åstadkommits, finner länsstyrelsen skäl att göra en anmälan enligt 19
kap. 9 § FB avseende överförmyndaren i Valdemarsviks kommun.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarens roll
Överförmyndaren har en rad olika uppgifter, bland annat att bistå med
utredning till rätten i samband med anordnande av ställföreträdarskap och att
rekrytera och förordna ny god man vid entledigande. Därtill ska
överförmyndaren utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares
verksamhet i enlighet med föräldrabalkens bestämmelser. Överförmyndarens
granskning syftar bland annat till att säkerställa att ställföreträdaren utövar
sitt uppdrag i enlighet med huvudmannens bästa, och att förhindra att en
huvudman lider ekonomisk skada på grund av en ställföreträdares
misskötsel.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndarens verksamhet, och
ska årligen inspektera överförmyndaren. Länsstyrelsens tillsyn är inriktad på
huruvida det skett formella brister i överförmyndarens hantering.
Lämplighetsöverväganden i till exempel överförmyndares beslut om att
entlediga en ställföreträdare kan prövas av rätten vid ett eventuellt
överklagande och prövas således inte inom ramen för länsstyrelsens tillsyn.
Länsstyrelsen kan emellertid granska överförmyndarens handläggning och
andra formella frågor kring beslut om entledigande.
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KS § 51 KF-ÖF.2023.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Länsstyrelsen företog den 14 november 2022 en inspektion av
överförmyndaren i Valdemarsviks kommun. Underlag för inspektionen var
den verksamhetsredogörelse som sänts in till länsstyrelsen, protokoll från
föregående inspektion samt den stickprovsgranskning som genomförts i
anslutning till inspektionsmötet. Länsstyrelsen konstaterar sammantaget att
bristerna hos överförmyndaren är omfattande och att vissa medför icke
obetydliga risker.

Länsstyrelsen har vid sin senaste inspektion av överförmyndaren i
Valdemarsviks kommun konstaterat att bristerna i överförmyndarens
hantering och handläggning är omfattande, och att vissa brister är av sådan
karaktär att de medför icke obetydliga risker. Många brister har också
förelegat under flera år och har inte korrigerats trots Länsstyrelsens
påpekanden. Länsstyrelsen hänvisar till bifogade inspektionsprotokoll och vill
särskilt belysa följande. Överförmyndaren brister i sin
dokumentationsskyldighet. Förutom att överförmyndaren inte uppfyller kraven
i förvaltningslagen om dokumentation, försvårar det därtill Länsstyrelsens
granskning och möjligheterna till en god tillsyn. Detta medför en risk för att
brister hos överförmyndaren inte uppmärksammas. Brister i dokumentationen
är något som uppmärksammats i protokollen för 2020 och 2021 samt i
senaste protokollet. Det framgår inte att överförmyndaren tagit till sig den
kritik som framförts då det vid efterföljande inspektioner inte framkommit att
några åtgärder vidtagits för att förbättra ordningen och dokumentationen.

Mot bakgrund av det ovan anförda och de brister som uppmärksammats i
samband med Länsstyrelsens senaste inspektioner, samt att rättelse i flera
aspekter inte åstadkommits, finner länsstyrelsen skäl att göra en anmälan
enligt 19 kap. 9 § FB avseende överförmyndaren i Valdemarsviks kommun.

Enligt 19 kap. 9 § FB kan en överförmyndare, en ledamot eller ersättare i en
överförmyndarnämnd entledigas av tingsrätten om det visar sig att denne inte
är lämplig för sitt uppdrag. Domstolen gör en prövning efter anmälan från
länsstyrelsen om den förtroendevalde ska entledigas.
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KS § 51 KF-ÖF.2023.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 26
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-13
Nulägesbeskrivning om pågående arbete för samverkan inom
överförmyndarens verksamhetsområde 2023-03-01
Länsstyrelsens inspektion daterad 2023-02-03 enligt 20 §
förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i Valdemarsviks
kommun inkl. bilagor – dnr 203-15362-2022
Länsstyrelsens anmälan enligt 19 kap 9 § föräldrabalken – dnr 203-545-2023
Länsstyrelsens verksamhetsredogörelse av överförmyndaren i Valdemasvik
2022-10-21

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 52 KS-SA.2023.16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Redovisning av avtalssamverkan 2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller region,
så kallad avtalssamverkan. Avtalssamverkan utgör en enklare form av
kommunal samverkan vid sidan av kommunalförbund och gemensamma
nämnder.

Kommunstyrelsen ska enligt 9 kap. 38 § årligen rapportera till
kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 37 §.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten
innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nyligen slutna
samverkansavtal och rapportera dessa till kommunfullmäktige.
Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker
ett separat ärende i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 27
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-02
Redovisning av avtalssamverkan 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 53 KS-SA.2022.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Motion - Tillgänglighetsanpassa Folkets hus -
Kommunfullmäktigesalen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Carina Thuresson (M) har lämnat in en motion om tillgänglighet i
fullmäktigesalen. I huvudsak pekar motionären på brister gällande materiel
och hjälpmedel som används under sammanträdena.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-04
lämnat in en motion med förslaget att kommunfullmäktige beslutar att:
”Kommunstyrelsen får i uppdrag att Folkets hus – Kommunfullmäktige salen
anpassas så att tillgänglighetskraven uppnås när det gäller fysisk
tillgänglighet, ljud, hörsel samt syn-bildvisning.”

Motionären lämnar följande exempel på hur fullmäktigesalen inte uppfyller
kraven på tillgänglighet:

 Talarstolen är inte höj- och sänkbar samt att podiet där presidiet sitter
inte har en ramp.

 Ljud- och hörselförhållandena inte är bra då det är en bullrig och stökig
ljudmiljö i salen.

 Skärmen som används när presentationer sker är inte optimalt placerad
och det bör finnas en stor skärm med modern teknik i mitten av lokalen.

Som det förstås i motionen är det inte några brister i själva lokalen som
påpekas utan det är materiel och hjälpmedel som används under
fullmäktiges sammanträden som motionären önskar utveckla tillgängligheten
för. Lokalen som används idag till fullmäktiges sammanträden används även
till andra verksamheter. I huvudsak används den som skolmatsal och
ommöblering sker inför de politiska sammanträdena. Det innebär att det idag
finns begränsade möjligheter att permanent installera utrustning och
hjälpmedel.
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KS § 53 KS-SA.2022.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Att köpa in en talarstol som är höj- och sänkbar är en kostnadsfråga. Idag
finns möjligheten att anpassa och flytta mikrofonerna som används vid
talarstolen. Det finns även bärbara mikrofoner i lokalen idag som kan
användas vid behov så alla som önskar ordet kan höras via
högtalarsystemet.

Gällande ljudförhållandena i salen så finns hörselslinga i lokalen idag som
kan nyttjas vid behov. Utöver hörselslinga finns idag även möjligheter att via
appar för ljudförstärkning på telefoner koppla upp sig till ljudet för att enklare
följa samtalet.

Förvaltningen delar bilden av att skärmen inte har varit optimalt placerad när
presentationer har skett. Skärmen är dock flyttbar och den bör placeras på
ett bättre sätt så det blir enklare för alla att kunna ta del av det som visas.

Förvaltningen delar intentionen i motionen. Det är viktigt att säkerställa att
alla i samhället kan delta på lika villkor. Det gäller även att verka för att
personer med funktionsnedsättning också kan vara förtroendevalda och delta
i handläggningen som alla andra. Förvaltningen bedömer att lokalen som
används idag inte är optimal att använda som fullmäktigesal. Med en
sammanträdesanpassad lokal med permanent installerad utrustning skulle
det finnas bättre möjligheter att säkerställa att de materiel och hjälpmedel
som används är bättre anpassade. Då till exempel med ett podium med ramp
samt en talarstol som är höj- och sänkbar.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 28
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-07
Motion inlämnad av Carina Thuresson (M) 2022-04-04

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 54 KS-TEK.2022.69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Motion - En badbrygga i centrala Valdemarsvik

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen uppdras att utreda
möjliga lägen och utformning av en badbrygga i anslutning till centralorten
Valdemarsvik.

Ärendebeskrivning

Moderaterna har till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-07 lämnat in
en motion om att utreda möjliga lägen för utformningen av en badbrygga.
Bakgrunden till motionen anges vara att öka attraktiviteten för centrala
Valdemarsvik samt att öka möjligheten till att bada i Valdemarsviken.

Ekonomiska konsekvenser

Att utreda möjliga lägen och utformning av en badbrygga bedöms innebära
en liten utredningsinsats och kan ske inom befintlig verksamhet.

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2023-02-22 § 29
Tjänsteskrivelse från sektor Service och samhällsbyggnad 2023-02-07
Motion från Moderaterna inlämnad 2022-06-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 55 VAL.2023.6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Valärende - Val av representant till integrationsrådet för
mandatperioden 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Stefan Kemles (LPo) avsägelse godkänns.

Kommunstyrelsen utser följande representant till integrationsrådet för
resterande delen av mandatperioden 2023-01-01–2026-12-31.

Representant:
Ulf Larsson (LPo)

Ärendebeskrivning

Stefan Kemle (LPo) har 2023-03-06 lämnat in en avsägelse från uppdraget
som representant i integrationsrådet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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KS § 56 VAL.2023.13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Valärende - Val av kommunstyrelsens beredning för översyn
av lednings- och administrationsresurser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till beredningen för översyn av
lednings- och administrationsresurser.

Ledamöter:
1. Per Hollertz (M)
2. Per Hanö (SD)
3. Ulf Larsson (LPo)
4. Annelie Noort (KD)
5. Lars Beckman (S)
6. Anders Carlsson (C)
7. Bo Franzén (V)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2023-03-13 § 49 beslutat att tillätta en
nämndberedning för översyn av förvaltningens lednings- och
administrationsresurser. Beredningens uppdrag
är att inhämta kunskapsunderlag gällande kommunens personella resurser
kopplade till ledning och administration.

Enligt kommunallagen 3 kap 5 § 3 st. får en nämnd tillsätta de
nämndberedningar för beredning av de ärenden som behövs. En
nämndberedning har en beredande funktion och till skillnad från ett utskott
går det inte att delegera någon beslutanderätt.

Beredningen inrättas till dess att kommunstyrelsen beslutar att avsluta
gruppen och dess uppdrag.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörda
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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KS § 57 KS-SA.2023.38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Extra ärende - Närvarorätt/adjungerad plats för
kommunfullmäktiges ordförande i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges ordförande medges närvarorätt till kommunstyrelsens
sammanträden. Kommunfullmäktiges ordförande får delta i överläggningarna
men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte vid ärenden som omfattas av
myndighetsutövning.

Ärendebeskrivning

Per Hollertz (M) väcker på dagens sammanträde ett ärende om närvarorätt
för kommunfullmäktiges ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt kommunallagen 4 kap 28 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald
som inte är ledamot eller ersättare i en nämnd ändå ska få närvara vid
nämndens sammanträde och delta i överläggningar men inte i besluten.
Fullmäktige kan reglera närvarorätten i nämndens reglemente eller genom ett
särskilt beslut. Enligt kommunstyrelsens reglemente, antagen av fullmäktige
2022-03-30 § 28 (dnr KS-SA.2020.33), under § 15 anges följande:
"Närvarorätt, så kallad insynsplats, kan medges efter särskilt beslut i
Kommunfullmäktige."

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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KS § 58 Nämnd.2023.5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Anmälan till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

De anmälda protokollen, delegationsbesluten och meddelandena läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande protokoll anmäls till kommunstyrelsen:
· Arbetsutskottet 2023-02-22.
· Barn- och utbildningsutskottet 2023-02-21.
· Stöd- och omsorgsutskottet 2023-02-20.

Följande delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
· Administrativa handläggaren G.H, dnr TRAF.2022.1, 2023-02-08,

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
· Administrativa handläggaren G.H, dnr TRAF.2022.5, 2023-02-08,

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
· Sektorchefen Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur K.L, dnr

KS.BU.2023.12, 2023-02-15, Beslut att inte lämna ut uppgifter.
· Sektorchefen Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur K.L, dnr

KS.BU.2023.12, 2023-02-15, Rättidsprövning av överklagan
utlämnande av allmän handling.

· Kommundirektören K.Ö, dnr KS-SA.2023.19, 2023-02-10,
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med DirSys gällande
systemet Integrity.

· Kommunstyrelsens presidium, dnr KS-SA.2023.07, 2023-02-13,
Vakansprövning - Dispens för återtillsättning av tjänster.

· Kommunstyrelsens presidium, dnr KS-SA.2023.13, 2023-02-13,
Vakansprövning - Dispens för återtillsättning av tjänster.

Följande meddelanden anmäls till kommunstyrelsen:
· Förvaltningsrätten i Linköping - Beslut meddelat 2023-02-28 gällande

laglighetsprövning av beslut gällande skolskjuts i grundskolan enligt 10
kap 32 § skollagen, frågan om avvisning (målr nr 1314-23)

· Kammarrätten i Jönköping - Dom meddelat 2023-02-22 gällande
överklagan av beslut om rätt att del av allmän handling (mål nr 3419-
22).
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KS § 58 Nämnd.2023.5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

· Skrivelse daterad 2023-03-10 om beskrivning av kostnader för kosten
för brukarna på kommunens vård- och omsorgsboenden.

· Skrivelse om utbyggnad av vindkraft.
· SKR cirkulär 23:02 - Ändrade belopp i TRAKT T den 1 januari 2023.
· SKR cirkulär 23:03 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna

bestämmesler § 13 angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid.
· SKR cirkulär 23:04 - Lokala ordningsföreskrifter.
· SKR cirkulär 23:06 - Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och

senare som omfattas av PA-KL.
· SKR cirkulär 23:07 - Budgetförutsättninga för åren 2023-2026.
· SKR cirkulär 23:08 - Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom

de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022.
· SKR cirkulär 23:09 - Beloppjusteringar i avtal om försäkringsersättning

vid trafikskador på kommunala anläggningar.
· SKR cirkulär 23:10 - Infomration om särskild avtalspension för

arbetstagare inom räddningstjänst.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

39(41)



KS § 59 Nämnd.2023.4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Information kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunens arbetsmiljöarbete och skyddskommitté

HR-konsulten informerar om kommunens arbete gällande arbetsmiljö. Bland
annat framtagande av ny arbetsmiljöpolicy samt arbetet gällande det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Flyktingmottagande och kommuntal

Enhetschefen för Arena Arbetsmarknad informerar om kommunens arbetet
kopplat till flyktingmottagning samt frågan om länstal, kommuntal och
fördelningstal för skyddsbehövande.

Försäljningsuppdrag av Ämtö 4:19

Mark- och exploateringsingenjören informerar om uppdraget att utreda
förutsättningar av en eventuell försäljning av Ämtö 4:19, som lämnades av
kommunstyrelsen 2023-02-13 § 27.

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar om följande:

· Landshövdingens besök 2023-03-15 för samråd i södra kommundelen.
· Elbilar i kommunens bilpark. Regionen arbetar med framtagande av en

strategi för elektrifiering av bilparken. För kommunens del har inte en
sådan prioritering ännu skett, bland annat med anledning av behovet av
utbyggnaden av elladdstolpar.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS § 60 Nämnd.2023.6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nya frågor

Nhela Ali (S):
- Framför synpunkten att fasaden för Garvarhuset är i behov av restaurering.
Bland annat är många av fönstrena trasiga. Ställer även frågan om vad
tanken är med Garvarhuset.

Bo Franzén (V):
- Framför synpunkten till samtliga i kommunstyrelsen att tänka på tonläget
och samtalsklimatet under sammanträdena.

Jonas Andersson (V):
- Önskar en rapport om pågående bredbandsutbyggnad i kommunen.

Ulf Larsson (LPo):
- Ställer frågan om arbetet för framtagande av ett LIS, ledningssystem för
informationssäkerhet, fortgår.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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