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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 1 KS-SA.2021.110

Justerare

..........

..........

Lönerevision 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika personalutskott, avsätter
sammanlagt 2,7 % för lönerevision 2022.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs bland annat att vi har en god
lönepolitik och att vi arbetar med friskfaktorer som positiv inställning till
kompetensutveckling, närvarande ledarskap och systematiskt
arbetsmiljöarbete med mera. Kompetensförsörjningen är den största
utmaningen för arbetsgivarna nu och i framtiden. Kraven ökar från både
lagstiftaren men också utifrån demografin. Det medför ökande behov av
kompetensutveckling men också utmaningar i att se hur vi kan arbeta
annorlunda ex genom digitalisering, samverkan eller andra lösningar för att
fylla behovet av kompetens.

2020 var ett år med omfattande avtalsrörelse där märket från 2019 landade
på 5,4 % på 29 månader. Det motsvarar en löneökningstakt på ca 2,23 %
per år.

Under 2021 har en arbetsvärdering av samtliga yrken och en
lönekartläggning utifrån Diskrimineringslagen genomförts. Arbetet ska
säkerställa att inga osakliga löneskillnader finns. Sammanfattningsvis kan
det konstateras att vi behöver arbeta mer med den interna lönestrukturen
och med den individuella lönesättningen. Resultatet av kartläggningen har
medfört handlingsplaner vad gäller just lönestruktur men också viss
gruppindelningen som behöver förfinas för bland annat handläggare i syfte
att förbättra analyserna. Det finns mansdominerade grupper som jämförs i
förhållande till kvinnodominerade grupper och där finns en grupp på två
individer som behöver åtgärdas. Bedömningen är att det kan genomföras
inom befintlig lönerevision.

Omvärldsbevakning
I jämförelse med närliggande kommuner som vi konkurrerar med
angående arbetskraft så ser vi att vi ligger i nivå med närliggande
kommuner med medellön, 10 p och median men när det kommer till 90
percentilen så ligger vi ibland lite lägre vilket visar på att vi behöver se över

3(26)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 1 KS-SA.2021.110

Justerare

..........

..........

lönestruktur och befintlig lönespridning över tid. Det finns en viss
löneglidning som gör att vi även behöver uppmärksamma befintlig
personal.

Många yrken är idag svårrekryterade men de yrken som har
legitimationskrav är särskilt svåra att rekrytera och vi märker att lön blivit en
allt större konkurrensfråga. Det är därför viktigt att fortsätta ha
konkurrenskraftiga löner men också attraktiva anställningsvillkor.

Statistiken för yrket undersköterska visar att lönerna ligger över 10
percentilen och medianen med jämförbara kommuner och fortfarande
betydligt lägre i jämförelse med 90 percentilen. Vi fortsätter att arbeta med
individuell lönesättning med fokus på att prioritera särskilt yrkeskunniga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-14

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Personalchefen
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 2 KS-SA.2021.111 040

Justerare

..........

..........

Finanspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till finanspolicy för
Valdemarsviks kommun.

Kommunfullmäktiges beslutar att upphäva tidigare beslut 2005-02-28 § 5.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommuns finanspolicy aktualiserades senast 2005-02-28 § 5
av kommunfullmäktige. Denna aktualisering skedde från en policy antagen
1996. Det finns därför skäl att omarbeta policyn i sin helhet och lämna förslag
till en ny policy.

Föreliggande förslag grundar sig på Kommuninvests mall för finanspolicy
men är något förenklat utifrån Valdemarsviks behov.

Kommunallagen föreskriver i 11 kapitlet 2-4 § att Kommuner och regioner ska
förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och
betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer
för medelsförvaltningen. Fullmäktige ska även besluta om riktlinjer av medel
avsatta för pensionsförpliktelser.

Valdemarsviks kommun har inga medel avsatta för pensionsförpliktelser.
Därför synes riktlinjer för denna för denna förvaltning vara överflödiga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-17
Förslag till finanspolicy

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 3 KS-SA.2021.112 040

Justerare

..........

..........

Policy för fakturering och kravverksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fakturering och
kravverksamhet.

Ärendebeskrivning

Kommunen saknar i dag aktuell policy för fakturering och kravverksamheten.
För att kunna utveckla verksamheten och få effektiva rutiner fordras politiskt
fastställd policy för verksamheten.

Bifogat förslag till riktlinjer är nytt och anpassat efter de gängse principer och
regelverk som finns i dag. Delegationer för verksamheten finns i
kommunstyrelsens delegationsordning.

De förändringar som denna föreslagna policy innebär i förhållande till
nuvarande rutiner är:

 Kommunen tar ut lagstadgad påminnelseavgift.

 Påminnelser kan hanteras av inkassobolag.

Kommunen använder i dag Addas ramavtal för inkassotjänster och avtal är
tecknat med Visma Financial Solutions AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Administration 2021-12-17
Förslag till policy för fakturering och kravverksamhet

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 4 KS-SA.2021.78

Justerare

..........

..........

Regler för kommunalt partistöd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Lars
Beckmans (S) yrkande om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-11-23 § 113 kommunstyrelsen att göra en
översyn av reglerna för kommunalt partistöd i Valdemarsvik.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 och 2015-10-05 om nya regler för
partistöd. Sedan dess har kommunallagen och reglerna gällande partistöd
uppdaterats vilket gör det aktuellt med en revidering.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2021-10-25 § 90 för ett
förtydligande gällande lydelsen om utbetalning när redovisningarna lämnas in
försent. Sedan återremissen har en ändring av grund- och mandatstödet
lagts till så att stödet följer en årlig uppräkning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 4 KS-SA.2021.78

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-01-07
Förslag till regler för kommunalt partistöd
Skrivelse om jämförelse av kostnader för utbetalning av kommunalt partistöd

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

8(26)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 5 KS-TEK.2018.49 VALDEMARSVIK 5:2

Justerare

..........

..........

Ändring av tilläggsavtal till köpekontrakt för Valdemarsvik
5:2, Stationshuset Valdemarsvik

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till försäljningsavtal del av
Valdemarsvik 5:2, Stationshuset.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna tilläggsavtal
samt genomföra försäljningen.

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M) lämnar följande protokollsanteckning:
"Det här ärendet är ytterligare ett exempel på de problem som uppstår i
kommunens försäljningsprocesser. Fastigheten är såld med villkor och
åtagande från kommunens sida som är oklara vid kontraktskrivandet. Detta
är tyvärr en återkommande problematik i flera fastighetsförsäljningar.
I detta fall uppstår det en kostnad för sanering som kommunen ska betala.
Kommunen kan inte fortsätta med krångliga och i vissa fall helt oprövade
upplägg av fastighetsförsäljningar. Det riskerar bara att sluta med icke
avslutade affärer och högre kostnader för kommunen."

Sammanfattning

Valdemarsviks kommun har sålt det nedlagda stationshuset i Valdemarsvik
och tillhörande mark på del av Valdemarsvik 5:2 enligt försäljning, KS-
TEK.2018.49. Tilläggsavtal behövs för att fullfölja försäljningen då detaljplan
har krävts för att genomföra fastighetsregleringen enligt försäljningen. Fråga
om saneringskostnad har utretts av kommunen i samband med framtagande
av detta tilläggsavtal. Tilläggsavtal bifogat detta beslut har accepterats av
köparen.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har sålt stationshus och tillhörande mark enligt
försäljning år 2019. Därefter har kommunen ändrat gällande detaljplan för att
möjliggöra avstyckningen av del av fastigheten Valdemarsvik 5:2. Ny
detaljplan antogs innan årsskiftet 2021/2022 och genom att den vinner laga
kraft kan fastigheten styckas av enligt försäljningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 5 KS-TEK.2018.49 VALDEMARSVIK 5:2

Justerare

..........

..........

Köparna förvaltar sedan år 2019 stationshuset och tillhörande mark.
Detaljplanen har påvisat att det föreligger saneringsbehov inom det är
planlagt som kvartersmark. Saneringskostnaden uppgår till ca 520 tusen
kronor (exklusive moms) vilket kommunen bekostar och utför.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommundirektör och Stab 2022-01-18
Tilläggsavtal försäljning del av Valdemarsvik 5:2.
Offert/kostnadsuppskattning stationsområdet Valdemarsvik, Structor, 2021-
11-22.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 6 KS-KcS.2021.46

Justerare

..........

..........

Försäljningsuppdrag - del av Valdemarsvik Gryts Prästgård
1:38

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram värdering för del av
fastigheten Valdemarsvik Gryts Prästgård 1:38.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra försäljningen av
fastigheten på marknadsmässiga grunder.

Ärendebeskrivning

Flera förfrågningar att köpa delar av kommunala fastigheter har inkommit
till kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att försäljning av
kommunens fastigheter ska ske till marknadspris och ska bygga på ett
anbudsförfarande där villkoren är tydliga och transparanta. Detta kan ske
genom mäklare eller genom att kommunen själv annonserar i egna
kanaler.

Följande objekt avses beredas för försäljning:
Del av fastigheten Valdemarsvik Gryts Prästgård 1:38, i direkt anslutning till
Åldersro, mellan fastigheten 1:44 och 1:47. Marken omfattas av detaljplan
med ändamålet ”vård” och är idag obebyggd och avses försäljas för det
ändamålet. Kommunen har idag ingen egen verksamhet som ska nyttja
denna del av fastigheten. Med hänvisning till detta är förslaget att ett
försäljningsuppdrag för del av Valdemarsvik Gryts Prästgård 1:38 ges till
förvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2021-12-06 § 176
Tjänsteskrivelse från Staben 2021-11-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 7 TRAF.2020.7 510

Justerare

..........

..........

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 för
Östergötland län

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Region Östergötland har i egenskap av länsplaneupprättare statens uppdrag
att upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt
förordning 1997:263. Den 22 juni 2021 antog riksdagen regeringens
infrastrukturproposition Framtidens infrastruktur 2020/21:TU16. Därefter
beslutade regeringen om uppdrag och direktiv till Trafikverket och regionerna
(rskr. 2020/21:409). Regeringen har därigenom uppdragit åt Region
Östergötland att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 i Östergötlands län.
LTP är en investeringsplan och planeringsramen uppgår till 1 745 Mkr för
perioden.

Förvaltningen tar fram remissvar till kommunstyrelsens sammanträde 2022-
02-14.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-01-20
Remissversion LTP 2022-2033
Följebrev remissversion LTP 2022-2033

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 8 KF-ÖF.2021.1

Justerare

..........

..........

Inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen av
överförmyndare i Valdemarsviks kommun år 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Informationen läggs till handlingarna.

Jäv

Lars Beckman (S) anmäler jäv. Ulla Wallering Fall (S) går in som
tjänstgörande ersättare.

Eftersom ordförande Lars Beckman (S) anmäler jäv leder Jenny Elander Ek
(C), arbetsutskottets vice ordförande, sammanträdet under denna paragraf

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen företog den 8 oktober 2021 inspektion hos
överförmyndaren i Valdemarsviks kommun. I sitt inspektionsprotokoll daterat 2021-
12-17 påpekar länsstyrelsen de fel och brister som uppmärksammats vid
inspektionen, vilket bör i förekommande fall korrigeras.

Sammanfattningsvis riktar länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren i frågor
om bland annat brister i ordningshållande av akter och diarieföring. Vidare
framförs vikten av dokumentering av uppgifter som tillförs ett ärende
muntligen samt att överförmyndaren bevakat att handlingar inkommer inom
föreskriven tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-21
Länsstyrelsens inspektionsprotokoll enligt 20 § förmynderskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndaren i Valdemarsvik kommun daterad 2021-12-17

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 9 ÖVRIG.2020.9 Gryts Prästgård 1:38

Justerare

..........

..........

Förfrågan om naturreservat inom del av fastighet Gryts
Prästgård 1:38

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att kommunen inte har
för avsikt att låta upprätta naturreservat eller ingå naturvårdsavtal i området.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen väckte 2018 frågan om möjligheten att låta inrätta ett
naturreservat söder om samhället i Gryt, på mark som delvis tillhör svenska
kyrkan och delvis Valdemarsviks kommun. Inom området finns flertalet
utpekade naturvärden, vilket är anledningen till att just detta område
föreslagits. Länsstyrelsen har meddelat kommunen i en tjänsteanteckning att
eftersom områdets naturvärden är mycket höga bedömer Länsstyrelsen att
varje åtgärd som kan påverka naturmiljön negativt måste anmälas för
samråd. Inom skogsmark till Skogsstyrelsen samt till Länsstyrelsen och på
övrig mark till Länsstyrelsen.

Som alternativ till att tillskapa ett naturreservat, har även möjligheten att låta
teckna ett naturvårdsavtal för aktuellt område diskuterats. Avgränsningen av
ett sådant område har också diskuterats, och de ursprungliga gränserna har
justerats. Ett förslag till naturvårdsavtal har tagits fram inklusive en värdering.

Inrättandet av ett naturreservat samt naturvårdsavtal, innebär att kommunen
mister rådigheten över sin mark under väldigt lång tid.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 9 ÖVRIG.2020.9 Gryts Prästgård 1:38

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-01-12
Tjänsteanteckning från Länsstyrelsen Östergötland om naturvärden, del av
Gryts Prästgård 1:38 2021-09-23
Uppdatering av ersättningsutredning Gryts Prästgård 1:38 2021-03-29
Karta 2021-03-29
Förfrågan från Länsstyrelsen Östergötland om naturreservat inom del av
fastighet Gryts Prästgård 1:38 2020-04-20

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 10 KS-BU.2021.62

Justerare

..........

..........

Motion - Kommunal plattform för hästverksamhet i Gusum

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) lämnade in en motion 2021-08-30
angående kommunal plattform för hästverksamhet i Gusum. Motionärerna
beskriver att behovet av ungdomsverksamhet för hästintresserade barn och
ungdomar kommer öka då hästverksamheten från Ringarum kommer flytta.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att ”Utreda möjligheterna till att fylla det kommunägda stallet i Gusum med
föreningsverksamhet för hästintressen”.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-06 § 175 om att ge förvaltningen
uppdraget att genomföra en försäljning av fastigheten ÅBY 2:119 där stallet
finns. Då en försäljning av fastigheten med stallet är förvaltningens uppdrag
anses motionärernas förslag om att utreda möjligheterna att fylla stallet med
föreningsverksamhet för hästintressen inte vara aktuellt. Förvaltningen
föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-11-24
Motionär från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-08-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 11 KS-BU.2021.63

Justerare

..........

..........

Motion - Gusums stall

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Hans A Andersson (LpO) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2021-
08-30 angående stallet i Gusum. Motionären föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att ”se över möjligheterna att sätta ihop intressenter för att åter få liv
i Kommunens stall”.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-06 § 175 om att ge förvaltningen
uppdraget att genomföra en försäljning av fastigheten ÅBY 2:119 där stallet
finns. Då en försäljning av fastigheten med stallet är förvaltningens uppdrag
anses motionärens förslag om att se över möjligheterna att sätta ihop
intressenter för att få liv i stallet inte vara aktuellt. Förvaltningen föreslår att
motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-11-24
Motion från Hans A Andersson (LpO) inlämnad 2021-08-30

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 12 KS-SO.2021.61

Justerare

..........

..........

Motion - Framtidens seniorboende - trygghet, gemenskap och
kvalité

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Göran Hargestam (SD), Liubov Parfiienko (SD) och Eva Larsson (SD)
lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2021-10-25 om framtidens
seniorboende. Motionärerna yrkar "Att kommunfullmäktige ger Valdemarsviks
kommun i uppdrag att ta fram förslag på hur vi i kommunen kan forma
framtidens seniorboenden som ger såväl trivsamma boenden som omsorg
med trygghet, gemenskap och kvalité. Naturligtvis skall utredningsarbetet ske
i tät dialog med berörd personal, relevanta referensgrupper och invånare i
vår kommun. En första avrapportering föreslås till sommaren 2022.".

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen genomförde en boendeutredning som presenterades för
kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2016-02-23 § 9.
Boendeutredningen arbetades bland annat fram med hjälp av en
parlamentarisk grupp med ansvar för framtida boendeplanering, som liknar
den som motionärerna efterfrågar. Den parlamentariska gruppen som
kommunstyrelsen beslutade om 2015-05-17 bestod av politiker och
tjänstepersoner och avrapporterade löpande och hade samråd med andra
intressenter som kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet
och fackliga organisationer. De hade även dialogmöten med bland annat
personalrepresentanter från respektive arbetsgrupp och medborgare. I
utredningen föreslogs hur en satsning kan göras på just
”mellanboendeformer” som seniorboenden är ett exempel på.
Boendeutredningen uppdaterades 2020-10-05.

Utöver det underlag som förvaltningen själva tagit fram finns skrivelser och
rapporter från andra myndigheter och institutioner som berör det område som
motionärerna skriver om. Sveriges kommuner och regioner har med stöd av
forskare tagit fram en rapport om utformning av vård- och boendemiljöer för
äldre med funderingar kring just framtidens boende för äldre. Socialstyrelsen
publicerade 2021 rapporten "Behov av tillgång till särskilda boendeformer för
äldre" efter uppdrag från regeringen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 12 KS-SO.2021.61

Justerare

..........

..........

Med bakgrund av att utredningar av den typ som motionärerna efterfrågar
redan genomförts och att uppdaterade rapporter från ett nationellt perspektiv
som publiceras löpande finns tillgängliga för såväl förtroendevalda som
förvaltningen föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-09
Motion från Göran Hargestam (SD), Liubov Parfiienko (SD) och Eva Larsson
(SD) inlämnad 2021-10-25

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 13 KS-SA.2021.15

Justerare

..........

..........

Motion - Förstärk kommunens kompetens med en
kommunekolog

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson och Olle Wester (V) skriver i en motion inlämnad 2021-02-
08 om att förstärka kommunens kompetens med en kommunekolog. De
föreslår att "Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att åtgärda
bristen av ekologisk kompetens inom de kommunala verksamheterna".

Valdemarsviks kommun har ingen kommunekolog. Önskemålet om att höja
kompetensen inom ekologi i kommunen genom att anställa en
kommunekolog är i dagsläget svårt att tillgodose. I en liten kommun är det
varken effektivt eller möjligt att ha specialister för varje kompetensområde. I
de fall kommunen är i behov av kompetensen exempelvis i samband med
framtagande av naturvårdsprogram har konsulter anlitats. Förvaltningen
arbetar även med att tillgodose ekologisk kompetens genom samverkan med
andra kommuner.

Förvaltningen arbetar med att tillgodose den ekologiska kompetensen men
gör bedömningen att det i dagsläget inte är möjligt att anställa en ekolog och
föreslår därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-11-23
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-02-08

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 14 KS-SA.2021.59

Justerare

..........

..........

Motion - Valdemarsvik rankas lågt i sitt miljöarbete

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Per Hollertz (M) och Carina Thuresson (M) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslaget till avslag och Per
Hollertz (M) yrkande om bifall ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt förslaget till avslag.

Ärendebeskrivning

Anna Nilsson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2021-05-03
med rubriken "Valdemarsvik rankas lågt i sitt miljöarbete!". Motionären
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att "Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram en livsmedelsstrategi" samt att "Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande hur kommunen ska jobba med
cirkulär ekonomi i den kommunala verksamheten och i samarbete med det
lokala näringslivet".

Förvaltningens yttrande - motionens första del
Gällande förslaget att ta fram en livsmedelsstrategi har kommunstyrelsen
2020-05-04 § 104 antagit en kostpolicy. Kostpolicyn riktar sig till alla som
handhar och tar del av kommunens mat eller måltider. Policyn syftar bland
annat till att varje måltid ska vara planerad utifrån ett hållbarhetsperspektiv
och utgår från den regionala livsmedelsstrategin för Östergötland som
kommunfullmäktige ställde sig bakom 2017-10-30 § 103. En av kostpolicyns
fyra riktlinjer är just hållbarhet och handlar bland annat om att minska
matavfall, hållbarhetskrav vid upphandling och prioritering av närproducerade
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 14 KS-SA.2021.59

Justerare

..........

..........

råvaror. Då en lokal kostpolicy redan antagits och kommunen sedan tidigare
står bakom den regionala livsmedelsstrategin föreslår förvaltningen att
motionen avslås i sin första del.

Förvaltningens yttrande - motionens andra del
Den nationella handlingsplanen för cirkulär ekonomi publicerades 2021-01-
22 och innehåller mål och inriktningar som kommunen kan använda sig av i
sitt eget arbete. I den nationella handlingsplanen finns etappmål som är
särskilt relevanta i omställningen till cirkulär ekonomi. Bland etappmålen finns
några som är särskilt relevanta för kommuner och i Valdemarsvik regleras
dessa i andra typer av styr- och policydokument. Etappmål om minskat
matsvinn regleras i kostpolicyn, kommunalt avfall och matavfall regleras i
avfallsplanen som dessutom håller på att revideras med förslag relaterade till
cirkulär ekonomi. Kommunerna har även möjlighet att bidra till
resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig
upphandling. Kommunens riktlinjer för upphandling och inköp ska också
uppdateras där cirkulär ekonomi och återbruk tas med som en aspekt i
arbetet. Med bakgrund av att relevanta delar för att ställa om till cirkulär
ekonomi redan regleras i kommunens styr- och policydokument föreslår
förvaltningen att motionen avslås i sin andra del.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-20
Motion från Anna Nilsson (M) inlämnad 2021-05-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 15 KS-SO.2021.39

Justerare

..........

..........

Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Motion om kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal är inlämnad av Jonas
Andersson (V) 2021-06-28. Motionären vill utifrån ett arbetsmiljöperspektiv främja
medarbetarnas hälsa och ur ett rättviseperspektiv så bör kommunens medarbetare
inom äldreomsorgen få sina arbetsskor kostnadsfritt av arbetsgivaren.

Idag har inte anställda inom Valdemarsviks kommuns stöd och omsorgsverksamhet
avgiftsfria arbetsskor. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder för medarbetarna
inom verksamheten.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS
2015:10) reglerar användning av arbetskläder. Arbetsgivaren har
tillhandahållit arbetskläder för personal inom vård och omsorg i flera år innan
den trädde i kraft. Varken Socialstyrelsens föreskrift eller arbetsmiljöregler
reglerar arbetsskor.

Inkomstskattelagen (1999:1229) reglerar förmånsbeskattning av arbetskläder och
skor. Arbetskläder är en skattefri förmån endast om det avser kläder som är
avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas för privat bruk. Kläder kan
anses som skattefri förmån ifall de tydligt och varaktigt märks med arbetsgivarens
logotyp och därmed avviker från vanliga kläder. Arbetsskor faller av praktiska skäl
utanför detta undantag eftersom de inte går att märka på ett tillräckligt tydligt sätt.
Ett förbud att använda skorna privat räcker inte för att förmånen ska vara skattefri,
eftersom det är skornas egenskaper som bedöms.

Undantag från förmånsbeskattning gäller om det finns en skyldighet att använda
särskilda arbetsskor i tjänsten utifrån exempelvis hygienriktlinjer. Tillåts användning
av egna skor får arbetsgivaren inte erbjuda arbetsskor kostnadsfritt.

Skyddsskor är skor som används för att förhindra fotskador, exempelvis genom att
de är utrustade med stålhätta eller spiktrampskydd. Skyddsskor tillhandahålls
kostnadsfritt av arbetsgivaren (AFS 2001:3). Arbetsskor är inte särskilt utformade
för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa och undantas därmed från
föreskrifterna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 15 KS-SO.2021.39

Justerare

..........

..........

Arbetsskor enligt motionens förslag är därmed en skattepliktig förmån. Det innebär
att ett belopp motsvarande skornas värde läggs på lönen och att medarbetarna
sedan betalar skatt på detta belopp.

Vilka skor medarbetare bär i sitt arbete har betydelse för om fysiska
påfrestningar i arbetet riskerar att leda till belastningsskador. Arbetsskador
påverkas ofta av flera samverkande faktorer och därför är det svårt att påvisa
vilken effekt införandet av arbetsskor skulle ha. Skor är en påverkande faktor
som inte identifierats ha signifikant betydelse för belastningsskador för
närvarande.

Hur är det bland övriga kommuner i Östergötland?
Bland kommunerna i Östergötland så är det känt att en kommun kommer att
från 2022 utbetala ett skobidrag motsvarande 1200 kr per år och då som en
beskattningsbar förmån till alla inom omsorgen.

Ekonomiska konsekvenser
I Valdemarsviks kommun finns det ca 175 personer som arbetar enbart inom
äldreomsorgen och beräknat på en arbetssko i mellanklassen ca 850kr så
kostar det kommunen (175 x 850) 148 750 kr årligen. Räknar vi med alla
inom Stöd och omsorg så är det ca 320 medarbetare och då uppgår
kostnaden till ca 272 000 kr årligen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fortfarande är relativt få
kommuner som erbjuder arbetsskor till medarbetare inom vård och omsorg.
Med utgångspunkt från hur skattelagstiftningen är konstruerad idag så
föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-17
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-06-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 16 Nämnd.2022.3

Justerare

..........

..........

Information KS-AU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Personalfrågor
Personalchefen informerar bland annat om följande under dagens
sammanträde:

· Pensionsavtalet förändras vilket resulterar i högre pensionsavsättning
2023.

· KIA-systemet för arbetsmiljöhändelser har resulterat i fler olycksfalls-
och arbetsskadeanmälningar.

· Resultatet på enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME).

· Sjukfrånvaron är mycket hög. Situationen är väldigt ansträngd,
speciellt inom omsorgen.

Näringslivsfrågor
Näringslivsutvecklaren informerar bland annat om följande under dagens
sammanträde:

· Situationen i olika branscher kopplat till pandemin och planer framåt.

· Förslag på ny form av näringslivsråd.

· Inventering av kommunens mark och fastigheter.

· Telia fortsätter utbyggnaden av fiber i kommunen.

Föreningsstöd
Kommundirektören informerar tillsammans med kommunsekreteraren om
översynen av kommunens föreningsstöd. Ärendet kommer till KSAU i
februari.

Sörby 2:39
Kommundirektören informerar tillsammans med plan- och byggchefen om
planläggningen för bostadsändamål på den del av Sörby 2:39 som
kommunen förvärvat. Ärende tas fram med förslag på en
markanvisningstävling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-26

KSAU § 16 Nämnd.2022.3

Justerare

..........

..........

Kommundirektörens information
Kommundirektören informerar bland annat om följande under dagens
sammanträde:

· Riktlinjer för mark. Ärendet kommer till KS i mars.

· Pandemisituationen. Belastningen på organisationen är hög.
Verksamheter rapporterar om att frånvaron gör det svårt att upprätta
verksamheten.

· Solcellsparken. Ärendet kommer till KSAU i februari.

· Lansering av hemsidan med ny design.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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