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Justerare

..........

..........

Mål och Budget 2022 - 2024 - Fördelning av anslag för ”ökade
kapitalkostnader” och ”löneökningspott”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att budgetramarna för verksamheterna utökas
med 1,4 mnkr 2022 för ökade kapitalkostnader. Anslaget för ökade
kapitalkostnader minskas med motsvarande belopp. Fördelning sker enligt
förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att budgetramarna för verksamheterna utökas
med 7,6 mnkr avseende löneökningar för befintlig personal 2022. Anslaget
för löneökningspott minskas med motsvarande belopp. Fördelning sker enligt
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde Mål och Budget 2022 – 2024, 2021-11-29, §
108. I budgeten finns ej fördelade anslag för ökade kapitalkostnader och
löneökningspott på 4,0 mnkr respektive 10,0 mnkr. Anslagen föreslås
fördelas till sektorerna enligt följande

Sektor, mnkr Kapitalkostnader Löneökning
Barn, utbildning
arbetsmarknad och
kultur

0,4 2,6

Stöd och omsorg 0,0 3,9
Service och
samhällsbyggnad

1,0 1,1

Summa 1,4 7,6
Anslag för ökade
kapitalkostnader

4,0

Löneökningspott 10,0
Summa
resultatpåverkande

2,6 2,4

Kapitalkostnaderna har fördelats genom att jämföra 2021 års kostnader
med 2022 års kostnader på befintliga anläggningstillgångar samt att ett
pålägg har gjorts för investeringar beslutade i budget 2022. Det sista
pålägget har beräknats utifrån att investeringarna genomförs vid halvåret.
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Orsakerna till att ökningen blivit betydligt lägre än budgetantagandet är
sänkt internränta med 0,25% samt förseningar i investeringsprojekt. För
kapitalkostnader kopplade till internt uthyrda lokaler har kompensationen
tilldelats den hyrande sektorn.

Löneökningspotten har fördelats efter utfall 2022 jämfört med bokslut 2021.
Därtill har personalomkostnaderna lagts på. För kost/städ har 199 tkr
fördelats med 50% vardera till sektorerna Barn, utbildning, arbetsmarknad
och kultur och Stöd och omsorg. Detta innebär att löneökningen inom
verksamheterna kost/städ ökar sektorernas avgifter och att de blir
kompenserade i motsvarande grad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Akten
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Kostnadsfria sommarlovskort till skolungdomar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att kommunstyrelsens 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

En fråga har väckts om att erbjuda kostnadsfria sommarlovskort till
kommunens skolungdomar. Förslaget är riktat till ungdomar i åldersgruppen
15-19 år som är skrivna i Valdemarsviks kommun. Ungdomarna ska ha
möjlighet att hämta ut ett busskort som är giltigt i hela regionen i 60 dagar
under sommaren. Syftet är att underlätta för ungdomarna att resa till
sommarjobb och fritidsaktiviteter.

Förslaget ska finansieras med medel från kommunstyrelsens oförutsedda.
Regionen har beslutat att subventionera 30-dagars biljetten för ungdomar
under sommaren så att den går att köpa för 400 kr från Östgötatrafiken.
2022-04-08 var 396 ungdomar i den aktuella åldersgruppen skrivna i
Valdemarsvik enligt SCB. Skulle alla ungdomar hämta ut sitt sommarlovskort
skulle det medföra en kostnad för kommunen på 316 800 kr.

Ungdomarna kommer kunna hämta sitt sommarlovskort i receptionen på
Strömsvik mot uppvisande av legitimation. Sommarlovskortet kommer bestå
av två 30-dagarsbiljetter som är giltiga under en av Östgötatrafiken
begränsad period under sommaren. Biljetterna köps genom Östgötatrafikens
Företagsportal och kan laddas ner direkt till ungdomarnas mobiltelefoner i
Östgötatrafikens app. Om önskemål finns kan biljetterna även laddas på ett
fysiskt resekort. De fysiska resekorten behöver köpas in i förväg och
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..........
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återköps inte av Östgötatrafiken. I och med att Valdemarsviks kommun köper
biljetterna i samband med att ungdomarna hämtar ut dem köps inte fler
biljetter än vad som efterfrågas.

Enligt Östgötatrafiken har ingen annan kommun i regionen efterfrågat någon
liknande lösning under sommaren för att kunna erbjuda kostnadsfria resor
med kollektivtrafik för ungdomar. Det försök som gjordes 2018 då alla
regionens ungdomar fick ett sommarlovskort hemskickat var lyckat.

Information om att sommarlovskortet erbjuds kostnadsfritt för ungdomar i
kommunen kommer kommuniceras genom kommunens hemsida samt på
sociala medier.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-09

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Taxa - Uthyrning av idrottshallar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att inhämta
synpunkter från föreningar i kommunen samt för att se över den stegvisa
höjningen av taxan.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att ärendet återremitteras för att inhämta
synpunkter från föreningar i kommunen samt för att se över den stegvisa
höjningen av taxan.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Jenny
Elander Eks (C) yrkande om återremiss för att inhämta synpunkter från
föreningar i kommunen samt för att se över den stegvisa höjningen av taxan.

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.

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 fler steg med mindre höjningar (50 %
respektive 5 %), för att undvika samma chockhöjning. En första ökning görs
2023-01-01, ytterligare en från 2023-07-01 och en tredje från 2024-01-01.
Taxebeloppen ska från och med 2025-01-01 indexregleras med
konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad inför varje nytt år. I
det förslag som presenteras nu föreslås även alla ideella föreningar som
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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 2023-07-01 2024-01-01
Vammarskolan 80 120 180 190
Ringarum 60 90 135 140
Sörbyskolan 60 90 135 140
Loviseberg 40 60 90 95
Gusum 70 105 160 170
Skyttehallen 40 60 90 95

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 gå att hyra 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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I bilaga 1 framgår taxejämförelse med Söderköpings och Åtvidabergs
kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-11
Bilaga 1 Jämförelse taxor Söderköping och Åtvidaberg
Protokoll KF 2020-08-31 § 81

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare M.C.
Akten
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Arkivbeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Enligt 6 § arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. 
Arkivbeskrivningen ska ge en överblick av kommunstyrelsens information,
organisation och hur informationen hanteras. Syftet med arkivbeskrivningen
är att underlätta användningen av information och förbättra möjligheten att
hitta i arkivet i framtiden genom att tillhandahålla information om hur
organisationen sett ut historiskt och vilka handlingar som finns i arkivet.
 
I en arkivbeskrivning ska det bland annat vara möjligt att läsa om
myndighetens arbetsuppgifter och organisation samt hur det förändrats,
arkivets huvudsakliga struktur, gallringsregler samt arkivorganisation- och
ansvar.
 
Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet i 4 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen om att varje myndighet ska upprätta en beskrivning av
myndighetens allmänna handlingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-02
Förslag till arkivbeskrivning

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Riktlinjer för förenings- och projektstöd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för förenings- och projektstöd att gälla från
och med 2023-01-01.

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2018-02-26 § 25 gällande
antagande av Policy och riktlinjer för förenings- och arrangemangsstöd i
Valdemarsviks kommun.

Sammanfattning

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Riktlinjer för förenings- och projektstöd
Remissyttranden från Valdemarsviks IF, Gryts bygdegårdsförening, Gusums
hembygdsförening, Hammarkinds SK, Pistolskytteklubben, Ryttarkamraterna,
Gusums Folkets hus, Hammarkinds OK samt Gryts Föreläsningsförening

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Utbetalning riktad satsning till ideella föreningar 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utbetala stöd till ideella
föreningar 2022 enligt följande:

Baljaföreningen 15 000 kr Barnaktivitet, tält, del av
scen

Gryts sockenförening
20 000 kr Barndag (hoppborg,

bullride, musik)

Gusums IF

50 000 kr Aktiviteter i samband med
100-års firandet (ej
mat/dryck/administrativa
kostnader)

Hammarkinds OK 29 300 kr Ungdomsläger
Hammarkinds skidklubb 10 000 kr Lekmaterial till barn
Hållplats 50 000 kr Träffar

JUF
40 000 kr Föreläsningar/studiecirklar

och resor (ej information)
Korpen 10 000 kr Utbildning HLR

Kämparna
20 000 kr Tusen och en natt samt

workshop
Kör XL 10 000 kr Konsert

Mixdala bygdegårdsförening

27 500 kr Utställning, mässa och
jubileumsfest (ej
mat/dryck/administrativa
kostnader)

Nöjeskarusellen 15 000 kr Audition
PRO Gryt-Valdemarsvik 10 000 kr Bussresa och båtresa

PRO Gusum Ringarum
10 000 kr Bouleinstruktör, utflykt och

föreläsning
Ringarums
hembygdsförening

3 000 kr Lekredskap

Ringarums IF 20 000 kr Föreläsningar

Ringarums skyttegille
20 000 kr Material till utveckling av

korthållsbana

Ringarums stationshus
2 000 kr Underhållning

femårsjubileum
SPF Ankaret 32 800 kr Föredrag, musik och resor

16(43)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-05-18

KSAU § 66 KS-SA.2021.90

Justerare

..........

..........

Tryserums
hembygdsförening

2 500 kr Musiker

Valdemarsviks
brukshundsklubb

10 000 kr Inköp för att arrangera
tävlingar

Valdemarsvik Folkets Park
5 000 kr Aktivitet för att öka

medlemsantalet

Valdemarsviks IF (WIF)
36 200 kr Idrottsdag (ej

administrativa kostnader)
Valdemarsviks
jaktskytteklubb

15 000 kr Barn-/ungdomsverksamhet

Valdemarsviks
riksteaterförening

11 250 kr Dansföreställning

Valdemarsviks slalomklubb 10 000 kr Utrustning

Föreningarna ska återredovisa senast 2023-01-31 hur pengarna har använts
under året till de ändamål de ansökt om och beviljats för.

Förvaltningen ska innan utbetalning sker säkerställa att de föreningar som
beviljas stöd enligt sina stadgar är demokratiska och öppna.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar på tillägget att förvaltningen innan utbetalning sker
ska säkerställa att de föreningar som beviljas stöd enligt sina stadgar är
demokratiska och öppna.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Lars
Beckmans (S) tilläggsyrkande om att förvaltningen innan utbetalning sker ska
säkerställa att de föreningar som beviljas stöd enligt sina stadgar är
demokratiska och öppna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-17 § 11 om en satsning på ideella
föreningar. Enligt beslutet skulle 500 tkr användas ut slaget för
kommunstyrelsens oförutsedda behov. Ideella föreningar som arrangerar
aktiviteter för unga och/eller äldre under 2022 pekades ut som målgrupp och
satsningar på aktiviteter skulle prioriteras. Enligt kommunstyrelsens beslut
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ska utbetalning ske för ersättning med anledning av förlorade intäkter till följd
av pandemin.

Föreningarna kunde ansöka om maximalt 50 tkr per förening. För de
föreningar som beviljas belopp ställs krav på återredovisning senast 2023-
01-31. Föreningarna ska visa på att de använt pengarna under året till de
ändamål de ansökt om och beviljats för.

Sista ansökningsdag var 2022-04-29 och totalt 34 ansökningar har skickats
in från olika föreningar. Föreningarna har tillsammans ansökt om ca 1,1
miljon kronor. En prioritering har därför behövt göras i enlighet med
kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen uppdrog i beslutet kommunstyrelsens arbetsutskott att
fungera som beslutsfattare för inkomna ansökningar.

Förslag till fördelning
Den föreningsgrupp som bildades i samband med att riktlinjerna för
föreningsstöd skulle ses över har tillsammans gått igenom de inkomna
ansökningarna. Fördelningen har gjorts utifrån kommunstyrelsens beslut med
en prioritering av ansökningar från ideella föreningar om att arrangera
aktiviteter under året. I första hand har de föreningar som planerar för att
arrangera aktiviteter för barn och/eller äldre beviljats stöd för de aktiviteterna
och för inköp som är direkt kopplade till aktiviteten.

Förening Belopp Beviljad aktivitet
Baljaföreningen 15 000 kr Barnaktivitet, tält, del av

scen

Gryts sockenförening
20 000 kr Barndag (hoppborg,

bullride, musik)

Gusums IF

50 000 kr Aktiviteter i samband med
100-års firandet (ej
mat/dryck/administrativa
kostnader)

Hammarkinds OK 29 300 kr Ungdomsläger
Hammarkinds skidklubb 10 000 kr Lekmaterial till barn
Hållplats 50 000 kr Träffar

JUF
40 000 kr Föreläsningar/studiecirklar

och resor (ej information)
Korpen 10 000 kr Utbildning HLR
Kämparna 20 000 kr Tusen och en natt samt
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workshop
Kör XL 10 000 kr

Mixdala bygdegårdsförening

27 500 kr Utställning, mässa och
jubileumsfest (ej
mat/dryck/administrativa
kostnader)

Nöjeskarusellen 15 000 kr Audition
PRO Gryt-Valdemarsvik 10 000 kr Bussresa och båtresa

PRO Gusum Ringarum
10 000 kr Bouleinstruktör, utflykt och

föreläsning
Ringarums
hembygdsförening

3 000 kr Lekredskap

Ringarums IF 20 000 kr Föreläsningar

Ringarums skyttegille
20 000 kr Material till utveckling av

korthållsbana

Ringarums stationshus
2 000 kr Underhållning

femårsjubileum
SPF Ankaret 32 800 kr Föredrag, musik och resor
Tryserums
hembygdsförening

2 500 kr Musiker

Valdemarsviks
brukshundsklubb

10 000 kr Inköp för att arrangera
tävlingar

Valdemarsvik Folkets Park
5 000 kr Aktivitet för att öka

medlemsantalet

Valdemarsviks IF (WIF)
36 200 kr Idrottsdag (ej

administrativa kostnader)
Valdemarsviks
jaktskytteklubb

15 000 kr Barn-/ungdomsverksamhet

Valdemarsviks
riksteaterförening

11 250 kr Dansföreställning

Valdemarsviks slalomklubb 10 000 kr Utrustning
Totalt 484 550 kr
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-09
Ansökningar – Riktad satsning till ideella föreningar

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Fritidssamordnaren
Akten
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Kulturpris 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Till 2021 års kulturpristagare utses Kajsa Norrby.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun instiftade 1974 ett kulturpris som kan delas ut varje
år.

Priset är instiftat för personer, grupper, föreningar och/eller organisationer,
som verkar för kommunen och som under året eller annan viss tid gjort en
speciellt stor arbetsinsats inom kulturområdena musik, konst, konsthantverk,
kulturmiljövård, litteratur, folkbildning, hembygdsforskning, hembygdsvård,
teater, dans, film och så vidare. Priset kan även ges som en uppmuntran till
pågående kulturarbete och/eller projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är jury, som genom eget ställningstagande
utser kulturpristagare. Prissumman är 10 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2007 att kulturpriset ska delas ut på
nationaldagen den 6 juni varje år.

Reglerna har delvis omarbetats under 2014, kommunstyrelsens beslut 2014-
04-07 § 54.

Allmänheten har skickat in 20 nomineringar till 2021 års kulturpris. Utifrån
nomineringarna röstar kommunstyrelsens arbetsutskott fram Kajsa Norrby
som 2021 års kulturpristagare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur
2022-05-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kulturchefen
Akten
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Policy och riktlinjer för Valdemarsviks kommuns fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för Valdemarsviks kommuns fastigheter.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återrapportera till
kommunstyrelsen förslag på revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen arbetsutskotts verksamhetsområde samt utkast till
handbok enligt ovan antagna policy och riktlinjer.

Kommunfullmäktige antar policy för Valdemarsviks kommuns fastigheter.

Sammanfattning

I förslaget till policy anges hur Valdemarsviks kommun ska förvärva, äga,
skydda och förädla fastigheter i syfte att vara förberedd och möjliggöra för
utveckling och förvaltning både på kort och på lång sikt och att detta ska ske
genom strategiska beslut.

Till policyn finns även riktlinjer för arbetet med kommunens fastigheter.
Riktlinjerna ska vara ett verktyg för tjänstepersoner och politiker och ligga till
grund för beslut i mark och fastighetsfrågor.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun äger ca 150 fastigheter som innefattar både mark
och vatten. En stor del av marken består av gator, parker och andra
allmänna platser där det finns detaljplan. En del av fastigheterna är inte
detaljplanelagd, den kallas kommunens markreserv. Kommunstyrelsen är
ansvarig för kommunens fastighetsinnehav. Ansvaret innefattar beslut om
markanvisningar, exploateringsavtal, arrenden, nyttjanderätter, tomträtter,
försäljningar etc. Det dagliga arbetet sker genom delegation.

För att underlätta och reglera arbetet med försäljningar, arrenden och andra
ärenden kopplat till kommunens fastighetsinnehav, har en policy med
tillhörande riktlinjer tagits fram.

I förslaget till policy anges hur Valdemarsviks kommun ska förvärva, äga,
värna och förädla fastigheter i syfte att vara förberedd och möjliggöra för
utveckling och förvaltning både på kort och på lång sikt och att detta ska ske
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genom strategiska beslut. Kommunen ska kunna nyttja och erbjuda mark
som efterfrågas gällande infrastruktur och rekreation samt etablering för
bostäder, handel, industri och annan kommersiell och offentlig service.
Till policyn finns även riktlinjer för arbetet med kommunens fastigheter.
Riktlinjerna ska vara ett verktyg för tjänstepersoner och politiker och ligga till
grund för beslut i mark- och fastighetsfrågor. Syftet med riktlinjerna är att
underlätta tillämpningen av likhetsprincipen, fastighetsrättslagstiftningen samt
bidra till att förvaltningen av kommunens markinvesteringar ska vara så
lönsamma som möjligt utan att missgynna enskilda.

Riktlinjerna berör områden bland annat:

 Markåtkomst och inlösen av mark

 Tomter för industri och verksamheter

 Bebyggda fastigheter

 Markupplåtelser så som arrenden och servitut

 Användning av offentlig plats

Kommunförvaltningens förslag till fortsatt arbete
För att ytterligare förtydliga arbetsordning och ansvarsfördelning föreslås att
kommunstyrelsen uppdrar förvaltningen att ta fram förslag på revidering av
gällande delegationsordning för kommunstyrelsens arbetsutskotts
verksamhetsområde samt förslag på handbok i dom delar som berör ovan
föreslagna policy och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-29
Förslag till policy för Valdemarsviks kommuns fastigheter
Förslag till riktlinjer för Valdemarsviks kommuns fastigheter

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Markanvisning Valdemarsvik Sörby 2:10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inbjudan med bilagor för
annonsering av markanvisning del av Sörby 2:10 enligt föreslagen tidsplan.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att genomföra annonsering
av markanvisning del av Sörby 2:10 samt återkomma med förslag på
tilldelning av markanvisning till lämplig byggherre.

Antalet referensobjekt som krävs ändras till "åtminstone ett (1)" och
kommunstyrelsens presidium ska ingå i den beredningsgrupp som utvärderar
inkomna anbud.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att antalet referensobjekt som krävs ändras till
"åtminstone ett (1)" samt att kommunstyrelsens presidium ska ingå i den
beredningsgrupp som utvärderar inkomna anbud.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Jenny
Elander Eks (C) ändringsyrkande att antalet referensobjekt som krävs ändras
till "åtminstone ett (1)" samt att kommunstyrelsens presidium ska ingå i den
beredningsgrupp som utvärderar inkomna anbud.

Sammanfattning

Valdemarsviks kommun avser annonsera och sedan tilldela markanvisning
av Sörby 2:10 i Ringarum under 2022. Markanvisningen sker för att
möjliggöra för framtida bostadsbebyggelse på fastigheten. Området saknar
detaljplan men kommunens översiktsplan stödjer framtida
bostadsbebyggelse. Markanvisningsavtal och planavtal avses tecknas i
samband med tilldelning av markanvisningen.

Bifogat till denna tjänsteskrivelse finns beslutsunderlag som är till grund för
beslut hos kommunstyrelsen om att inleda markanvisningsprocess i enlighet
med kommunens riktlinjer för markanvisning.
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Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har nyligen förvärvat mark i Ringarum, Sörby 2:10,
som enligt översiktsplanen är utpekat som område för kommande
bostadsbebyggelse.

Sörby 2:10 är idag jordbruksmark och nyttjas som betesmark för
privatpersoners hästar som är uppstallade i den befintliga ladubyggnaden på
fastigheten. Vidare finns det en garagedel i ladubyggnaden som för
närvarande nyttjas av en privatperson. Båda nyttjandeförhållandena kommer
att upphöra till hösten 2022 och bedöms inte vara ett hinder för att
genomföra markanvisning under 2022.

Avsikten med detta ärende är att inleda en försäljning av marken genom
markanvisning till en byggherre, se Inbjudan markanvisning Sörby 2:10. Med
markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse
av ett visst av kommunen ägt markområde för byggnation. När kommunen
beslutat om val av byggherre tecknas ett avtal för markanvisning.

Markanvisningen av Sörby 2:10 kommer genomföras genom annonsering
och anbudsförfarande enligt kommunens riktlinjer. Intresserade aktörer, kallat
byggherrar, ges då möjlighet att inkomma med anbud för markanvisningen.
Anbud ska innehålla bland annat skisser på tänkt bebyggelse (inklusive
byggnadsytor) och vägdragningar inom Sörby 2:10 samt referensobjekt för
såväl planläggning som utbyggnad av likande objekt.

Anbud skall enligt förvaltningens förslag till tidsplan inkomma till kommunen
senast 2022-08-31. Anbudsdatum är anpassat till anbudsgivares möjlighet att
få frågor besvarade i god tid samt förvaltningens behov av ledighet under
sommaren.

Markanvisningsavgift för Sörby 2:10 avser enbart täcka kostnader för
markanvisning, ej planläggning vars kostnader avses regleras i särskilt
planavtal, se Bilaga 9 – Riktlinjer för markanvisning, sida 2.
Markanvisningsavgift för markanvisning av Sörby 2:10 föreslås av
förvaltningen till 30 000 kronor, se bilaga 8 – PM Beskrivning
markanvisningsavtal.
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Efter anbudstidens utgång genomför förvaltningen en utvärdering av
inkomna anbud, vilket inkluderar framtagande av exploateringskalkyl och
motpartsgranskning av de anbud som är mest intressant. Förslag om
tilldelning bedöms kunna presenteras för kommunstyrelsen under hösten
2022. Kommunstyrelsen har därefter att besluta om tilldelning av
markanvisning till föreslagen byggherre.

Valdemarsviks kommun förbehåller sig rätten att fritt välja bland inkomna
anbud. Om inget anbud är intressant förbehåller sig kommunen rätten att inte
genomföra markanvisningen.

När beslut om tilldelning skett och markanvisningsavtal samt planavtal
tecknats kan detaljplaneläggning ske tillsammans aktuell byggherre. Positivt
planbesked finns beviljat för fastigheten. Övriga planförutsättningar beskrivs i
Bilaga 7. När detaljplanen är redo för granskning skall avtal om
markförsäljning vara färdigförhandlat mellan kommun och byggherren. Avtal
om markförsäljning är villkorat att detaljplan vinner laga kraft. Planlagd
kvartersmark försäljs till byggherren till marknadsmässigt pris.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Markanvisning Valdemarsvik Sörby 2:10, dat. 2022-05-06
Inbjudan markanvisning Sörby 2:10, dat. 2022-05-06
Bilaga 7 – Planförutsättningar Sörby 2:10
Bilaga 8 – PM Beskrivning markanvisningsavtal
Bilaga 9 – Riktlinjer för markanvisning, Valdemarsviks kommun

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanträdestider 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förslag till
sammanträdesplan med följande sammanträdestider år 2023:

 2023-01-25

 2023-02-22

 2023-03-22

 2023-04-19

 2023-05-17

 2023-09-13

 2023-10-11

 2023-11-08

 2023-12-06

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider för
kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan
sommaruppehållet.

Kansliet hur tagit fram förslag till sammanträdestider 2023 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott antar
sina egna sammanträdestider. Utskotten beslutar om sina
sammanträdestider efter att tiderna har antagits för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige antog sina sammanträdestider 2022-05-02.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-13
Förslag till sammanträdestider 2023

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Redovisning av uppdrag - En aktiv detaljplanering i hela
kommunen samt en översyn och revidering av
översiktsplanen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna  

Ärendebeskrivning

Uppdraget ”En aktiv detaljplanering i hela kommunen samt en översyn och
revidering av översiktsplanen” är formulerat såhär i verksamhetsplanen:
"Målsättningen under 2022 är att fokus ska ligga på en mer aktiv
detaljplanering och offensiv markpolitik. Det innebär tydligare prioriteringar
och arbete där det ger mest effekt och nytta för kommunens utveckling. Det
mer offensiva arbetet innebär också tydligare dialoger och öppenhet för att
kunna genomföra snabbare och smidigare processer.

Ett sätt för kommunen att vara med proaktiv rörande kommande
detaljplanering är att arbeta med ett strategiskt markinnehav. Det vill säga
vilken mark skulle det vara positivt för kommunen att äga, och vilken är möjlig
att avyttra. Konsulttjänster inom mark- och exploatering har knutits till
verksamheten stadigvarande, för att säkerställa att kommunen på ett tidigt
stadium kan få en realistisk bedömning av genomförbarheten i projekt
rörande exploatering och planläggning, och tidigt fånga upp eventuella
problem och frågor som behöver belysas tydligare. En planprioriteringslista
finns upprättad, och vid stor mängd pågående planprojekt finns möjlighet att
använda denna för att strategisk fokusera resurser på de planer som
behöver prioriteras, utifrån den politiska viljan.

Fokus under 2022 kommer ligga på att få fram mer mark för
bostadsändamål. Vilka detaljplaner som förvaltningen kommer att arbeta
med under året kommer att beslutas i den prioriteringsordning som ska
hanteras politiskt under våren.

Kommunens översiktsplanering ska fokusera på framtagandet av en
planeringsstrategi, vars syfte är att bedöma aktualiteten av den översiktsplan
som antogs 2018, och klargöra den framåtsyftande inriktningen av
kommunens översiktsplanering."
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Under våren har plankontoret och politiken genomfört en gemensam
revidering av prioriteringen av detaljplaneprojekten, för att förbättra
effektiviteten av planarbetet och säkerställa att resurser placeras i rätt
projekt.

Planarbetets fokus under första delen av året har varit att förbereda den
markanvisning som planeras genomföras för den nyligen förvärvade centrala
marken i Ringarum.

Under året har det inkommit ett nytt planbesked med syftet bostäder.
Arbetet med att ta fram en planeringsstrategi kommer startas upp under
hösten 2022, och har inte påbörjats än.

Under några månader kring årsskiftet har planarkitekttjänsten varit vakant,
varför framdriften i pågående detaljplaneprojekt inte varit i den takt som
planerats. Nu är tjänsten tillsatt, och arbetet är återupptaget. Under året ska
extraresurser tillsättas för att driva i mål flera detaljplaner, utifrån den nu satta
prioriteringsordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Redovisning av uppdrag - Valdemarsviks kommun ska i
samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda vuxenutbildning
och arbetsmarknadsåtgärder som leder till egen försörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna

Sammanfattning

Enligt kommunens verksamhetsplan 2022 ska arbetet med ett antal uppdrag
redovisas för arbetsutskottet. Redovisningen ska göras utifrån nuläge och
genomfört arbete inom målområdet samt innehålla en prognos av kommande
uppfyllelse och förslag till korrigerande åtgärder om nödvändigt. I följande
skrivning presenteras redovisningen av uppdraget ”Valdemarsviks kommun
ska i samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda vuxenutbildning och
arbetsmarknadsåtgärder som leder till egen försörjning”.

Ärendebeskrivning

Tidigare omorganisering av GIFVA är genomförd och ny chef tillträde i
oktober 2021. Verksamheten har bytt namn till Arena arbetsmarknad.
Fortfarande finns fyra huvudområden inom enheten: vuxenutbildning,
integration, arbetsmarknadsenhet och uppföljning av gymnasiet inkluderat
kommunalt aktivitetsansvar. Tydliggjort är att från 2022 ska vi arbeta som en
enhet i samsyn kring gemensamt mål och målgrupp. Nedan följer en
redovisning och beskrivning av hur Arena arbetsmarknad arbetar med
uppdraget.

Vuxenutbildningen är en del i helhetsuppdraget att individen ska komma till
egen försörjning. I det uppdraget är behov av samverkan nödvändig.
Samverkanspartner i arbetsmarknadsfrågor är bland annat andra sektorer,
näringsliv, regionalt samordningsförbund, Länsstyrelse och Arbetsförmedling.
Samverkan berör även aspekter som individens mående och förutsättningar
för att kunna komma i egen försörjning. Även här är samverkan nödvändig
exempelvis med socialtjänst, primärvård och försäkringskassa. Ytterst
handlar det om en helhetssyn och förhållningsätt kring individen.
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Utvecklingsområden 2022
Arena arbetsmarknad har gemensamt övergripande mål att arbetslösheten
ska minska och delar till stora delar samma målgrupp. Identifierade områden
i syfte att behålla/höja kvaliteten:

 Mål ska tydliggöras och delmål tas fram

 Samverkan internt och externt kring gemensamt mål och målgrupp
ska förbättras

 Det systematiska kvalitetsarbetet ska förbättras

 Strukturer, organisation och rutiner ska ses

Syftet med utvecklingsarbetet och organisationsförändring är att tydliggöra
att alla i sina uppdrag arbetar mot samma mål. Genom att tillsammans arbeta
med målgruppen i samsyn kring behov och insatser ska aktiviteter få bättre
effekt. Ett exempel är att det ingår i allas uppdrag att arbeta med integration.
Under 2022 genomförs en utbildning för alla medarbetare inklusive chef på
Arena arbetsmarknad i syfte att utföra uppdrag kring mål, behov och åtgärder
i samsyn kring målgruppens bästa.

Bakgrund - Arbetslöshet
Statistik för antalet öppet arbetslösa och visar en positiv trend. Statistiken
gäller för de individer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som öppet
arbetslösa (arbetssökande utan arbete som aktivt söker jobb, omgående kan
börja jobba och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program) och
sökande i program (yrkesinriktad utbildning som ges i form av kurser som
Arbetsförmedlingen upphandlar av olika utbildningsanordnare där syftet är att
stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete). Den totala
arbetslösheten har sjunkit och ligger nu på en lägre nivå än innan pandemin.
Kommunens arbetslöshetssiffror är lägre än både rikets och länets när det
gäller kvinnor, män och unga mellan 18-24 år.

Utmaningen är arbetslösheten bland utrikesfödda. Arbetslösheten ligger vi på
högre procent än både riket (17,5%) och länet (21,3%) trots att
arbetslösheten i gruppen sjunkit. Antalet som lämnat arbetslöshet för studier
eller arbete har inte ökat. Däremot har inflödet till etableringsprogrammet
sjunkit kraftigt under samma period. När det gäller svårigheter för gruppen
utrikesfödda att komma i arbete är det språket som är det största hindret.

Statistik redovisas i procent och i antal inom parentes.
Totalt Kvinnor Män 18-24 år Utrikesfödda

2020-02 7,8 (206) 7,7 7,9 11,6 (38) 30,8 (146)
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2021-02 8,9 (303) 9,1 8,7 12,5 (36) 32,4 (157)
2022-02 6,7 (221) 6,4 7,0 6,5 (16) 23,0 (97)

Ett mörkertal finns, vilket handlar om dem som har svårt att anpassa sig till
Arbetsförmedlingens organisationsförändring d v s lokal avveckling och
digitala möten. De har därför har blivit utskrivna eller inte inskrivna som
arbetssökande.

Prognosen är att arbetslösheten minskar. Det beror till stor del på ett ökat
behov av arbetskraft både inom kommunal verksamhet och för näringslivet.
Vi är också i en slags högkonjunktur. Osäkerhet på grund av pandemin har
avtagit. I stället påverkar kriget i Ukraina. Hur det kommer påverka oss
behöver vi bevaka.

De som fortsatt har det svårast på arbetsmarknaden är de utrikesfödda.
Kring dessa räcker inte enbart coaching/vägledning utan det behövs ett
arbete utifrån helhetssituationen. Detta ställer krav på samverkan internt
inom verksamhet och kommun, men också externt med Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, regionala nätverk m fl. Det behövs även kompetens kring
målgruppens behov och tid.

Det absolut viktigaste är att det svenska språket utvecklas hos gruppen
utrikesfödda. Att parallellt studera SFI och någon yrkesutbildning är något
som bidrar positivt till möjligheten att komma i egen försörjning. Arena
arbetsmarknad har kontinuerliga möten inom kommunen och med externa
samverkanspartner. Möten handlar bland annat om kartläggning av behov av
arbetskraft, möjligheter att ta emot praktikanter, bemöta individers behov av
stöd och avstämning av insatser och projekt.

Det finns anledning att reflektera över insatser för gruppen som står längst
från arbetsmarknaden:

 Har alla en plats på arbetsmarknaden?

 Behöver kommunen ta ett större ansvar för målgruppen?

 Kan sektorer samverka kring gemensam målgrupp i t ex någon form
av kommunalt Samhall?

 Vad har AF:s lokala frånvaro haft för effekt och hur kan vi framgent
säkra upp insatserna?

Vuxenutbildning
Det är av vikt att vuxenutbildningen finns nära befolkningen för att vara
tillgänglig. Under 2021 har vi fortsatt att erbjuda distansutbildning lokalt i
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Valdemarsviks kommun med coachning på plats. Under 2022 fortsätter vi att
utveckla lärcentrum ytterligare då vi även i år fått statliga medel till detta. En
brist är tillgång på studie- och yrkesvägledning (20% tjänst) under 2021 och
under första halvåret 2022 som medfört att uppdraget inte utförts optimalt.
Rekrytringsomgång under första delen av 2022 ledde inte till anställning
varför nyrekryteringsprocess inleddes under april.

Ett komplett vuxenutbildningspaket erbjuds via samverkan regionalt. I egen
regi erbjuds yrkesutbildningar inom vård och omsorg, barnskötare och löne-
och ekonomiassistent. Vuxenutbildningen är en uttalad del i
kompetensförsörjningen. Detta medför att det är behoven på
arbetsmarknaden som styr vilka yrkesutbildningar vi bör erbjuda och bevilja.
Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för att komma i sysselsättning. En
god kompetens i studie- och yrkesvägledning för att lotsa människor framåt
mot studier/praktik för att sedan komma in på arbetsmarknaden eller i högre
studier är nödvändig.

En regional samverkan sker i nätverk. I nätverk görs också ansökningar om
statsbidrag från Skolverket. Fördelning av tilldelade medel sker även
regionalt. Utbildningsinsatser i kombination är det som förordas som
framgångsrikt t ex att läsa SVA/SFI parallellt med yrkesutbildning.

Statistik antal studerande inom vuxenutbildning
År Exlearn Norrköping Söderköping Totalt

2021 119 13 18 150
2022 124 4 14 142

2021 studerade 29 elever inom SFI anordnad av Nyströmska skolan. Vi har
valt att låta fler läsa på distans i Valdemarsvik för att kunna erbjuda dem mer
än bara studier, som arbetsmarknadskunskap, samhällsorientering, förstärkt
studie- och yrkesvägledning och hälsotema.

Praktik och anställning
För många ungdomar kan ett feriejobb vara ett viktigt första kliv in på
arbetsmarknaden. Ett feriejobb eller praktik kan också vara avgörande för
fortsatt studie- eller yrkesval. Ett val som kan påverka arbetsmarknaden i vår
kommun positivt i förlängningen, både vad gäller behov av
kompetensförsörjning och invånarantal.
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Under 2021 har 16 individer erbjudits praktik i kommunala verksamheter
Förutsättningar för 2022 är bättre och verksamheterna inom vård och omsorg
har nu börjat att ta emot efter pandemin.

Samtal med enhetschefer och rektorer för att inventera behov och se över
rutiner har genomförts. I nuläget finns det sju extratjänster, ett
introduktionsjobb och två nystartjobb. Näringslivsutvecklare har hjälpt oss att
göra en liknade inventering hos företag som kan ta emot praktikanter. Det är
fem företag som hittills har besvarat utskickad kartläggningsenkät och en
APL-elev har fått plats.

Det pågår ett samarbete med Bemanningsenheten i syfte att rekrytera
medarbetare till vård och omsorg. Det sker vanligtvis genom att erbjuda en
praktikperiod i syfte att testa som timvikarier, men även för att ge vägledning
för fortsatta studier inom yrket. Sex planerade praktikplatser är klara för
målgruppen, de flesta kommer från projektet Försteg på lätt svenska.

Vid intresse av praktik ska i första hand Arbetsförmedlingen kontaktas, men
brist på lokal närvaro gör det svårt för individen att få information. Arena
Arbetsmarknad har försökt stötta, men behovet är fortfarande stort. Störst är
behovet hos kvinnor som stått utanför arbetsmarknaden en tid. 28 ungdomar
har sökt och kommer få feriepraktik sommaren 2022. Det utgår inte
statsbidrag via Arbetsförmedlingen.

Integration
Syfte med integrationsinsatser är att få nyanlända i arbete alternativt vidare i
studier. Medarbetarna som har som huvuduppdrag att arbeta med integration
(1,6 årsarbetare) finansieras idag genom extern finansiering.
Valdemarsviks kommun har tagit emot en stor andel nyanlända under flera
år. Mottagandet har under senare år minskat betydligt. 2021 togs 14
personer emot (mest anhöriga eller vidarebosättare). I nuläget är 89 inskrivna
i gruppen nyanlända som flyttat in (alla åldrar) under de senaste fyra åren.
Fortfarande jobbar vi med cirka 25 personer som bott längre. De flesta deltar
i projektet Försteg på lätt svenska. Där ingår samhällsorientering,
arbetsmarknadskunskap, studie- och yrkesvägledning samt
hälsokommunikation.

Under 2021 deltog 22 personer i gruppen nyanlända i integrationsprojekt. I år
är det 12 deltagare i det nya projektet Socialt företagande. 27 personer läser
SFI och många har också gått vidare till Gr-VUX, SVA och
yrkesförberedande utbildningar.
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Utifrån de utmaningar som vi har identifierat, d v s arbetslöshet i gruppen
utrikesfödda och önskan inom gruppen att bosätta sig i större samhällen
behövs insatser för att få flera att vilja bosätta sig i kommunen. Valdemarsvik
tappar invånare. Kompetensförsörjning är en utmaning, inte bara för vår
kommun. Vi behöver samverka för att förebygga framtida svårigheter. Det
gäller samverkan inom kommun men även med näringsliv, civilsamhälle,
hyresvärdar och Arbetsförmedling med flera. Det finns förslag kring hur
kompetens från andra kommuner skulle kunna matchas med kommuns
behov av arbetskraft.

Den 13 mars fick kommunen i uppdrag från Länsstyrelsen att se över antal
möjliga akutplatser för flyktingar från Ukraina. Gemensamt i ledningsgrupp
samt medarbetare för Arena arbetsmarknad togs ett antal platser fram.
Platserna iordningsställdes skyndsamt och erforderligt material
införskaffades. I detta togs även hjälp från kommuninvånarna. De 22
mars anländer flyktingar. Som mest finns 14 personer inom det kommunala
boendet. Den 29 mars meddelas att kommunen är inaktiverad och den 1 april
bussas merparten av de boende till Malmö.

I nuläget finns 16 ukrainska flyktingar i privat boende inom kommunen. Av
dessa är 8 skolbarn, 1 barn är uppsatt på kölista till allmän förskola och 1
ungdom väntar på plats till gymnasiet. Vi vet idag inte hur kommuntal (71) för
flyktingar från Ukraina och tilldelat antal kvotflyktingar (10) kommer att
påverka arbetsmarknadssituationen.

Arbetsmarknadsenheten
Enheten arbetar med deltagare som står långt från arbetsmarknaden.
Enheten utför en rad arbeten åt kommunen som matkörning, skogslag,
fikabeställningar, bilhantering, skolvaktmästare mm.

Ett EU-projektet som riktar sig till de som är längst från arbetsmarknaden är
Grön rehab, vilket pågår till november 2022. Där har arbetet med att utveckla
Möjligheternas trädgård fortsatt samt att uppgifterna på en hästgård har
utökats. Snittet legat på sju deltagare. De flesta har kommit via Kommunalt
aktivitetsansvar.

AME tar emot från IFO (Individ och familjeomsorg), KAA (kommunala
aktivitetsansvaret) och Arbetsförmedlingen. Flest individer remitteras från
KAA och försörjningsstöd (IFO) och inte från Arbetsförmedlingen som
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tidigare. Ett arbete är inlett med att söka upp AF och de kompletterande
aktörerna i syfte att öka inflödet och nå ut till målgruppen. Utmaningen är
att dessa individer kräver insatser som gör att det tar längre tid för dem att
komma i arbete. Vanligt förekommande bakomliggande orsaker är NP-
problematik och psykisk ohälsa.

Eftersom målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden är det inte realistiskt
att mäta av effekt på insatser via Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik.
Däremot är progressionen mycket viktig för alla individer. För att mäta om
verksamhetens insatser får avsedd effekt har vi infört BIP för alla deltagare
inom försteg och arbetsmarknadsenheten. Det är en metod
(självskattningsinstrument) som mäter stegförflyttningen d v s progressionen
för individen.

Under 2022 kommer även ett verksamhetssystem att införskaffas. Syftet är
att på ett tydligare sätt kunna mäta effekter av våra metoder och
verksamheter och är en del av Arena arbetsmarknads systematiska
kvalitetsarbete.

Aktivitet Antal deltagare

Försteg på lätt svenska 18

Försteg 7

Arbetsmarknadsenhet 21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur
2022-05-04

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Redovisning av uppdrag - Yrkes- och studievägledningen
förstärks för att minska antalet elever som hoppar av
gymnasiet eller byter inriktning under pågående utbildning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna

Sammanfattning

Enligt kommunens verksamhetsplan 2022 ska arbetet med ett antal uppdrag
redovisas för arbetsutskottet. Redovisningen ska göras utifrån nuläge och
genomfört arbete inom målområdet samt innehålla en prognos av kommande
uppfyllelse och förslag till korrigerande åtgärder om nödvändigt. I följande
skrivning presenteras redovisningen av uppdraget ”Yrkes- och
studievägledningen förstärks för att minska antalet elever som hoppar av
gymnasiet eller byter inriktning under pågående utbildning”.

Bakgrund

Alla vinner på att elever går ut gymnasiet
Oavslutade gymnasiestudier ökar risken för att individen senare i livet står
utan arbete och blir beroende av försörjningsstöd. Dessutom ökar risken för
utanförskap. För samhället innebär det minskade intäkter och ökade
kostnader.

Forskning och kunskap visar att gymnasieexamen är en av de viktigaste
faktorerna för individers etablering på arbetsmarknaden och i samhället i
stort. Det finns stora vinster i att arbeta för fullföljda gymnasiestudier. En
individ som inte kommer in på arbetsmarknaden beräknas kosta samhället
14–15 miljoner kronor under sin livstid, i form av exempelvis förlorade
skatteintäkter.
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Statistik för Valdemarsviks kommun
Antal avhopp Antal omval Antal kommunalt

aktivitetsansvar
2021 6 3-4 21*
2022 2 2 3

* I siffran ingår elever som inte återfinns i elevdatabasen d v s elever som
studerar på RH-gymnasium (6), elev som är placerad av socialtjänst (1),
elever som inte studerar på gymnasiet p g a mående (4), elev som ej
påbörjat gymnasiestudier (1), elev som fått arbete (1) och elever som
avslutat gymnasiet utan examen (6). Av de som avslutat utan examen
studerar några på VUX medan andra arbetar. Sammanfattningsvis: av de 21
är det 2 ungdomar som avsagt sig kontakt med kommunen medan övriga
finns i någon form av sysselsättning; arbete, studier eller praktik.

Framgångsfaktorer i arbetet för att minska avhopp
Skolverket har erbjudit gymnasieskolor stöd för att förebygga avhopp och ett
utvecklingsarbete har genomförts på 47 gymnasieskolor. Via Skolverkets
hemsida kan vi ta del av framgångsfaktorer för att förebygga avhopp från
gymnasieskolan. De framgångsfaktorer som har identifierats är:

 arbeta med individen i centrum

 följa upp och ha koll på till exempel avbrott, närvaro, trivsel/hälsa och
särskilt stöd

 jobba med bemötande, att varje elev ska bli sedd

 kunna ha en flexibel verksamhet

 jobba med samverkan mellan olika organisationer och insatser

Goda relationer med eleverna, tydliga rutiner och snabbt sätta in åtgärder är
de största framgångsfaktorerna för att förebygga avhopp visar utvärderingen
”Utvärdering om åtgärder för att förebygga avhopp” som Skolverket
publicerade 2019.

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
I allt kvalitetsarbete måste forskning få ta plats. Forskarna Jahnke och Hirsh
från Göteborgs universitet har i en forskningsrapport sammanställt resultat
från en gymnasieskola, Varför förbättras inte elevresultaten trots alla
insatser? Resultaten ska inte ses isolerat och något som enbart rör den
aktuella gymnasieskolan. De kan med all sannolikhet gälla generellt. En
viktig
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lärdom är att låta elevers röster höras. Ett kapitel tar upp elevers synpunkter
på vad som skiljer grundskola och gymnasium. Skillnaderna kan
sammanfattas i tre framträdande punkter:

 Eleverna förväntas ta stort eget ansvar från början i sina
gymansestudier

 Lärarna bryr sig inte lika mycket om eleverna och skapar inte
relationer som på grundskolan

 Arbetsbelastningen i termer av prov och inlämningsuppgifter på
gymnasiet är mycket stor

Utmaning att matcha elevers önskemål med arbetsmarknadens behov
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Arbetsförmedling påtalar
svårigheten att matcha elevers önskemål om gymnasieval med samhällets
behov.

Beskrivning av hur uppdraget avses att uppfyllas och hur arbetet sker
för att nå dit

Nedan följer en beskrivning av påbörjade eller planerade insatser:

 Arbete pågår för att säkerställa SYV-kompetens till såväl grundskola
som vuxenutbildning

 Regional samverkan med LIU kring SYV-plan

 Förbättra överlämnande grundskola och mottagande gymnasieskola

 Förbättra uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet

Arbete för att säkerställa SYV-kompetens
Idag finns det tjugo procent studie- och yrkesvägledarkompetens på Arena
arbetsmarknad och åttio procent på grundskolan. Tjugo procent på Arena
arbetsmarknad täcker inte behovet. På grund av pensionering har en
rekryteringsprocess inletts. Rekryteringsförsök vid årsskiftet ledde inte till
någon anställning. Ny rekryteringsprocess är inledd under april månad.
Dessvärre råder brist på behöriga studie- och vägledare. På grund av
misslyckad rekrytering och för att samverkansmöjligheter med
grannkommuner inte funnits, har dialog med vägledningsföretag förts. Det är
också möjligt att köpa timmar, men den lösningen är dyrare än att anställa i
egen regi.

SYV-plan
Pågående regional samverkan genom Linköpings universitet kring SYV-plan i
syfte att förbättra och förebygga felval och omval.
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Förbättra överlämnande grundskola och mottagande gymnasieskola
Rutiner för överlämnade från grundskola till gymnasieskolor har setts över.
Tilläggsbelopp skickas med från dag ett på gymnasieskolan för att undvika
att eleven tappar stöd. I mottagande av gymnasieskolan ska olika
stödinsatser följas upp skyndsamt och dokumenteras.

Förbättra uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet
Det behövs ett erforderligt underlag för att möjliggöra analys och insättande
av effektiva åtgärder. Kommunens uppföljningsarbete behöver kompletteras
med frågeställningar och elevintervjuer. I uppföljningsarbetet ska även
frågeställningar kring extra anpassningar och särskilt stöd systematiseras
och dokumentation säkerställas. I underlag för kvalitetsarbetet 2022 för
uppföljning av gymnasiet ska nedan punkter ingå:

 Andel elever (antal/procent) med gymnasieexamen efter tre år

 Andel elever (antal/procent) med gymnasieexamen efter fyra år

 Andel elever (antal/procent) som hoppat av gymnasiet

 Orsaker till avhopp

 Ovan jämfört med läsår 19/20 och 20/21

 Ovan utifrån genus och yrkesförberedande alternativt
högskoleförberedande

I underlag för kvalitetsarbetet 2022 för det kommunala aktivitetsansvaret ska
nedan punkter ingå:

 Andel ungdomar (antal/procent)

 Orsaker till avhopp

 Jämfört med läsår 19/20 och 20/21

 Ovan utifrån genus och yrkesförberedande alt högskoleförberedande

Med start ht. 22 ska elevers synpunkter följas upp i fokusgruppsintervjuer
med ett urval av elever från olika gymnasieskolor. Detta har varit på gång
tidigare men ställts på vänt p g a pandemin.

Feriejobb
För många ungdomar kan ett feriejobb vara ett viktigt första kliv in på
arbetsmarknaden och för fortsatt studie- eller yrkesval. Arena arbetsmarknad
arbetar aktivt för att utöka antalet ferieplatser. För sommaren 2022 har 28
ungdomar sökt och fått plats i feriepraktik.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur
2022-05-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information KS-AU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om samarbete VA
Tillförordnad VA- och renhållningschef informerar om den utredning som har
gjorts om framtida samarbetsmöjligheter mellan Finspång, Norrköping
Söderköping och Valdemarsviks kommuner inom VA-området.

Personalfrågor
Personalchefen informerar bland annat om följande under dagens
sammanträde:

· KIA-systemet och antalet händelser som rapporterats in. Fler
händelser har rapporterats sedan systemet infördes. Utvecklingen har
en positiv påverkan på arbetsmiljöarbetet positivt eftersom chefer kan
få hjälp med att hantera ärenden när de uppmärksammas.

· Arbetet med arbetsmiljön. Bland annat planeras en
rehabiliteringsutbildning för chefer till hösten.

· Informationsträff för nyanställda 31 maj

· Svår situation med sommarbemanning särskilt inom sektor Stöd och
Omsorg

Uppföljning bredbandsutbyggnad
Näringslivsutvecklaren informerar om bredbandsutbyggnaden. En mindre
andel av de som har möjlighet att ansluta sig till fiber väljer att göra det.

Näringslivsfrågor
Näringslivsutvecklaren informerar bland annat om följande under dagens
sammanträde:

· Situationen i olika branscher och vad som är på gång

· Arbete med att locka pop up-butiker till Storgatan

· Invigningen av Nils Liedholm-utställningen

· Näringslivsråd 15 juni med ny struktur
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Apriluppföljning
Ekonomichefen informerar om apriluppföljningen för sektor Service och
Samhällsbyggnad. Uppföljningen pekar på ett underskott på 7,7 miljoner
kronor. Underskottet finns bland annat på fastighet, gata och kostenheten.
Sedan tidigare ligger ett uppdrag för att se över underskottet på fastighet och
gata.

Solcellspark
Mark- och exploateringsingenjören informerar om arbetet med solcellsparken
på Valdemarsvik 4:3. Förhandlingar pågår för att ta fram avtal med Svea
Solar.

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

· Sanerings- och schaktarbete kring Stationshuset i Valdemarsvik har
påbörjats

· Länsstyrelsen uppmärksammar risker med anledning av situationen i
världen och uppmanar till uppmärksamhet gällande yttre hot och
påverkansaktioner

· Personalfest planeras för alla anställda i kommunen 19 augusti

Återvinningsstationen i Ringarum
Per Hollertz (M) lyfter återvinningsstationen i Ringarum. Kommundirektören
informerar om att tekniska chefen arbetar med frågan. FTI har blivit anvisade
till en ny plats och så snart byggloven är färdiga kommer
återvinningsstationen flyttas, vilket bör ske i närtid.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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