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Vårdcentrum Vammarhöjden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Valdemarsviks kommun ska etablera 60 platser i vård- och omsorgsboende i
Vammarhöjden samt tillagningskök och övriga lokaler med funktioner enligt
bilagd förstudierapport.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Region
Östergötland kring till- och ombyggnad av Vårdcentrum Vammarhöjden för
processens olika steg samt därefter hyresavtal baserat på redovisad
förstudierapport och hyresmodell. Återrapportering ska ske till
kommunfullmäktige efter varje steg i projektet.

Reservation

Jenny Elander Ek (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut till förmån för eget förslag till beslut.

Per Hollertz (M) och Göran Hargestam (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut med följande motivering:
"Vi yrkar på återremiss. Det finns flera olika förslag avseende Vårdcentrum
Vammarhöjden. De styrande partierna har exempelvis två helt skilda förslag.
Efter valet finns det nu också en ny fördelning av mandaten i
kommunfullmäktige.Vi anser att det bästa är att återremittera ärendet för att
förhandla fram ett förslag som kan samla en majoritet i den nya
kommunfullmäktigeförsamlingen."

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar på följande:

"Valdemarsviks kommun ska etablera 30 platser i vård och omsorgsboende i
Vammarhöjden samt övriga lokaler med funktioner enligt bilagd
förstudierapport exklusive hälso- och sjukvårdsenhet, hemtjänst och
familjecentral samt till dessa verksamheter tillhöriga serviceytor.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Region
Östergötland kring till- och ombyggnad av Vårdcentrum Vammarhöjden för
processens olika steg samt därefter hyresavtal baserat på redovisad
förstudierapport och hyresmodell samt med hänsyn taget till de ytor som
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anges i punkt 1. Återrapportering ska ske till Kommunfullmäktige efter varje
steg i projektet."

Lars Beckman (S) yrkar bifall till förslaget.

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) yrkar att
ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beslutsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att frågan om ärendet ska
avgöras idag eller senare ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet
ska avgöras idag.

Med anledning av att ärendet ska avgöras idag beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott att godkänna att Jenny Elander Eks (C) yrkanden samt Lars
Beckmans (S) yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Lars
Beckmans (S) yrkande om bifall till förslaget.

Per Hollertz (M) och Göran Hargestam (SD) deltar inte i avgörandet när Lars
Beckmans (S) och Jenny Elander Eks (C) yrkanden ställs under proposition.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-02 § 85 att under förutsättning av
beslut i Regionstyrelsen, Region Östergötland:

Valdemarsviks kommun ska ha inriktningen att etablera ett vård- och
omsorgsboende i Vammarhöjden i huvudsak enligt bilagd förstudierapport.
Kommunen kan inte i dag fastställa det exakta antalet boendeplatser eller
verksamheter i fastigheten.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Region
Östergötland för att kunna genomföra en förprojektering baserat på
förstudierapporten.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidare utreda och återkomma med förslag
till antalet boendeplatser och kommunala verksamheter i fastigheten.
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Regionstyrelsen beslutade 2022-06-15 § 147 att ge regionfastigheter i
uppdrag att genomföra förprojektering för nybyggnation av vårdcentrum
Valdemarsvik inom en total utgiftsram om 20 miljoner kronor under
förutsättning att avtal undertecknas.

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

Nästkommande steg i processen är förprojekteringen. För denna finns en
total utgiftsram om 20,0 mnkr. Valdemarsviks andel uppgår till 60% eller
maximalt 12,0 mnkr. En mer detaljerad genomförandeplan finns i
förstudierapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-01
Förstudierapport Vammarhöjden
Hyresmodell
PM Vårdcentrum Vammarhöjden 2022-08-10

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Delårsrapport per 31/7 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Delårsrapport per 31/7 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Revidering av arkivreglemente

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av arkivreglemente.

Ärendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-02
Förslag till revidering av arkivreglemente
Arkivreglemente

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Wärna Go

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar förvaltningen att till
kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med information om
finansieringen av verksamhetssystemet.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att uppdra förvaltningen att till kommunstyrelsens
sammanträde komplettera ärendet med information om finansieringen av
verksamhetssystemet.

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Lars
Beckmans (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

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

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Redovisning av uppdrag - Arbeta med att utveckla
tillgänglighet, service, information till och dialog med
kommunens medborgare och
näringsliv

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 ska arbetet med uppdraget
”Utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens
medborgare och näringsliv”, redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Under året har vi genomfört flera satsningar för att utveckla tillgänglighet,
service, information till och dialog med kommunens medborgare och
näringsliv.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i budget 2022 fastställt sex uppdrag till
verksamheten under året. Uppdragen ska under året redovisas till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Redovisningen ska beskriva hur uppdraget
avses att uppfyllas och hur arbetet sker för att nå dit. Enligt plan redovisas nu
uppdraget att utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med
kommunens medborgare och näringsliv.

I enighet med verksamhetsplanen har vi under året testat flera olika former
av dialog mer eller mindre framgångsrikt med avsikten att främja
uppfattningen om Valdemarsvik som ”den öppna kommunen”.

Anslutning till mätningen Insikt – Öppna jämförelser via SKR
Under våren anslöt sig Valdemarsviks kommun till NKI (Nöjd-Kund-Index) -
undersökningen Insikt via Sveriges Kommuner och Regioner.
Inrapporteringen av ärenden görs idag via plan och bygg samt miljö och
hälsa. Undersökningarna genomförs via e-post eller telefon till privatpersoner
och företag som haft kontakt med kommunen där vi får svar på hur nöjda
kunderna varit med kommunens service. I skrivande stund har vi 109 svar,
både privatpersoner och företag. Snittbetyget är nu 75,7 på en skala mellan
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1-100, vilket får anses högt även om svaren på delfrågorna varierar, där
bland annat information på hemsida och digitala tjänster får sämre betyg.
Återstår gör också att involvera upphandlade Linköpings kommuns hantering
av serveringstillstånd och brandskydd.

Kommunala råd
I februari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att skapa ett kommunalt
tillgänglighetsråd. Rådet ersätter kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet. Kommunala tillgänglighetsrådet sammanträder
fyra gånger om året och ska fungera som en kontaktkanal mellan kommunen
och organisationer om tillgänglighetsfrågor.

Under hösten 2021 bjöds representanter från föreningar i kommunen in till ett
föreningsråd. Tanken är att föreningsrådet ska träffas kontinuerligt och
möjliggöra en dialog mellan kommunen och föreningarna. Föreningsrådet
träffades i april 2022 för att diskutera föreningarnas utmaningar och
ytterligare ett möte är inplanerat till hösten 2022.

Omdaning av näringslivsrådet
Under 2021 framkom flera synpunkter från företagare om näringslivsrådets
funktion och syfte vilket resulterade i ett förslag på omdaning för att skapa ett
forum där företagen äger agendan och också innehar ordförandeposten.
Detta arbete fortlöper under hösten och en fungerande struktur och ny
ordförande förväntas vara på plats till årsskiftet 22/23. Med anledning av
omdaningen träffas rådet till en början tre gånger i halvåret istället för en
gång i kvartalet.

Etablering av Nyföretagarcentrum Söderköping Valdemarsvik
From 2022 blev kommunen en del av NyföretagarCentrum som är en ideell
förening vars styrelse involverar lokala entreprenörer och som har ett tätt
förankrat samarbete med Region Östergötlands stödsystem ESBR (East
Sweden Business Region), Företagsjouren, Almi och övriga
NyföretagarCentrum i landet. Föreningen präglas av öppenhet, lokal
förankring och lokal delaktighet genom att involvera lokala företag i
sponsring, styrelsearbete och inte minst utbildningen av nya företagare.

Näringslivets delaktighet i skolan
Under våren 2022 genomfördes en entreprenörskapsdag för årskurs 8 på
Vammarskolan där eleverna i grupper fick lösa ett skarpt uppdrag och
visionera kring sitt ”framtidens Valdemarsvik" i samarbete och med
coachning från lokala entreprenörer. Eleverna fick presentera sina förslag
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inför en jury, föräldrar, lärare och andra besökare på Valdemarsviks
Sparbank. Berörda tjänstemän har också anammat elevernas idéer och
planerar att involvera några av dem i en fokusgrupp kring utvecklingen av
Grännäs under hösten.

Inventering av besöksnäringens tillgänglighet för rörelsehindrade
Under våren genomfördes en enkät riktad mot besöksnäringen för att
kartlägga och kommunicera anpassningar för rörelsehindrade via
valdemarsvik.se/visit. Cirka 40 företag svarade på enkäten och på deras
undersidor finns svaren presenterade i en tabell.

Walk & talk med kommunens tjänstemän och politiker
Under våren genomfördes ”walk and talk” med några av kommunens
ledande tjänstemän och politiker, något som inspirerats av grannkommunen
Söderköping. Promenaderna genomfördes på orterna Valdemarsvik, Gryt,
Gusum, Tryserum, Ringarum och Kaggebo med varierat antal deltagare.
Ärenden som togs upp under promenaderna rörde främst Gatu- och
fastighetskontorets ärenden och var mer eller mindre enkla att åtgärda.
Förhoppningen att fortsätta med konceptet ”walk and talk” finns, men dock
mer sällan då intresset tycktes bli mättat med tiden. Önskvärt vore också att
fler sektorchefer deltar i framtiden.

Möten med företagare
Under 2022 har flera former av fysiska möten med företagare genomförts i
olika tappning.

 Upphandlingsdialog inför upphandlingen av nytt ramavtal med
hantverkare, 6 företag närvarade.

 Inspirationsträff med besöksnäringen kring naturturismens möjligheter
i Valdemarsviks kommun, 4 företag närvarade utöver de företag som
höll i inspirationen.

 Två frukostträffar med hantverkare inför Hantverkardagen som blev
inställd i sin ursprungliga tappning men där 10 företag var delaktiga i
planerna framåt för att upprätta ett lokalt branschnätverk.

 Två ”centrumträffar” med handlare på Storgatan och Vammarområdet
för att diskutera och ventilera läget i kommunens handelscentrum
tillsammans med ledande politiker och tjänstemän. Ett 20-tal
företagare närvarade vid båda tillfällena.

 Företagsbesök genomförs mer eller mindre regelbundet av
näringslivsutvecklaren.

 Möten med LRF, turistföreningen Visit Valdemarsvik och Företagarna
Valdemarsvik genomförs minst en gång i halvåret.
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 På initiativ av föreningen Företagarna Valdemarsvik arrangerades en
näringslivsgala där kommunens politiker och tjänstemän fick chansen
att umgås och lära känna företagare i kommunen.

 Skärgårdsrådet inkluderar flera skärgårdsbor och
skärgårdsentreprenörer för dialog med Länsstyrelse, Region,
tjänstemän och politiker.

 Projekt Ostkusten drivs av Region Östergötland och består i en idé att
utveckla ett platsvarumärke för hela ostkusten. Projektet har involverat
tjänstemän på kommunen men också flera entreprenörer runt om i
Valdemarsvik.

Demokratiberedningen
Den av kommunfullmäktige utsedda demokratiberedningen har som uppdrag
att bland annat titta på hur formerna för dialogen med medborgarna fortsatt
kan utvecklas. Efter att pandemin satt stopp för det under flera år kunde
beredningen under 2022 återigen möta elever i årskurs 9 på Vammarskolan.
Under mötet berättar politikerna om demokrati och eleverna får möjlighet att
ställa frågor och besvara en enkät om inflytande.

Inför valet har demokratiberedningen även skickat ut vykort till kommunens
förstagångsväljare som getts möjlighet att ställa frågor om valet.

ICLD
Sedan hösten 2021 har Valdemarsvik påbörjat en process för att kunna
inleda ett partnerskap med Palapye i Botswana genom Internationella
Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), en ideell organisation som finansieras
av Sida. ICLD främjar och stödjer internationella demokratisamarbeten, så
kallade kommunala partnerskap, mellan svenska kommuner och regioner
och motsvarande i samarbetsländer. Valdemarsviks kommun, Palapye och
det centrala distriktet i Botswana har påbörjat ett samarbete kring ungdomars
deltagande. Förhoppningen är att projektet ska utveckla dialogen med unga
kommunmedborgare i Valdemarsvik.

Digital och tryckt information och kommunikation

 Arbetet med att förbättra och aktualisera kommunens hemsida pågår
ständigt.

 Nytt för 2022 är att det skickas ut ett nyhetsbrev till de företagare som
finns registrerade med e-postadress (ca 400st) med de senaste
nyheterna som berör näringslivet i kommunen. Detta har gjort att
besöken på kommunens näringslivssida nästan dubblerats från ett
snitt på 200 besökare i månaden till ca 400. Förhoppningen är att
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dessa besökare är företagare från kommunen som får ta del av
information som de annars kanske skulle ha missat.

 Näringslivsavdelningen har också en egen spalt i den lokala tidningen
Valdemarsviks Bladet och emellanåt även i Söderköpingsposten där
de viktigaste nyheterna publiceras.

 En tryckt broschyr kallad ”En guide till kommunen för företagare” har
tagits fram och kommer kunna delas ut under kurser för nyföretagare
under hösten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stab och sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-
09-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Kommunen bör ha fritidsbank

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-08
Motion från Marianne Svensson (KD) inlämnad 2022-05-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 93 KS-SA.2022.72

Justerare

..........

..........

Motion - Fritidsbibliotek

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Eftersom frågan tidigare diskuterats men att det i samband med det
konstaterats att resurser saknas ser förvaltningen gärna att ett eventuellt
beslut om att inrätta ett fritidsbibliotek eller liknande föregås av en utredning i
frågan. Frågetecken kring personalåtgång, lokal och uppbyggnad behöver
bland annat klargöras. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 93 KS-SA.2022.72

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-08
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2022-05-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 94 KS-SA.2022.82

Justerare

..........

..........

Motion - Information om Europaväg 22 - Ny förbifart på
hemsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

Ambitionen är alltid att den information som finns på kommunens hemsida
ska vara uppdaterad. Information om förbifarten på Europaväg 22 utgör inget
undantag. Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller
motionen i sin helhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 94 KS-SA.2022.82

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-04
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-06-07

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 95 KS-SA.2022.73

Justerare

..........

..........

Motion - Utveckla Valdemarsviksförslaget

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Per Hollertz (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-05-
02 om att utveckla Valdemarsviksförslaget. Motionären föreslår "att
fullmäktige beslutar att uppdra till Kommunstyrelsen och
Demokratiberedningen att:
1. Ta fram en plan på hur Valdemarsviksförslaget ska marknadsföras med
syfte att bli känt hos medborgarna
2. Utveckla hemsidan med att resultatet av ett förslag redovisas vid
respektive förslag.".
 
Förvaltningens yttrande
Hittills i år (2022-08-04) har totalt 7 förslag lämnats in. Under föregående år
lämnades precis som motionären skriver 14 förslag in varav ett förslag fick
närmare 150 röster. Aktiviteten tyder på att medborgarna känner till
medborgarförslaget. Genom hemsidan uppmanar kommunen dessutom de
medborgare som lämnar förslag att marknadsföra förslagen genom
exempelvis e-post eller sociala medier.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 95 KS-SA.2022.73

Justerare

..........

..........

Det resultat som går att läsa ut på hemsidan är hur många röster varje
förslag har fått. Valdemarsviksförslaget är inte uppbyggt för att förvaltningen
ska behandla förslagen som inkommer. Det som händer med ett förslag,
vilket även går att läsa på kommunens hemsida, är att kommunens politiker
följer hemsidan. Om politiker tycker att ett förslag är intressant kan förslaget
tas upp politiskt genom exempelvis en motion… Förslaget verkställs genom
motioner och andra politiska beslut, och dessa finns tillgängliga på
kommunens hemsida. Ett sätt att lyfta Valdemarsviksförslagets betydelse
skulle därför kunna vara att politikerna i sina motioner eller förslag till beslut
hänvisar till att förslaget kommer från just ett Valdemarsviksförslag. Eftersom
Valdemarsviksförslaget är uppbyggt som det är och fortfarande tycks väcka
intresse hos medborgarna att lämna förslag föreslår förvaltningen att
motionen avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-04
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-05-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 96 KS-TEK.2021.65

Justerare

..........

..........

Motion - Utredning av skolresor och färdtjänst

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 96 KS-TEK.2021.65

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-04
Motion från Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) inlämnad 2021-05-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 97 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:

· Nytt pensionsavtal från årsskiftet vilket kräver uppdatering av policy
och riktlinjer under hösten.

· Ny lönekartläggning under hösten inför 2023 års lönerevision.

· Inget visselblåsarärende har skickats in.

· KIA-systemet i vilket 216 rapporteringar hittills lämnats in i kommunen
under året.

Näringslivsfrågor
Näringslivsutvecklaren informerar bland annat om följande under dagens
sammanträde:

· Förenkla - helt enkelt 5 oktober.

· Konsumentbeteenden i Valdemarsvik.

· Besöksdata på olika platser i kommunen från de senaste åren.

Genomlysning av tekniska avdelningen
Ekonomichefen informerar om det pågående arbetet med genomlysningen
av den tekniska avdelningen.

Befolkningsprognosen
Ekonomichefen presenterar delar ut den nya befolkningsprognosen.
Prognosen visar fortsatt på en befolkningsminskning till följd av ett negativt
födelseöverskott. Prognosen visar på en hög utflyttningstakt i gruppen unga
vuxna.

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

· Status i rekryteringen av en ny utbildningschef.

· En ny kommunikatör har anställts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-14

KSAU § 97 Nämnd.2022.3

Justerare

..........

..........

· Workshop om folkhälsa 21 oktober.

· Status gällande försäljningsuppdrag, bland annat stallet i Gusum.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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