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Mål och Budget 2023 - 2025 - Skattesats

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad och fastställs till 22,48 %.

Ärendebeskrivning

Då det innevarande år varit val och det nyvalda kommunfullmäktige ska
fastställa budgeten för nästkommande år förväntas inte detta beslut ske
förrän i december månad.

I kommunallagens 11 kap 8 § fastställs att förslag till budget ska upprättas av
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Av 11 §
framgår att fullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads
utgång.

Förvaltningen har inte under den pågående budgetprocessen uppfattat att
det finns förslag på förändrad skattesats inför 2023. Skattesatsen
innevarande år uppgår till 22,48 % (kronor per skattekrona).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Ändring av ägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans
Syd Försäkring AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Valdemarsviks kommun godkänner att ägarkommunerna gemensamt
uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommunerna som beslutat att delta,
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram.

Föreslaget nytt ägardirektiv för Kommunassurans godkänns.

Föreslaget nytt aktieägaravtal för Kommunassurans godkänns.

Kommunens ombud vid extra bolagsstämman den 16 november 2022
uppdras att rösta för förslagen om självförsäkring och nytt ägardirektiv.

Kommunens firmatecknare uppdras att den 16 november 2022 ingå
aktieägaravtalet för Valdemarsviks kommuns räkning.

Sammanfattning

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till
Egenandelsprogrammet innebär för Valdemarsviks kommun nya möjligheter
till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även
kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.
Valdemarsviks kommun tar ställning till sin egen medverkan i
egenandelsprogrammet i separat ärende senare under året.

Ärendebeskrivning

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Valdemarsviks
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar
enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade
roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att
självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans
ram samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga
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delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster.
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna,
exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats
internt i kommunsektorn.

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma
dag. Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra
bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den extra
bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av
nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman
dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.

Ombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB är Lars Beckman (S), KF
2021-06-28, § 60.

Vad gäller Valdemarsviks kommuns deltagande i egenandelsprogrammet och
den eventuella storleken på detta får hanteras i separat ärende under året.
En beskrivning detta finns i det bifogade dokumentet: Riskhantering i
Valdemarsviks kommun med egenandel hos Kommunassurans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-08-24
Styrelsens förslag till ägardirektiv 2022
Styrelsens förslag till ägardirektiv 2022 – jämförelse med 2020 års
ägardirektiv samt kommentarer
Styrelsens förslag till ägaravtal 2022
Styrelsens förslag till ägaravtal 2022 – jämförelse med 2018 års ägaravtal
samt kommentarer
Riskhantering i Valdemarsviks kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Prövning om CVAB: och VETAB:s verksamheter har varit
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna år 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Per
Hollertz (M) yrkande om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om den
verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit under föregående kalenderår har
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna (lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen). Uppsiktplikten innebär att kommunstyrelsen ska fatta ett
aktivt beslut om bolagen utfört verksamheten inom de ramar som lagts fast i
bolagsordningarna. Bolagen ska följa ägardirektiv och riktlinjer på ett beslutat och
strukturerat sätt som bottnar i kommunfullmäktiges mål. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Ekonomienheten representerar förvaltningen och har undersökt de kommunala
bolagen Centrumhuset i Valdemarsvik AB, CVAB, och Valdemarsviks
etableringsaktiebolag, VETAB. Årsredovisningar, ägardirektiv och bolagsordningar
har använts som underlag till undersökningen. Bedömningen är att verksamheterna
i huvudsak varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Centrumhuset i Valdemarsvik AB
Bolaget äger och förvaltar två fastigheter, Sjöhuset och Funkishuset. Funkishuset är
till stora delar uthyrt till Valdemarsviks kommun. Sjöhuset var år 2021 inne i en
försäljningsprocess och stora delar av fastigheten var outhyrd. I avvaktan på
detaljplan är bolaget ännu lagfaren ägare till den försålda fastigheten ”Garvarhuset”.

Bolaget ska enligt bolagsordningen förvalta fastigheter inom Valdemarsviks
kommun. Enligt ägardirektiv ska bolaget ansvara för att dess fastigheter fortlöpande
underhålls och utvecklas efter befintlig och bedömd framtida efterfrågan. Uppdrag
till styrelsen och verkställande direktören är att vidta åtgärder för att undvika
ekonomiska och kapitalmässiga förluster. Prioriterat är att försäljning av Sjöhuset
ska genomföras.

Centrumhuset i Valdemarsvik AB ska långsiktigt uppnå en soliditet på 15 % enligt
ägardirektiv.

Bolaget har under år 2021 drivit försäljningsprocessen av Sjöhuset. Den 15 juni år
2021 begär den tilltänkta köparen återgång av köpet. Orsaken till detta är den
miljöundersökning köparen låtit göra av fastigheten och resultatet av den.
Köpeavtalet hävs och fastigheten förblir i bolagets ägo. Bolaget genomför under år
2022 en fördjupad miljöundersökning för att sedan besluta hur
försäljningsprocessen ska fortskrida. Enligt årsredovisningen 2021 var bolagets
soliditet 5,2% (4,1%). Soliditeten väntas öka vid fastighetsförsäljning.

Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under föregående
kalenderår i huvudsak har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Valdemarsviks Etableringsaktiebolag VETAB
Bolaget äger och förvaltar fastigheten Strömsvik 4,
administrationsbyggnaden och kommunhuset Strömsvik. Valdemarsviks
kommun är den enda hyresgästen och debiteras en årlig hyra motsvarande
bolagets självkostnader.

Enligt ägardirektiv ska bolaget på ett kostnadseffektivt sätt förvalta
fastigheten Strömsvik 4, så att fastighetsvärdet bibehålls över tid.
Förvaltningens samlade bedömning är att bolagets verksamhet under
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-20

_ _ _ _ _ _ _

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar policy för Valdemarsviks kommuns fastigheter.

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.

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.

Eftersom policyn avser att vara rådgivande på en översiktlig nivå i frågor som
rör Valdemarsviks kommuns fastigheter har ordvalet ”i normalfallet” använts i
policyn. Detta ordval grundar sig i policyns syfte att vara rådgivande på en
övergripande nivå i frågor som rör upplåtelse, överlåtelser och förvärv av
kommunens fastigheter. Policyn är alltså det dokument som beslutas av
kommunfullmäktige och är rådgivande i ovan nämnda frågor.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens fastighetsinnehav och har att
förvalta, upplåta, överlåta, förvärva med mera enligt ovan angiven policy
tillsammans med riktlinjer för kommunens fastigheter. Policy och tillhörande
riktlinjer för kommunens fastigheter ska vara ett verktyg för tjänstepersoner
och politiker och ligga till grund för beslut i mark- och fastighetsfrågor.

Ärendebeskrivning

I förslaget till policy för Valdemarsviks kommuns fastigheter anges hur
Valdemarsviks kommun ska bland annat 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 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.
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Till policyn nämns på flera ställen ordet ”i normalfallet” som anger ett
ställningstagande från kommunfullmäktige på en övergripande och
rådgivande nivå. Dock kan ställningstagandet avvägas i varje enskilt fall och
dess förutsättningar och frågeställningar. Ordvalet ”i normalfallet” i policyn
innebär således en viss flexibilitet i behandling av kommunala mark- och
fastighetsärenden hos kommunstyrelsen och förvaltningen.

Förvaltningens 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 2022-09-07
Protokoll KF 2022-08-29 § 119
Förslag till policy för Valdemarsviks kommuns fastigheter
Förslag till riktlinjer för Valdemarsviks kommuns fastigheter

_ _ _ _ _ _ _

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nästa
kommunstyrelse återinföra stöd till övriga föreningar/stöd till förfogande i
riktlinjerna samt ta fram kriterier och krav som samspelar med de nya
riktlinjerna.

Reservation

Per Hollertz (M) och Göran Hargestam (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.

Yrkanden

Per Hollertz (M) med instämmande från Göran Hargestam (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Ted Starkås (S) yrkar på tillägget "att stödet till övriga föreningar/stöd till
förfogande återinförs i riktlinjerna. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa
kommunstyrelse ta fram kriterier och krav som samspelar med de nya
riktlinjerna."

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
förslaget samt Ted Starkås (S) tilläggsyrkande.

Omröstning begärs.
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Omröstningsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ted Starkås (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till Ted Starkås (S) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat

3 ja-röster: Lars Beckman (S), Ted Starkås (S), Jenny Elander Ek (C)
2 nej-röster: Per Hollertz (M), Göran Hargestam (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar alltså enligt Ted Starkås (S)
tilläggsyrkande.

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.

Kommunstyrelsen återremitterade riktlinjer för förenings- och projektstöd
2022-06-13 § 122 för att ytterligare utreda frågan om att komplettera
riktlinjerna med ett stöd för föreningar som handhar samlingslokaler. Bifogat
till ärendet finns nu en utredning om stöd till samlingslokaler. Förvaltningen
har inte ändrat i sitt förslag till nytt styrdokument med anledning av vad som
framkommit i utredningen då det nya förslaget möjliggör för föreningar som
handhar samlingslokaler att söka fler stöd än de tidigare kunnat. Däremot
finns det ett förslag i utredningen för hur ett stöd till samlingslokaler bäst
skulle kunna utformas.

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

12(23)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-05

KSAU § 102 KS-SA.2022.8

Justerare

..........

..........

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.

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.
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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
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.
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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
föreningsregistret kan dokument som exempelvis årsredovisning laddas upp
så att de inte behöver skickas med varje ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-21
Protokoll KS 2022-06-13 § 122
Protokoll KSAU 2022-08-18 § 65
Riktlinjer för förenings- och projektstöd
Utredning – Stöd till samlingslokaler
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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Partistöd 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd för år 2023 till
de partier som har lämnat in en redovisning av hur det kommunala
partistödet har använts under 2021 i enlighet med kommunallagens
bestämmelser och kommunens regler för partistöd.

Partistöd utbetalas till Centerpartiet, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet
Oberoende, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2022-04-04 § 51 antagit nya regler för kommunalt
partistöd. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29
§ 2 st. KL. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december
föregående år och vara inlämnad till kommunfullmäktige senast den 30 juni
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisning har inom den angivna tiden
lämnats in av samtliga partier.

Partistödet består av ett grundstöd, som utgår med 0,1 x aktuellt basbelopp
per parti samt ett mandatstöd som utgår med 0,05 x aktuellt basbelopp per
mandat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-20
Regler för kommunalt partistöd

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Redovisning av uppdrag - Utveckla det lättillgängliga
friluftslivet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna.

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 det lättillgängliga friluftslivet.

Förvaltningen har arbetat med uppdraget på flera olika sätt under året.
Nedan följer en sammanfattning av aktiviteter och åtgärder som genomförts i
syfte att utveckla det lättillgängliga friluftslivet i kommunen.

Marknadsföring av mötesplatser och sevärdheter
Under året har förvaltningen arbetat med att marknadsföra de mötesplatser
och grillar som i sig också utvecklats. Fokus har legat på att uppdatera
hemsidan Östgötaleden.se med korrekt information så att medborgare kan ta
del av och hitta till sevärdheter och mötesplatser som finns i naturen.

Friluftsliv för skolor och förskolor
Under året har aktiviteter anordnats för kommunens skolor och förskolor.
Syftet med aktiviteterna har varit att göra friluftslivet med tillgängligt. Bland
annat har förvaltningen anordnat friluftslivets dag och vandringens dag där
skolor och förskolor i kommunen involverats.

Friluftsliv för äldre
En del av satsningen på utvecklingen av det lättillgängliga friluftslivet har
även riktat sig mot de äldre. Bland annat har en kulturvandring genomförts
för den äldre målgruppen under året.

Uppdatering av anpassade möbler
Ett till exempel på vad förvaltningen arbetat med under året är att bygga
bänkar som är handikappanpassade som placerats ut.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2022-09-27

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Redovisning av uppdrag - Bli klimatneutrala som
organisation, värna miljön och den biologiska mångfalden
men även underlätta för kommuninvånare och andra att
minska sina klimatavtryck

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna

Sammanfattning

Enligt planen för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2022 ska arbetet
med uppdraget om att bli klimatneutrala som organisation, värna miljön och
den biologiska mångfalden men även underlätta för kommuninvånare och
andra att minska sina klimatavtryck, redovisas till kommunstyrelsens
arbetsutskott

Uppföljningen fokuserar på delarna kring miljöutredning, medarbetarnas
delaktighet samt arbetet med att underlätta för kommuninvånarna att minska
sin miljöpåverkan. Förvaltningen är på god väg att genomföra uppdraget i
flera delar men i andra behöver arbetet intensifieras.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i verksamhetsplanen för 2022 fastställt ett antal
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. Uppdraget kring arbetet
med uppdraget om att bli klimatneutrala som organisation, värna miljön och
den biologiska mångfalden men även underlätta för kommuninvånare och
andra att minska sina klimatavtryck, ska redovisas till kommunstyrelsens
arbetsutskott under hösten 2022.

Miljöledning och miljöutredning
Under 2022 ska en kartläggning av de områden där kommunens
verksamheter har störst miljöpåverkan påbörjas. Denna kommer att ske
genom en inventering av miljöpåverkande faktorer och sedan en bedömning
av dessa utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Erfarenheter från andra
kommuner ger att det till stor del kommer att handla om upphandlingar och
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krav som ställs i dessa, egna transporter och avfall samt arbete med
utbildning.

Det miljöledningsarbete som bedrivs inom tekniska avdelningen är en grund
för det övergripande miljöledningsarbete som ska bedrivas i hela den
kommunala organisationen. Gatu- och fastighetskontoret arbetar sedan 2017
med miljöarbete via ett verksamhetsanpassat miljöledningssystem.

Ökad delaktighet bland medarbetare
Kommunförvaltningens hållbarhetsarbete kommer att vara ett av de
viktigaste fokusområdena vid det chefsforum som kommer att genomföras
under oktober. Goda exempel från andra kommuner och även inspel från
aktuell forskning från området kommer att användas för att inspirera och
utveckla kommunens hållbarhetsarbete.

På enhetsnivå pågår ett antal projekt kopplat till miljö och hållbarhet. Det
mest framgångsrika arbetet bedrivs inom kommunens tekniska avdelning (se
ovan).

Kommunledningen har frågan om hållbarhet högt på agendan och frågan
kommer att vara i fokus under årets sista månader.

Motion om ökad delaktighet bland kommuninvånare
Kommunstyrelsen föreslog den 5 september 2022 kommunfullmäktige att
bifalla en motion från M angående att uppdra till kommunstyrelsen att göra
en översyn hur kommunen kan öka delaktigheten i klimatarbetet bland sina
kommunmedlemmar samt de anställda.

Uppdraget ligger i linje med pågående uppdrag och förstärker förvaltningens
bild att kontinuerligt se över hur arbetet kan utvecklas.

Underlätta för kommuninvånare att bli mer klimatneutrala
Under 2020 infördes utsortering av matavfall. Volymen för förbränning har
däremot inte minskat men troligen är detta på grund av pandemin då en stor
del av de fritidsboende har tillbringat en större del av året i sina fritidshus.
Området måste bevakas särskilt under 2022 för att säkerställa att det sker en
verklig minskning av mängden avfall som skickas till förbränning. En
utvärdering behöver också förberedas kopplat till insamlingen av matavfall
och hur denna efterföljs och hanteras.
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Förvaltningen arbetar också med att införa någon form av återbruk kopplat till
återvinningscentralen. Kommunstyrelsen har även föreslagit
kommunfullmäktige att bifalla en motion från KD om att utreda möjligheten
kring att skapa en så kallad fritidsbank för att ta hand om och låna ut sport-
och friluftsutrusning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektören 2022-09-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information KS-AU

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Restaurangen och kanothuset på Grännäs Camping
Tekniska chefen informerar om situationen på Grännäs Camping där flera
fastigheter är i dåligt skick. Kanothuset kräver totalrenovering eller rivning. I
statusbesiktningen av restaurangen upptäcktes många brister och en del av
restaurangens tillbyggnad riskerar att rasa. Det är inte möjligt att ha någon
verksamhet i fastigheten just nu.

Sponter i inre gästhamnen
Tekniska chefen informerar om att i samband med arbetet med
översvämningsåtgärderna i hamnen har ytterligare problem med kajens
sponter identifierats. Dykare som ändå varit på plats i hamnen har undersökt
andra delar av kajen där sponterna riskerar att haverera. Kostnaden för att
åtgärda problemet beräknas landa på ca 10 mnkr. Just nu ses möjligheten
över att omprioritera i investeringsbudgeten för att kunna åtgärda kajen.

Personalfrågor
Personalchefen informerar bland annat om följande under dagens
sammanträde:

· Sjukfrånvaron minskar något men är fortfarande hög. Regler om att
stanna hemma från arbetet vid förkylningssymtom finns kvar.

· Antagandet av ett studentmedarbetaravtal. I Valdemarsviks kommun
används avtalet för socionom- och förskollärarstudenter under deras
sista utbildningsår.

· Synpunkter om skobidraget har inkommit från fritidshemspersonal
som inte inkluderats i beslutet.

Näringslivsfrågor
Näringslivsutvecklaren informerar bland annat om följande under dagens
sammanträde:

· Förenkla - helt enkelt genomfördes 4 oktober. Fortsättningen är
inplanerad 15 november.

· Nya skärgårdsutvecklaren har börjat. Skärgårdsutvecklaren utgår från
Söderköping och är på plats i Valdemarsvik varannan vecka.
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· Svenskt näringslivs rakning och Valdemarsviks placering.

· Hur prishöjningarna på el och livsmedel påverkar näringslivet, främst
på Storgatan.

Augustiuppföljning
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen för augusti. Prognosen
visar på ett resultat på 22,7 mnkr, att jämföra med delårsbokslutets
resultatprognos på 21,6 mnkr. Försämringar finns inom sektorerna Service
och Samhällsbyggnad samt Stöd och Omsorg. Förstärkningar finns på
finansförvaltningen.

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

· Beslutet om ishallen har verkställts. Ett senare tillträde efter säsongen
diskuteras.

· Kontakt med berörda gällande planerna med Gamlebofjärdens
naturreservat.

· Energiförbrukningen för kommunens anläggningar och fastigheter.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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