
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

Plats och tid Folkets hus, Valdemarsvik, 2022-06-07, 19:00-20:40

Beslutande Ted Starkås (S)
Anna Nilsson (M)
Jenny Elander Ek (C)
Göran Hargestam (SD)
Jessica Ek (S) i st f Nhela
Ali (S)
Anders Sjölander (M)
Erland Olauson (S)
Anders Carlsson (C) ej §
100
Eva Larsson (SD)
Ulla Wallering Fall (S)

Per Hollertz (M) ej § 100
Bertil Eklund (NB)
Anders Bockgård (LpO)
Jonas Andersson (V)
Marianne Svensson (KD)
Marie Lindh Eriksson (C)
Jan Karlsson (S)
Carina Thuresson (M) ej
§ 99
Örjan Carlsson (S) i st f
Charlotte Kettle (S)
Kurt Olsson (SD)

Carola Andersson (C) i st
f Göran Karlsson (C)
Lars Beckman (S)
Yvonne Janhäger (M)
Malin Andersson (S)
Rosa Jonsson (C)
Liubov Parfiienko (SD) i
st f Madeleine Koistinen
(SD)
Hans F Andersson (M)

Erik Lundberg (S) i st f
Mikael Jonsson (S)
Hans A Andersson (LpO)
Tord Andersson (NB)
Maud Carlsson (S)
Bernt Janhäger (M) i st f
Jeanette Nordgren (M)
Torvald Karlsson (C)
Olle Wester (V)

Närvarande ej
tjänstgörande
Ersättare

Leif Jonsson (KD)
Annelie Noort Leliveld
(KD)

Övriga närvarande Karl Öhlander, kommundirektör Matilda Carlström, sekreterare
Ulf Larsson, revisionens ordförande § 92 Fredrik Sivula, sekreterare

Utses att justera Göran Hargestam (SD) Ted Starkås (S)

Justeringens Avdelning Service och Administration, 2022-06-14 kl. 15:00
plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................... Paragrafer 91 - 107
Matilda Carlström

Ordförande .........................................
Marie Lindh Eriksson (C)

Justerande ......................................... .........................................
Göran Hargestam (SD) Ted Starkås (S)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-06-07

Datum för
anslagsuppsättande

2022-06-15 Datum för
anslagsnedtagande

2022-07-07

Förvaringsplats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, Strömsvik

Underskrift .........................................................

Matilda Carlström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

Justerare

..........

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KF §91 Sammanträdets behöriga kungörande 4

KF §92 Information kommunfullmäktige 5

KF §93 Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som revisor och
revisionsordförande efter Ulf Larsson (M)

6

KF §94 Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som
lekmannarevisor i Centrumhuset i Valdemarsvik AB
efter Ulf Larsson (M)

7

KF §95 Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som
lekmannarevisor i Valdemarsviks Etablerings AB
efter Ulf Larsson (M)

8

KF §96 Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som ersättande
revisor i Samordningsförbundet Östra Östergötland
efter Ulf Larsson (M)

9

KF §97 Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som revisor i
stiftelsen Gusums Bruksmuseum efter Ulf Larsson
(M)

10

KF §98 Mål och Budget 2023 - 2025 - Planeringsramar 11 - 14

KF §99 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Östra Östergötland 2021

15

KF §100 Godkännande av årsredovisning 2021 samt frågan
om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten
Östra Götaland

16 - 17

KF §101 Upphandlingspolicy 18 - 19

KF §102 Redovisning av avtalssamverkan 2021 20

KF §103 Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen 21 - 23

KF §104 Motion - Digitalt synpunktssystem på hemsidan
version 2

24 - 25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

Justerare

..........

..........

..........

KF §105 Motion - Avgiftsfri sommarbiljett - ungdom 26 - 27

KF §106 Motioner, interpellationer och frågor 28 - 30

KF §107 Avslutning 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §91 KF-KF.2022.1

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanträdet är behörigt kungjort.

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på anslagstavlan på
kommunens hemsida under tiden 2022-05-27 till 2022-06-07.

Personlig kallelse har skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §92 KF-KF.2022.3

Justerare

..........

..........

..........

Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Ekonomisk uppföljning
Kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S) sammanfattar den senaste
ekonomiska uppföljningen från kommunstyrelsen per 2022-03-31.

B) Redogörelse om demokratiberedningens arbete
Demokratiberedningens ordförande Per Hollertz (M) redogör för
demokratiberedningens arbete under det senaste året.

C) Redogörelse om revisionens arbete
Revisionens ordförande redogör för revisionens arbete under det senaste
året.

D) Övrig information
Ingen övrig information.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §93 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som revisor och
revisionsordförande efter Ulf Larsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Uppdraget är vakant tills vidare.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval bordlades
av kommunfullmäktige 2022-05-02 § 70.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §94 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som lekmannarevisor i
Centrumhuset i Valdemarsvik AB efter Ulf Larsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras för att få fram ett namn från revisionsgruppen.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval bordlades
av kommunfullmäktige 2022-05-02 § 71.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Revisorerna
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §95 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som lekmannarevisor i
Valdemarsviks Etablerings AB efter Ulf Larsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras för att få fram ett namn från revisionsgruppen.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval bordlades
av kommunfullmäktige 2022-05-02 § 72.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Revisorerna
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §96 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som ersättande revisor i
Samordningsförbundet Östra Östergötland efter Ulf Larsson
(M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras för att få fram ett namn från revisionsgruppen.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval bordlades
av kommunfullmäktige 2022-05-02 § 73.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Revisorerna
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §97 VAL.2022.5

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Fyllnadsval för uppdrag som revisor i stiftelsen
Gusums Bruksmuseum efter Ulf Larsson (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras för att få fram ett namn från revisionsgruppen.

Ärendebeskrivning

Ulf Larsson (M) har 2022-03-17 lämnat in en avsägelse från samtliga
förtroendeuppdrag från och med 2022-06-30. Avsägelserna behandlades av
kommunfullmäktige 2022-04-04 §§ 42-46. Frågan om fyllnadsval bordlades
av kommunfullmäktige 2022-05-02 § 74.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Revisorerna
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §98 KS-SA.2022.47 041

Justerare

..........

..........

..........

Mål och Budget 2023 - 2025 - Planeringsramar

Kommunfullmäktiges beslut

Föreslagna planeringsramar avseende driftbudgeten för perioden 2023 –
2025 och investeringsbudgeten för perioden 2023 – 2026 antas.
Resultatmålen fastställs för år 2023 till 2,5 % och åren 2024-2025 till 1,5 %.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom angivna ramar inkomma med
förslag till Mål och Budget 2023 – 2025.

Kommunstyrelsen får även i uppdrag att aktualisera inriktningsmål och
uppdrag.

Reservation

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut med följande motivering:
"Vi – Vänsterpartiet reserverar oss till förmån av eget lagt ändringsyrkande
på förändrad tidsplan för budgetberedningen."

Protokollsanteckning

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Carina
Thuresson (M), Yvonne Janhäger (M), Hans F Andersson (M), Bernt
Janhäger (M), Göran Hargestam (SD), Eva Larsson (SD), Kurt Olsson (SD)
och Liubov Parfiienko (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi ställer oss bakom de planeringsramar avseende driftsbudgeten som är
framräknade utifrån de generella förutsättningarna som förvaltningen
redovisar och med ett resultatmål på 2,5 % av skatteintäkterna för åren
2023-25. Vi anser att det är viktigt att hålla ett gott resultat, inte minst för att
kunna klara en hög grad av självfinansiering av de stora investeringar som
kommunen står inför.

Osäkerheten är stor inför budgetarbetet för nästa år beroende på det
osäkra ekonomiska läget och ett minst sagt oroligt världsläge. Att det är ett
valår skapar också osäkerhet om det framtida politiska styret för
kommunen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §98 KS-SA.2022.47 041

Justerare

..........

..........

..........

Vi hade även ett eget budgetförslag för 2022-24 avseende innehåll i
ramarna samt inriktningsmål och uppdrag. Vi kommer i budgetberedningen
att ha det som utgångspunkt.

Dock är det viktigt att förvaltningen får planeringsramar att arbeta med inför
budgetberedningen och dessa får grunda sig på de generella
förutsättningarna som finns i förslaget."

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på ändringen att resultatmålen fastställs för åren
2023-2025 till 2,5 %.

Jonas Andersson (V) yrkar på en ändring i tidplanen för budgetarbetet
enligt följande:
"Juni – augusti
Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag. Budgetberedningen startar under
augusti månad.

September
Budgetberedningsmöten och AU

Oktober 24
Kommunstyrelsen beslutar om Mål och Budget

November 14
Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget."

Lars Beckman (S) med instämmande från Anders Carlsson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att Per Hollertz (M) ändringsyrkande, Jonas
Anderssons (V) ändringsyrkande och Lars Beckman (S) med fleras yrkande
ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt Lars Beckman (S) med fleras yrkande
om bifall till kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §98 KS-SA.2022.47 041

Justerare

..........

..........

..........

Ärendebeskrivning

I kommunens styrmodell antagen av KF 2020-05-25, § 51 anges det att
kommunfullmäktige ska besluta om planeringsförutsättningar inför det
kommande budgetarbetet under juni månad.

I bifogat dokument ”Planeringsramar 2023 – 2024” redogörs för de
ekonomiska förutsättningarna under planperioden. Till dokumentet finns en
mer detaljerad beräkningsbilaga.

Planeringsramarna utgår från oförändrade ramar jämfört med innevarande
år med redan beslutade justeringar. Detta skapar ett visst utrymme år 2023
men redan inför 2024 uppstår det besparingsbehov. Något utrymme för att
täcka kostnadsökningar utöver ökningar av kapitalkostnader och löner för
befintlig personal finns inte i treårsplanen. Beräkningarna för det nya
pensionsavtalet är mycket preliminära.

Investeringsramarna utgår från gällande plan med justeringar för
Ringgården.

Tidplan för budgetarbetet

Juni 7
Kommunfullmäktige antar planeringsramar inför arbetet med Mål och
Budget 2023 – 2025.

Juni – Augusti
Förvaltningen tar fram sitt budgetförslag

September
Budgetberedning och AU

Oktober 24
Kommunstyrelsen beslutar om Mål och Budget

November 14
Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §98 KS-SA.2022.47 041

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-05-09 § 92
Protokoll KSAU 2022-04-20 § 49
Tjänsteskrivelse från Sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-05
Planeringsramar 2023 - 2025

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §99 KS-SA.2022.79

Justerare

..........

..........

..........

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i
Samordningsförbundet Östra Östergötland 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet
Östra Östergötland samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Carina Thuresson (M) anmäler jäv.

Ärendebeskrivning

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för 2021 att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2021
Årsredovisning 2021 inklusive bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Östra Östergötland
Akten

15(31)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §100 KS-SA.2022.53

Justerare

..........

..........

..........

Godkännande av årsredovisning 2021 samt frågan om
ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Götaland

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen år 2021 för
Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kommunfullmäktige beslutar att för Valdemarsviks kommuns del bevilja
direktionen samt dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Jäv

Per Hollertz (M) och Anders Carlsson (C) anmäler jäv.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Östra Götaland har för år 2021 ett resultat på 724 tkr.
Resultat är lika med balanskravsresultatet då inga justeringar har gjorts.

Förbundsrevisionen bedömer att förbundsdirektionen i
kommunalförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen
har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har
uppställt.

Förbundsrevisionen tillstryker vidare att fullmäktige i
medlemskommunerna beviljar direktionen och dess enskilda ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §100 KS-SA.2022.53

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-05-09 § 100
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-21
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Östra Götaland
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §101 KS-SA.2021.113 059

Justerare

..........

..........

..........

Upphandlingspolicy

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar att ärendet återremitteras.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att Lars Beckmans (S) yrkande och
kommunstyrelsens förslag ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Lars
Beckmans (S) yrkande om återremiss.

Ärendebeskrivning

Från och med 2022-02-01 trädde nya upphandlingsregler i kraft enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling. Tidigare policy och riktlinjer för
upphandling och inköp hänvisade till gamla lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU) och har reviderats för att uppfylla de nya reglerna.

Större ändringar i upphandlingspolicyn:

 Avsnitt 1 Inledning hänvisar till nuvarande lagstiftning

 Avsnitt 6.3 Upphandlingsenheten har ansvar för bl a
kommunövergripande upphandlingar.

 Avsnitt 9 Planering en upphandlingsplan ska tas fram för att
planera arbetet av upphandlingar samt ge presumtiva anbudsgivare
en inblick av vad som kommer upphandlas.

Större ändringar i Riktlinjer för upphandling och inköp:

 Avsnitt 1 Mål har kompletterats med upphandlingsprinciperna.

 Avsnitt 3 Hållbarhet har lagts till för de ökade kraven på hållbara
inköp.

 Avsnitt 4.3 har skrivits om då Upphandlingscenter har upphört och
nya samarbetslösningar är på plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §101 KS-SA.2021.113 059

Justerare

..........

..........

..........

 Avsnitt 6 Ansvar upphandlingsverksamhetens ansvar är mer
definierat och utökat med målet att upphandlingarna ska blir mer
planerade och strukturerade.

 Avsnitt 7 Upphandlingsprocessen har utökats för att ge ett mer
omfattande bild över upphandlingsprocessen.

 Avsnitt 8 Uppföljning större omskrivning för att belysa betydelsen
av uppföljning.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-05-09 § 101
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-22
Upphandlingspolicy 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomi- och upphandlingshandläggaren
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §102 KS-SA.2022.46

Justerare

..........

..........

..........

Redovisning av avtalssamverkan 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-05-09 § 102
Protokoll KSAU 2022-04-20 § 57
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-04
Redovisning av avtalssamverkan 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

KF §103 KS-SO.2021.39

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande ändring:
"Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett
skattepliktigt bidrag för arbetsskor till vårdpersonal om 1 000 kr från och
med oktober 2022. För resterande del av innevarande år betalas ett
skattepliktigt bidrag ut om 250 kr."

Reservation

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut med följande motivering:
"Vi – Vänsterpartiet reserverar oss till förmån av vår lagda motion i dess
helhet."

Yrkanden

Lars Beckman (S) med instämmande från Erland Olauson (S) yrkar att
motionen bifalles med ändringen att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
inrätta ett skattepliktigt bidrag för arbetsskor till vårdpersonal om 1 000 kr
från och med oktober 2022. För resterande del av innevarande år betalas ett
skattepliktigt bidrag ut om 250 kr.

Jonas Andersson (V) yrkar att motionen bifalles i sin helhet.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att Lars Beckman (S) med fleras yrkande
och Jonas Anderssons (V) yrkande ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Lars
Beckmans (S) med fleras yrkande om att bifalla motionen med ändringen att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett skattepliktigt bidrag för
arbetsskor till vårdpersonal om 1 000 kr från och med oktober 2022. För
resterande del av innevarande år betalas ett skattepliktigt bidrag ut om 250
kr.
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Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

Skyddsskor är skor som används för att förhindra fotskador, exempelvis
genom att de är utrustade med stålhätta eller spiktrampskydd. Skyddsskor
tillhandahålls kostnadsfritt av arbetsgivaren (AFS 2001:3). Arbetsskor är
inte särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa
och undantas därmed från föreskrifterna.
Arbetsskor enligt motionens förslag är därmed en skattepliktig förmån. Det
innebär att ett belopp motsvarande skornas värde läggs på lönen och att
medarbetarna sedan betalar skatt på detta belopp.
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Vilka skor medarbetare bär i sitt arbete har betydelse för om fysiska
påfrestningar i arbetet riskerar att leda till belastningsskador. Arbetsskador
påverkas ofta av flera samverkande faktorer och därför är det svårt att
påvisa vilken effekt införandet av arbetsskor skulle ha. Skor är en
påverkande faktor som inte identifierats ha signifikant betydelse för
belastningsskador för närvarande.

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

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

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

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen 2022-04-
04 § 62 i avvaktan på en pågående utredning gällande tillgången till
kostnadsfria arbetsskor för personalen.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-05-09 § 103
Protokoll KF 2022-04-04 § 62
Protokoll KS 2022-02-14 § 43
Protokoll KSAU 2022-01-26 § 15
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-12-17
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2021-06-28

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Digitalt synpunktssystem på hemsidan version 2

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Anders Sjölander (M), Carina Thuresson
(M), Yvonne Janhäger (M), Hans F Andersson (M), Bernt Janhäger (M) och
Marianne Svensson (KD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Carina Thuresson (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att Carina Thuressons (M) yrkande och
kommunstyrelsens förslag ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Carina Thuresson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2022-
02-07 om digitalt synpunktssystem på hemsidan (dnr KS-SA.2022.10).
Motionären yrkade att kommunfullmäktige beslutar "att Kommunstyrelsen
får i uppdrag att införa ett digitalt synpunkts system på Valdemarsviks
kommuns hemsida".

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-04 § 64 att anse motionen
besvarad. Carina Thuresson (M) lämnade därefter in under samma
sammanträde en ny motion med samma intention med förslaget att
fullmäktige beslutar:
”Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag och en plan
för införande av ett digitalt synpunktssystem på Valdemarsviks kommuns
hemsida.”

I den nya motionen lämnar motionären följande förtydligande kommentarer
med anledning av tidigare inlämnad motion:
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”I svaret anges att vi idag har den funktionen genom att kunna lämna
synpunkter på hemsidan via bankinloggning.

Motionens intention är att inskickade synpunkter och svar ska kunna följas
på hemsidan och vara helt öppet och transparent.”

Förvaltningens yttrande
Intentionen i den nya inlämnade motion förstås som att det motionären
efterfrågar är att allmänheten ska kunna läsa och följa ett ärendes gång när
det lämnas in via kommunens synpunkt- och klagomålsystem på hemsidan.

Synpunkter och klagomål som lämnas in från privatpersoner är av väldigt
varierande dignitet. Till exempel är vissa av enklare karaktär som förslag
om åtgärder av park och gata. Andra är av mer känslig karaktär,
exempelvis att personer är missnöjda med hantering av ett individärende
och kommunens myndighetsutövning. Det förekommer att ärenden som
lämnas in omfattas av sekretess eller känsliga personuppgifter. Att ha ett
system som innebär att synpunkter och klagomål ska publiceras på
hemsidan kan innebära att kommunen kan bryta mot exempelvis
Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) samt Dataskyddsförordningen
(GDPR). I slutändan bedöms risken för att bryta eventuell sekretess samt
den personliga integriteten hos den enskilde väga tyngre än det allmännas
intresse att ärendet publiceras på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-05-09 § 104
Protokoll KSAU 2022-04-20 § 59
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-05
Motion från Carina Thuresson (M) inlämnad 2022-04-04

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motion - Avgiftsfri sommarbiljett - ungdom

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till en
pågående utredning i frågan om avgiftsfri sommarbiljett för ungdomar.

Reservation

Jonas Andersson (V) och Olle Wester (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut med följande motivering:
"Vi – Vänsterpartiet reserverar oss till förmån av vår lagda motion i dess
helhet. Då förvaltningen berett motionen enligt dess att-sats inför
kommande kommunstyrelse."

Yrkanden

Jonas Andersson (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att Jonas Anderssons (V) yrkande och
kommunstyrelsens förslag ställs under proposition. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att anse motionen besvarad med hänvisning till en pågående
utredning i frågan om avgiftsfri sommarbiljett för ungdomar.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) har 2022-04-04 lämnat in en motion avgiftsfria
sommarbiljetter för ungdomar.

Motionären hänvisar till att Region Östergötland beslutat om en rabatterad
30-dagarsbiljett inom Östgötatrafiken för ungdomar under sommaren. Den
rabatterade biljetten ska kosta 400 kr och i sin motion påpekar motionären
att kommunen har möjlighet att erbjuda ungdomar att resa avgiftsfritt till en
lägre kostnad. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ”skyndsamt bereda denna fråga om
avgiftsfria resor – ungdom inom Östgötatrafikens 30dgs biljett, enligt
motionens intention”.
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Kostnadsberäkning
Motionären har inte vidare specificerat vilka åldersgrupper som inräknas i
kategorin "ungdomar". I Regionfullmäktiges beslut 2022-02-08 § 18
beslutades sommarlovsbiljetten gälla för ungdomar 7-19 år i enlighet med
den gräns som Östgötatrafiken har för ungdomsbiljett.

Enligt SCB bodde 958 personer i åldersgruppen 7-19 år i Valdemarsvik
2022-04-08. Om Valdemarsviks kommun skulle köpa in busskort till alla
ungdomar under en månad i sommar för 400 kr styck skulle det kosta
kommunen 383 200 kr. Om definitionen av ungdomar skulle snävas av och
endast gälla åldersgruppen 12-19 år (i enlighet med den motion som
regionfullmäktige behandlade) skulle kostnaden för kommunen att erbjuda
busskort till alla ungdomar under en månad uppgå till 245 200 kr.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ställer sig mycket positivt till att Region Östergötland beslutat
om att erbjuda ungdomar att köpa en rabatterad 30-dagarsbiljett under
sommaren. Då det inte finns budgeterade medel för att införa avgiftsfri
sommarbiljett för ungdomar föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-05-09 § 105
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-19
Motion från Jonas Andersson (V) inlämnad 2022-04-04

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde överlämnas följande motioner:

· Från Marianne Svensson (KD) "Gör det attraktivt att arbeta som
undersköterska i Valdemarsvik" Dnr KS-SO.2022.30

· Från Carina Thuresson (M) "Information om Europaväg 22 - Ny
förbifart på hemsidan" Dnr KS-SA.2022.82

· Från Per Hollertz (M) "En badbrygga i centrala Valdemarsvik" Dnr KS-
TEK.2022.69

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga interpellationer lämnas in under dagens sammanträde.

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:
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Jonas Andersson (V) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
Avtalet med Östgötatrafiken ska eventuellt förlängas. Sedan Östgötatrafiken
tagit över upphandling, beställningscentral och samplanering mellan resor
har kommunen fått höga kostnadsökningar. Pågår det något analysarbete av
kommunens färdtjänst och skolskjutsar?
Svar: Någon form av översyn har påbörjats. Återkommer med detaljer i
frågan.

Anders Sjölander (M) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
När kommer basketkorgarna på Ringarums skola fixas till?
Svar: Förstått att det ska åtgärdas snarast.

Anna Nilsson (M) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
Från den 1 juni behöver vård- och omsorgspersonal inte längre använda
munskydd på sin arbetsplats. Hur kommer det sig att personal på
äldreboenden i Valdemarsvik fortfarande använder munskydd?
Svar: Det handlar antagligen om en informationsmiss då informationen
kanske inte lyckats nå ut till alla.

Ted Starkås (S) till Anna Nilsson (M)
Under föregående sammanträde nämnde du att du kände till många som bor
i Valdemarsvik som inte är skrivna på sin adress i kommunen. Vad har du
gjort för att klargöra för de individerna att det är brottsligt att inte vara
folkbokförd på den adress de bor på?
Svar: Menade inte att jag känner specifika människor, utan snarare känner
till att det förekommer. Inte säkert att de skriver sig i kommunen för att jag
berättar det för dem, det tillhör inte mina uppgifter.

Per Hollertz (M) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
Önskar ett klargörande gällande vårdcentrum Vammarhöjden. Vad har
kommunen lämnat för besked till regionen gällande antalet boendeplatser
och kommunala verksamheter i fastigheten?
Svar: Gällande läget med vårdcentrum pågår nu arbetet med
kostnadsberäkningar och analyser samt besvarande av de frågeställningar
som partierna skickat in. Kommunen har klargjort för regionen att det ännu
inte är klart hur det i blir.
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Carina Thuresson (M) till kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S)
Med anledning av den informationsmiss som uppstått gällande vård- och
omsorgspersonals behov av att använda munskydd - vad gör kommunen för
att säkerställa att all information i fortsättningen når ut till personalen?
Svar: Det är inte bra om inte informationen kommer ut. Förväntar att det
sköts av förvaltningen. Bättre information till personalen behövs.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar trevlig sommar.

_ _ _ _ _ _ _
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