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KF §157 KF-KF.2022.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanträdet är behörigt kungjort.

Kommunfullmäktige godkänner att ärende 9 i tillkännagivandet, Ändring av
ägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkring AB, justeras
omedelbart.

Kommunfullmäktige godkänner att frågan om avsägelse från Liubov
Parfiienko (SD) som ledamot i kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning tillkommer på dagordningen och behandlas på dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på anslagstavlan på
kommunens hemsida under tiden 2022-11-04 till 2022-11-14.

Personlig kallelse har skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KF §158 KF-KF.2022.3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Information kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Dom från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 4:2 nr P 940-22 -
Laga kraft av detaljplan för Gryts Prästgård 1:37
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 4:2 har lämnat ett avgörande
gällande överklagat beslut i frågan om kommunfullmäktiges beslut 2021-11-
29 § 113, detaljplan för fastigheten Gryts Prästgård 1:37.

b) Ekonomisk uppföljning
Lars Beckman (S) sammanfattar den senaste ekonomiska uppföljningen från
kommunstyrelsen per 2022-08-31.

c) Övrig information
Ingen övrig information.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KF §159 VAL.2022.12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - godkännande av avsägelse från Eva Larsson
(SD) som ledamot i kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Eva Larssons (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige godkänns.

Begäran om ny sammanräkning skickas till länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Eva Larsson (SD) har 2022-10-13 inkommit med avsägelse från sin plats
som ledamot i kommunfullmäktige.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten

6(40)



KF §160 VAL.2022.13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - godkännande av avsägelse från Carl-Enar
Andersson (LPo) från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning
från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Carl-Enar Anderssons (LPo) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
godkänns.

Begäran om ny sammanräkning skickas till länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Carl-Enar Andersson (LPo) har 2022-10-17 inkommit med avsägelse från sin
plats som ledamot i kommunfullmäktige.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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KF §161 VAL.2022.14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - godkännande av avsägelse från Hans Andersson
(LPo) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt
begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Hans A Anderssons (LPo) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
godkänns.

Begäran om ny sammanräkning skickas till länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Hans A Andersson (LPo) har 2022-10-19 inkommit med avsägelse från sin
plats som ledamot i kommunfullmäktige.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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KF §162 VAL.2022.16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Extra valärende - godkännande av avsägelse från Liubov
Parfiienko (SD) som ledamot i kommunfullmäktige samt
begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Liubov Parfiienkos (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
godkänns.

Begäran om ny sammanräkning skickas till länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Liubov Parfiienko (SD) har 2022-11-14 inkommit med avsägelse från sin
plats som ledamot i kommunfullmäktige.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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KF §163 VAL.2022.9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Valärende - Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e
vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden
2022-10-15--2026-10-14

Kommunfullmäktiges beslut

För kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14
utses nedanstående:

Ordförande: Mathias Knutsson (LPo)
1:e vice ordförande: Frågan hänskjuts till nästkommande sammanträde
2:e vice ordförande: Frågan hänskjuts till nästkommande sammanträde

Yrkanden

Stefan Kemle (LPo) yrkar att Mathias Knutsson (LPo) väljs till
kommunfullmäktiges ordförande.

Göran Hargestam (SD) yrkar att frågan om att utse person till platsen som
1:e vice ordförande hänskjuts till kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde.

Nhela Ali (S) yrkar att frågan om att utse person till platsen som
kommunfullmäktges 2:e vice ordförande hänskjuts till kommunfullmäktiges
nästkommande sammanträde.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att val ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande beslutas om var för sig.

Först ställs frågan om val av ordförande under proposition.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mathias Knutsson (LPo) enligt Stefan
Kemles (LPo) yrkande.

Eftersom inga förslag till kandidater har lämnats till val av 1:e vice ordförande
och 2:e vice ordförande beslutar kommunfullmäktige att hänskjuta frågan om
att utse personer till uppdragen enligt Göran Hargestams (SD) och Nhela
Alis (S) yrkanden.
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KF §163 VAL.2022.9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Ärendebeskrivning

För mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14 utser kommunfullmäktige ett
presidium med en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice
ordförande.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-17 § 139 att bordlägga ärendet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Berörd
Löner
Valpärmen
Registret
Akten
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KF §164 VAL.2022.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Anmälan av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Information om partiernas gruppledare, som anges nedan, läggs till
handlingarna.

Socialdemokraterna: Lars Beckman
Moderaterna: Per Hollertz
Sverigedemokraterna: Per Hanö
Landsbygdspartiet Oberoende: Stefan Kemle
Centerpartiet: Jenny Elander Ek
Kristdemokraterna: Annelie Noort
Vänsterpartiet: Jonas Andersson

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Valpärmen
Registret
Akten

12(40)



KF §165 KS-SA.2022.47 041

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Mål och Budget 2023-2025 - Skattesats

Kommunfullmäktiges beslut

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

Reservation

Jonas Andersson (V) och Charlotta Franzén (V) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut i förmån för eget yrkande med följande skriftliga
motivering.

”Inför kommande kommunfullmäktige och budgetbeslut ska skattesats
beslutas.

Vänsterpartiets analys utifrån förvaltningens underlag av det ekonomiska
läget – 2023, är att intäkterna behöver stärkas upp. Detta för att kunna
bibehålla dagens verksamhetsnivå inom sektor utbildning och kultur samt
sektorn för sociala nämnden och omsorgen. För sektorn samhällsbyggnad
kvarstår det ett effektiviseringsarbete för att nå tänkt ram men samtidigt
finns behovet att stärka kommunchef och dess stab för att säkerställa
utredningsarbeten.

Intäkter utöver skatt bedöms vara lägre än för 2022, statsbidrag – särskilda
och generella kommer att vara lägre, exakt hur mycket är i dagsläget inte
klart.

För att sektorer ska kunna bibehålla sin verksamhet i linje med ramar för
2022, tillkommer kompensation för inflation och löneökningar Dessa
faktorer är svårbedömda, de kan öka mer än prognoserna.

Resultatmål på 1,5 % av kommunens intäkter är önskvärt för den finansiella
aspekten – investeringar. Förvaltningens budgetunderlag pekar mot
nollresultat för 2023.

För att nyttja tidigare resultatkrav krävs det att den nationella ekonomin
bedöms att vara i lågkonjunktur, detta kan mycket väl bli en realitet. Men
resultatreserven balanserar endast upp till ett +/- noll resultat, den kan
därmed inte bidra till finansiellt överskott som kan användas till
investeringar.
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KF §165 KS-SA.2022.47 041

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Sammanfattningsvis;

För att nå +/- noll resultat med bibehållen verksamhet för sektorerna
förutom samhällsbyggnad samt stärka kommunchef med stab, krävs en
skattehöjning med 25 öre.

För att därutöver nå resultatmål på 1,5 % och ge marginal för högre
inflations- och/eller löneökningar krävs det en skattehöjning på 75 öre.”

Yrkanden

Jonas Andersson (V) yrkar på ändringen att skattesatsen fastställs till 23,23
%

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsens förslag och Jonas
Anderssons (V) yrkande ställs under propostion. Efter ställda propositioner
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att skattesatsen för 2023 ska fastställas 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).

14(40)



KF §165 KS-SA.2022.47 041

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-10-24 § 176
Protokoll KSAU 2022-10-05 § 98
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-22

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Akten
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KF §166 KS-SA.2022.3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Partistöd 2023 - utbetalning

Kommunfullmäktiges beslut

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
Protokoll KS 2022-10-24 § 179
Protokoll KSAU 2022-10-05 § 103
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-09-20
Regler för kommunalt partistöd

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Gruppledarna för partierna representerade i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Kommunsekreteraren F.S.
Akten
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KF §167 KS-SA.2022.93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

Gemensamt överförmyndarkontor för Valdemarsvik och
Söderköping under mandatperioden 2023-2026

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Valdemarsviks kommun ingår
samverkansavtal med Söderköpings kommun för gemensamt
överförmyndarkontor för perioden 2023–2026.

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna
samverkansavtalet.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att göra eventuella
tillägg och ändringar till samverkansavtalet.

Beslutet gäller under förutsättningen att Söderköpings kommun fattar
motsvarande beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2022-02-14 § 28 beslutat att utreda frågan om en
eventuell samverkan inom överförmyndarens verksamhetsområde
tillsammans med kommunerna Finspång, Norrköping och Söderköping. I
uppdraget har samtliga parter bedömt att en gemensam nämnd är mest
lämplig för samverkan. I ett första skede av utredningsarbetet var
utgångspunkten att ta fram ett förslag till beslut för att eventuellt ingå i
samverkan inför nästa politiska mandatperiod, från januari 2023.
Kommunernas representanter landade i slutsatsen att det behövs mer
förberedelser för att den gemensam verksamhet ska kunna starta utan att
verksamheten, och i förlängningen även huvudmännen, skulle påverkas
negativt.

Kommunfullmäktige har 2022-08-29 § 120 ställt sig positiv till att införa
en gemensam nämnd och en gemensam verksamhet för
överförmyndaverksamheten i östra Östergötland. Inriktningen är att en
gemensam nämnd och verksamhet kan införas från och med den 1 januari
2027 och att beslut om avtal mellan de ingående kommunerna ska fattas
senast år 2025.

Med anledning av förslaget att den gemensamma nämnden ska skapas 1
januari 2027 har frågan aktualiserats med Söderköpings kommun att
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KF §167 KS-SA.2022.93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-14

Justerare

..........

..........

..........

initiera en avtalssamverkan om ett gemensamt handläggarkontor inom
överförmyndaren verksamhet under mandatperioden 2023–2026.
Kommunstyrelsen har 2022-08-15 § 135 ställt sig positiv till att utreda om
det finns förutsättningar för att ingå en avtalssamverkan.

Med en avtalssamverkan mellan kommunerna skulle alltså den nuvarande
överförmyndarorganisationen i Valdemarsvik vara detsamma under
nästkommande mandatperiod. Dock finns ett behov att göra en översyn av
tjänstgöringsgraden för överförmyndaren till nästkommande mandatperiod
om det skulle skapas ett gemensamt handläggarkontor med Söderköping.

I jämförelse med en uppstart av en gemensam nämnd mellan Finspång,
Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik bedöms ett samverkansavtal
mellan de två sistnämnda kommunerna vara mindre administrativt
betungande att påbörja. Dock behöver vissa styrdokument inom
överförmyndarens organisation harmoniseras mellan kommunerna för att
underlätta handläggningen.

Valdemarsvik och Söderköping står delvis inför en likande situation när
samverkan med Norrköping har skjuts fram en mandatperiod.
Valdemarsviks kommun har idag en överförmyndare och en vice
överförmyndare som är valda av kommunfullmäktige, men som i sitt
uppdrag även handlägger ärenden enligt föräldrabalken.

Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommuns
överförmyndarverksamheter har sedan tidigare en god samverkan i fråga
om kollegialt utbyte av kunskap och erfarenheter. I och med att samverkan
redan sker inom flera andra områden finns sedan tidigare upparbetade
rutiner för samverkan vilket förvaltningen bedömer kommer att underlätta
en framtida process.

Bedömningen görs att ingå ett samverkansavtal kommer att stärka båda
kommunerna i fråga om kompetensförsörjning, minskad sårbarhet och
skapa bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten. Ett gemensamt
överförmyndarkontor bedöms även underlätta det fortsatta arbetet att
förbereda verksamheten för en gemensam överförmyndarnämnd med
Norrköping med flera kommuner. Norrköping kommer i praktiken få en
verksamhet mindre som ska konsolideras in i den framtida gemensamma
nämnden om samverkan redan finns mellan Söderköping och
Valdemarsvik.
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I och med att Söderköpings kommun redan idag har ett
överförmyndarkontor med en anställd har samtalen med Valdemarsviks
överförmyndare utgått ifrån att Söderköpings kommun ska stå värd för det
gemensamma överförmyndarkontoret. Detta är dock en fråga som i
dagsläget är öppet för förhandling från Söderköpings kommuns sida.
Föreliggande förslag utgår dock ifrån att samverkan sker med säte i
Söderköpings kommun.

Återremiss

Till kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-26 var förslaget till beslut att
kommunstyrelsen skulle föreslå till kommunfullmäktige att delegera frågan
om antagande av samverkansavtal till styrelsen. Kommunstyrelsen
återremitterade under sammanträdet ärendet för framtagande av förslag till
samverkansavtal för ställningstagande. Med anledning av att
avtalsförslaget har tagits fram är förslaget att kommunfullmäktige beslutar
att anta avtalsförslaget istället för att delegera ärendet till kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser

En samverkan kommer att innebära en ökad kostnad. Valdemarsviks
kommun har idag en bemanningsgrad på 0.8 årsarbetare. Söderköpings
kommun har en bemanningsgrad på 1.12 årsarbetare inklusive medel för
extra resurs vid årsräkningsgranskning. Valdemarsvik har dock hälften så
många ärenden som Söderköpings kommun vilket gör att Söderköping i
förhållande till Valdemarsvik har betydligt lägre bemanningsgrad i relation
till antal ärenden per handläggare.

Söderköping kommuns förvaltning bedömer att cirka 2.5 årsarbetare är en
rimlig nivå på bemanning. 2.0 årsarbetare som tillsvidareanställda och 0,5 –
årsarbetare i budget för extra resurs vid årsräkningsgranskning, tjänsteköp
från till exempel Norrköpings kommun i fråga om att köpa juristtjänst eller
dylikt. En tjänstgöringsgrad om 2,5 årsarbetare innebär att Söderköpings
kommun och Valdemarsviks kommun hamnar på en likvärdig nivå i fråga
om antal ärenden per handläggare.
Exakt bemanningsgrad och kostnadsfördelning mellan kommunerna är en
fråga som är föremål för fortsatt diskussion och förhandling med
Söderköpings kommun.

En samverkan om gemensamt överförmyndarkontor med Söderköping
genom en kommunal avtalssamverkan är en bra lösning för att stärka båda
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kommunernas verksamheteter i fråga om robusthet, kompetensförsörjning
och verksamhetsutveckling.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-10-24 § 180
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-10-18
Förslag till avtal om samverkan i gemensamt överförmyndarkontor
Personuppgiftsbiträdesavtal
Protokoll KS 2022-09-26 § 163
Protokoll KS 2022-08-15 § 135

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Söderköpings kommun
Överförmyndaren
Kommunsekreterare F.S.
Akten
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Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen
rörande omställning till Nära vård i Östergötland.

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning

Samrådet för strategiska frågor beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni
att godkänna förslaget till avsiktsförklaring för Nära vård i Östergötland.
Uppmaningen från samrådet är att respektive kommun fattar beslut i
respektive fullmäktige under hösten 2022.

Avsiktsförklaringen syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för det
fortsatta arbetet med övergången till Nära vård i Regionen.
Avsiktsförklaringen innehåller en målbild för Östergötlands kommuner och
Region Östergötlands gemensamma arbete när det gäller Nära vård och
identifierar ett antal primära åtgärdsområden på strategisk nivå.

Ärendebeskrivning

Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att klara
framtidens hälso- och sjukvård. Antalet äldre ökar betydligt vilket innebär att
behovet av vård och omsorg ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen
varför vi står inför en situation där vi oberoende av ekonomiska
förutsättningar kommer att ha svårigheter att klara en tillräcklig bemanning.

Parallellt sker en snabb medicinteknisk utveckling vilken skapar möjligheter
att behandla tillstånd som tidigare inte var möjligt samt att avancerade
behandlingar kan erbjudas högre upp i åren. Den tekniska utvecklingen
skapar även stora möjligheter att behandla patienter i annan miljö än på
sjukhus.

Samhällsutvecklingen avseende ändrade förväntningar och krav
exempelvis vad gäller tillgänglighet och digitalisering kräver att regionen
och kommunerna kan svara upp på det sätt flera andra samhällsdelar,
såväl offentliga som privata, redan gör.
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Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner
vilket innebär att det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop
hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt för både patienter och
medarbetare.

Omställningen till Nära vård kommer att kräva en nära samverkan för att
skapa förutsättningar för ett fullgott hälso- och sjukvårdssystem för
invånare, liksom för patienter och närstående och ge goda arbetsmiljöer för
hälso- och sjukvårdens medarbetare i både region och kommuner.

Avsiktsförklaringen
I samverkan mellan kommunerna och Region Östergötland har ett förslag
till en avsiktsförklaring rörande Nära vård tagits fram. Samverkan har skett
på flera nivåer och ett slutgiltigt förslag godkändes av det strategiska
samrådet den 17 juni 2022. Förslaget har därefter sänts till respektive
kommun för antagande. Uppmaningen från samrådet är att respektive
kommun fattar beslut i respektive fullmäktige under hösten 2022.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-10-24 § 181
Protokoll KSAU 2022-08-24 § 81
Tjänsteskrivelse från kommunchef och stab 2022-08-11
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2022
Förslag till avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Kommundirektören
Akten
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Policy och riktlinjer för Valdemarsviks kommuns fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att policyn ska skrivas mer
tydligare, enklare och rakare.

Yrkanden

Hans F Andersson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att policyn ska
skrivas mer tydligare, enklare och rakare.

Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner att frågan om ärendet ska avgöras idag
eller senare ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt
Hans F Anderssons (M) yrkande.

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.
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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.

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.

Återremiss

Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29 § 119 att återremittera ärendet
för förtydligande av begreppet "normalfallet" i policyn. 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.

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
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policyn innebär således en viss flexibilitet i behandling av kommunala mark-
och fastighetsärenden hos kommunstyrelsen och förvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-10-24 § 183
Protokoll KSAU 2022-10-05 § 101
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
Kommundirektören
Mark- och exploateringsingenjören
Akten
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Upphävande av policy och riktlinjer för förenings- och
arrangemangstöd i Valdemarsviks kommun

Kommunfullmäktiges beslut

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

Sammanfattning

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

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
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
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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.

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
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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.

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
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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
Protokoll KS 2022-10-24 § 184
Protokoll KSAU 2022-10-05 § 102
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
Arbetsledaren medborgarservice
Akten
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Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen att gälla från och med 2023-01-01, med årlig indexjustering
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Ärendebeskrivning

Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen får ta ut avgift för
prövning enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen inför varje årsskifte ska
indexjusteras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med oktober
2018 som basmånad. Avgiften ska efter uppräkning avrundas till närmaste
50-tal.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-10-24 § 187
Protokoll KSSOU 2022-10-03 § 28
Tjänsteskrivelse från sektor stöd och omsorg 2022-09-26
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 2022-09-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchefen Stöd- och omsorg
Kvalitets- och utvecklingsstrategen
Akten
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Revidering av taxa för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet enligt livsmedelslagen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av taxa för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen m.fl. samt tillägg
tillsyn av receptfria läkesmedel enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning

I april 2021 infördes nya förordningar samt föreskrifter baserat på EU:s nya
kontrollförordning 2017/625 som införlivats i svensk lagstiftning. Införandet
av EU-direktivet medförde ändringar i nio olika lagstiftningar. Inom Miljö-
och
byggnämndens tillsynsansvar medför det nya regelverket kortfattat i
huvudsak tre större ändringar för kontroll enligt livsmedelslagen och
tillhörande lagstiftningar:

1. Avgifter för kontroll av livsmedelsverksamheter ska debiteras efter
genomförd kontroll istället för förhandsdebitering av avgifter baserat
på huruvida man hade en registrerad verksamhet 1 januari det år som
kontroller planeras att genomföras. Efterhandsdebitering ska börja
tillämpas från och med 2023.

2. Rätten till att genomföra köp med dold identitet infördes. Nu kommer
tillsynsmyndigheter, när det är nödvändigt, att kunna köpa in
livsmedel i syfte att kontrollera dessa och i efterhand informera
företaget om kontrollen. Detta gäller både vid distansköp som e-
handel och vid inköp i fysiska butiker.

3. Tillsynsmyndigheten får möjlighet att ta ut avgift i de fall man behöver
vidta åtgärder för att säkerställa att en verksamhet har hanterat en
vara eller produkt enligt vad som meddelats i inom systemet för snabb
varning (RASSF, Rapid alert system for food and feed).

Utöver ovanstående huvudsakliga ändringar så infördes även begreppet
annan offentlig verksamhet vilket innefattar all annan verksamhet som
tillsynsmyndigheten genomför utöver kontroller. Till exempel registrering
och
prövningar av verksamheter, beslutsfattande (förelägganden) mm.

För att underlätta anpassningen av taxor inom livsmedelsområdet så har
SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram en mall för kommunerna
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att använda sig av. Miljökontoret har i beredningen av ärendet använt sig
av SKR:s mall samt jämfört förslag till nya bestämmelser med gällande
taxa för att säkerställa att lokala anpassningar i gällande taxa inte missas i
och med
revideringen. Ett fåtal andra kommuner har reviderat och anpassat sina
taxor till de nya bestämmelserna och de har också använts som underlag i
samband med att ta fram förslag till ny taxa för Miljö- och byggnämnden.

Den reviderade taxan föreslås även innehålla två bestämmelser för
avgiftsuttag. Dels den nya bestämmelsen för efterhandsdebitering men
sedan även en bestämmelse som möjliggör förhandsdebitering enligt
samma förfarande som gäller idag. Den bestämmelsen behövs för att det
finns många verksamheter som har få kontrolltimmar, 1–2,5, och som
därmed får kontroll vart annat eller vart tredje år. De betalar dock årlig
avgift och betalar därmed av kontrollerna över flera år. För att kunna
möjliggöra att så få som möjligt behöver bryta sin årliga förskottsbetalning
så ges möjligheten att låta vissa av de verksamheterna vara kvar på
förhandsdebitering under 2023. Bestämmelsen upphör sedan att gälla från
och med 2024 då samtliga verksamheter ska ha efterhandsdebitering. Att
föra över samtliga verksamheter till efterhandsdebitering på en gång
kommer innebära omfattande administrativt arbete för att hantera redan
betalda avgifter vilket även kommer att påverka nämndens resultat
negativt.

Utöver ovanstående justeringar så föreslås även att bestämmelsen om
indexuppräkning av timavgift att ändras från den gällande lydelsen som
anger att det ska baseras på totalindex (KPI) de senaste 12 månaderna till
en bestämmelse som gör att avgiften indexuppräknas enligt SKR:s index
PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Förslag till ändring motiveras
av att PKV är ett index framtaget för kommunal verksamhet uppdelat på
personalkostnader samt övriga förbrukning medan KPI är ett mycket
bredare mått som bygger på hela prisutveckling för den privata inhemska
konsumtionen i Sverige som inte alltid är relevant för beräkning av
kostnader i kommunal verksamhet.

I samband med revideringen av taxan för livsmedel föreslås även att taxa
för tillsyn av receptfria läkemedel läggs till. Tillsyn av receptfria läkemedel
ingår i kontorets tillsyn i Söderköping men ligger i Valdemarsvik på sociala
myndighetsnämndens ansvar. Anledningen till det är att man i samband
med att det tillsynsområdet upprättades gjorde bedömningen att tillsynen
inte kunde genomföras av Miljökontoret då kontoret rent formellt
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arbetsgivarmässigt tillhör Söderköpings kommun. Den bedömningen har
omprövats och miljöchef samt chefen för sektor stöd och omsorg i
Valdemarsvik är överens om att tillsynsområdet ska ligga inom
Miljökontorets ansvar. Därför föreslås det att bestämmelser för lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel läggs till. Förslaget är förankrat med
respektive kommuns presidier för kommunstyrelser i samband med
kommunernas ägardialog som genomförs varje år som en del av avtalet
om samverkan inom miljötillsyn.

Observera att nivån på timavgiften i bilaga 1 är 2022 års nivå och kommer
attjusteras inför 2023 i samband med indexuppräkning enligt gällande taxa.

Lagstöd

1, 4 §§ Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter

Beredning av ärendet

Ärendet har beretts av Miljöchef och livsmedelsinspektörer.

Konsekvensbeskrivning

Ändrat tillvägagångssätt av uttag av avgifter från förhandsdebitering till
debitering efter genomförd kontroll medför följande identifierade
konsekvenser för både verksamhetsutövarna samt tillsynsmyndigheten:

1. Gällande förhandsdebitering av avgifter innebär att de verksamheter
som har få kontrolltimmar och därmed låga tillsynsintervall, det vill
säga kontrolleras vartannat eller vart tredje år har betalat avgift varje
år. Man har därmed betalat av tillsynsavgiften över flera år. När
debitering nu kommer ske efter genomförd kontroll så kommer därför
hela avgiften att behöva betalas vid ett tillfälle vilket ger större
ekonomisk konsekvens det enskilda år som avgiften ska betalas.

2. Samtidigt så blir det en minskad ekonomisk konsekvens för de
verksamheter som under ett verksamhetsår väljer att avsluta sin
verksamhet. Med förhandsdebitering så har de fått betala
kontrollavgift trots att de lägger ned under året. Med
efterhandsdebitering så kommer avgift bara behöva betalas efter
genomförd kontroll.

3. För miljökontoret så blir framtagande av budget och i synnerhet
prognoser mer osäkra då verksamheter som ingått i budgetunderlaget
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under året kan falla bort och därmed även en beräknad intäkt.
4. Införande av efterhandsdebitering medför även att tillsynsplaneringen

behöver ändras för att se till att verksamheter som inte har årlig
kontroll fördelas jämt över en treårsperiod för att se till att ha en jämn
intäktsnivå mellan åren lik den som förhandsdebitering medför.

5. Tillägg av tillsynsområde med tillhörande bestämmelser för tillsyn av
receptfria läkemedel kommer ge ökat resursanspråk för miljökontoret.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-10-24 § 188
Protokoll MBN 2022-10-06 § 115
Tjänsteskrivelse från miljökontoret 2022-09-26
Bilaga 1 – Förslag till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet enligt livsmedelslagen m.fl.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Miljökontoret
Miljöchefen
Akten
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Revidering av plan- och bygglovtaxa

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av Valdemarsviks kommuns
taxa för plan- bygg och mätning enligt bilaga 1.

Sammanfattning

I taxan föreslås flera ändringar av lydelser och faktorer. Ändringar är
markerade i rött.

N-faktorn föreslås ändras från 1,0 till 1,05, som en kompromiss, då
Söderköping har en faktor på 1,1.

Timtaxan ändras från flera olika nivåer baserat på timkostnad, till en taxa
med 3 olika nivåer.

Ärendebeskrivning

Den 1 juni 2022 blev plan- och bygglovskontoren i Valdemarsvik och
Söderköping ett gemensamt kontor. De båda kommunerna har egna taxor
för plan, bygg och kartverksamheten. I det samverkansavtal som tagits
fram står att de samverkande kommunerna ska sträva efter att uppnå en
liknande struktur på de taxor som är kopplade till verksamheterna.

Syftet med att ha överensstämmande taxor är att det ska vara tydligt för
medborgarna och handläggningen inom det gemensamma kontoret ska
vara likartad i kostnad, i och med att den utförs av samma handläggare.
Dessutom elimineras risken att handläggarna råkar använda fel taxa, vilket
kan inträffa om taxorna skiljer sig åt, eftersom de handlägger ärenden i
båda kommunerna.

En jämförelse har gjorts mellan kommunernas taxor, och smärre
korrigeringar har gjorts av taxorna på många ställen, för att försöka ensa
dem. Båda kommunerna har taxor som baseras på det taxeunderlag som
Sveriges kommuner och regioner tog fram 2011. Någon större revidering
av den gällande taxan har inte gjorts, utan det är korrigeringar.
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Det finns ett nytt taxeunderlag från SKR, och under 2023 ska ett helt nytt förslag
till taxa jobbas fram, som utgår från det nya underlaget. Detta kommer sedan
föreslås gälla from 1/1 2024.

Båda taxorna är baserade på en N-faktor, som är med som en
beräkningsdel i kostnadsformlerna för primärt bygglovsdelen. N-faktorn
beslutas av kommunerna själva. I Söderköping har N-faktorn i tidigare taxor
varit 1,0, och i Valdemarsvik 1,1. I det förslag som nu föreligger är N-
faktorn satt till 1,05, som en kompromiss.
Samma förslag av taxa som bifogas i detta ärende, har även föreslagits i
Söderköping, med motsvarande N-faktor.

Den nuvarande taxan i Valdemarsvik har en timkostnad på 1000 kronor,
som gäller all kontorets personal. I Söderköping har taxan många olika
timpriser, som är baserade på handläggarnas lönenivå.
I det nya förslaget har taxan 3 kategorier, återigen med syftet att försöka
ensa de två taxorna. Den ena kategorin rör administrativt arbete, och enligt
taxan ska minst en timma alltid tas ut för administrativt arbete för varje
ärende. Den andra kategorin rör all handläggning som kontorets personal
gör inom exempelvis bygglovshandläggning, strandskyddsprövning och
detaljplanearbete.
Den tredje kategorin rör specialiserad handläggning, då kompetens från
annan enhet etc behöver involveras.

Restid ska beräknas från kommunhuset i kommunen ärendet/fastigheten är
beläget. Sökanden ska inte behöva betala restid från grannkommunens
kommunhus, även om handläggaren på plan och bygglovskontoret har sin
fasta placering där. Restiden tas ut med minst 1 timma, samt maximalt 2
timmar. Syftet med detta är att kostnaden för platsbesök för åtgärder
belägna långt från kommunhuset inte ska bli så mycket dyrare för den som
råkar bo långt bort, än för fastighetsägare med kortare avstånd till
kommunhuset. I och med att kommunen är stor geografiskt, kan det skilja
sig mycket hur lång restid handläggarna har till enskilda ärenden.

Timkostnad införs istället för fast pris på exempelvis nybyggnadskartor och
planbesked. Detta för att säkerställa att det faktiska priset verkligen
överensstämmer med tiden handläggarna lagt ner på ärendet.

Beredning av ärendet
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Ärendet har beretts tillsammans med samhällsbyggnadschef, personal på
plan och bygglovskontoret och konsulterande projektledare för
implementeringen av det gemensamma plan- och bygglovskontoret.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen påverkas positivt ekonomiskt genom möjligheten att ta betalt i
enlighet med faktisk nedlagd tid för ex upprättande av kartorna.

Konsekvensbeskrivning

Kommunen kommer i och med föreslagna beslut om redaktionella
ändringar att ha en taxa som överensstämmer med Söderköpings, samt
genom den föreslagna ändringen på flera ställen att övergå till
tidsdebitering, vilket innebär att ha en taxenivå som är anpassad till den
faktiska nedlagda tiden.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2022-10-24 § 189
Protokoll MBN 2022-10-06 § 115
Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret 2022-09-26
Bilaga 1. Reviderad taxa PLAN, BYGG OCH MÄTNING

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Plan- och byggkontoret
Plan- och byggchefen
Akten
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Motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga motioner lämnas in under dagens sammanträde.

Interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga interpellationer lämnas in under dagens sammanträde.

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Nya frågor

Kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman (S) till oppositionsrådet Per
Hollertz (M):

- Det riktades kritik när kommunfullmäktige 2020-08-31 § 70 beslutade att
dra när på tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens ordförande, men med
en fortsatt tjänstgöringsgrad på kommunalrådsposterna om totalt 1,4 tjänster.
Förslaget i samband med nya mandatperioden är att den totala
tjänstgöringsgraden ska utökas till 1,8. Hur tänker de tillträdande partierna
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med förslaget att utöka den totala tjänstsgöringsgraden från 1,4 till 1,8 med
tanke på det framtida ekonomiska läget?

Svar: Återkommer med svar i samband med att budgeten för 2023 ska
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Jonas Andersson (V) till kommunalrådet tillika stöd- och omsorgsutskottets
ordförande Nhela Ali (S):
- Vi - Vänsterpartiet har fått kännedom om att det inom äldreomsorgen -
specifikt vårdboendet Vammarhöjden, tas ut extra betalning av
verksamheten för att vårdtagarna ska få måltidstillbehör.

Exempel; Kalops serveras. Då måste verksamheten köpa in rödbetor, smör
& brö fr att uppnå en fullvärdig lunch. Vilket har medfört att medel till
kaffebröd och frukt har förbrukats. Likaså om vårdtagarna ska få en läsk eller
lättöl till en helglunch är detta uteslutet på grund av resursbrist.

Tyvärr tillkommer problematiken att all livsmedelsinköp ska gå via det
kommunala köket, även om priset är lägre i ordinarie butiker på orten. Vilket
förstärker resursbrisen.

Fråga till Nhela Ali;

Är detta förfarande politiskt förankrat eller är det en dold konsekvens av
effektviseringar? Om det är politiskt, hur motiveras det att boende på
vårdbende ska ha lägre status på sina måltider än till exempel kommunens
skolelever?

Svar: Det finns ett avtal för hur mycket måltiderna kostar per peroner. Frågan
ska undersökas. Återkommer med ytterligare svar.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Avslutning

Kommunfullmäktiges ålderspresident avslutar sammanträdet och lämnar
över klubban till den nyvalda ordföranden Mathias Knutsson (LPo).

_ _ _ _ _ _ _
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