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Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik måndagen den
7 juni 2010 kl. 17 00 – 20 40

Beslutande
Harald Hjalmarsson (M) §§ 101, 103-106, 108118
Jonas Törngård (M) §§ 95-108, 110-118
Jörgen Andersson (M) §§ 95-110, 112-118
Margareta Sjöstrand (M) §§ 95-110, 112-118
Anne Jacobsson (C) §§ 95-110, 112-118
Mats Hugosson (C) §§ 95-101, 103-106, 109118
Krister Örnfjäder (S)
Tomas Kronståhl (S) §§ 95-101, 103-106,
108-118
Ingegerd Karlsson (S) §§ 95-106, 108-118
Göran Oscarsson (S)
Eva Ahlström (M) §§ 95-106, 108-109, 111-112,
114-118
Erik Berg (M) §§ 106-118
Anders Helderud (M) §§ 95-111, 113-118
Per Andersson (M) §§ 95-109, 111-118
Conny Tyrberg (C)
Björg Lorentzon (C) §§ 95-106, 108-110, 112118
Ulf Jonsson (S)
Birgitta Hederberg (S)
Margareta Fredriksson (S)
Anne Blomberg (S) §§ 95-108, 110-118
Katarina Andersson (M) §§ 102-106, 109-118

Jan-Erik Barkelius (M)
Axel Nilsson (M) §§ 95-106
Peter Johansson (M) §§ 95-106, 108-110,
112-118
Thomas Svensson (C)
Ingela Svensson (C)
Åke Jägerö (S) §§ 95-110, 112-118
Göta Henriksson (S)

Olof Nimhed (VDM) §§ 95-106, 108-118
Hans Ellervik (VDM) §§ 95-108, 110-118
Sverker Thorén (FP)
Mariann Gustafsson (V) §§ 95-106, 108, 110-118
Magnus Stavbom (V) §§ 95-111, 113-118
Lilian Karlsson (V) §§ 95-110, 112-118
Inger Wiman (S)
Waldemar Koch (S) §§ 95-109, 111-118

Lars Bertilsson (S) §§ 95-107, 109-118
Ronny Pettersson (S)
Leif Rosenblad (M) §§ 95-108, 110-118
Yvonne Nilsson (M)
Bo Andersson (M) §§ 95-111, 113-118
Margareta Nilsson (M) §§ 95-106, 109-118

Malin Sjölander (M) §§ 95-106, 108-110, 112-118
Mary Lundbäck (M) §§ 95-110, 112-118

Jorge Chávez (KD) §§ 95-101, 103-106,
108-118
Gunnel Ohlin (KD) §§ 95-110, 112-118
Gunnar Jansson (S)

Anna Bodjo (MP) §§ 95-106, 108, 110-118

Solveig Thorngren (S) §§ 95-107, 109-111,
113-118
Veikko Kärki (S) §§ 95-106, 108-111, 113118
Berit Thall (S)
Bo Lundgren (M) §§ 102-110, 112-118
Marianne Båtman (M) §§ 95-109, 112-118

Barbro Friberg (VDM) §§ 95-109, 111-118
Birgitta Eckerbom (FP)
Johannes Regell (SP)

Akko Karlsson (MP) §§ 99-101, 103-118
Gert Wollinger (S) §§ 95-108, 110-118
Ewa Ståhl (S) §§ 95-110, 112-118
Anders Björkman (M) §§ 95-107, 109-118
Emelie Andersson (M)
Dan Nilsson (S) §§ 97-106, 108-118
Vivi-Anne Persson (S) §§ 95-108, 110-118

Justeringens plats och tid

Se nästa sida
Jörgen Andersson (M) §§ 95-110, 112-118, Veikko Kärki (S) §§ 95-106, 108111, 113-118, Akko Karlsson (MP) §§ 107,112 och Erik Berg (M) § 111
jämte ordförande Conny Tyrberg
Kommunledningskontoret 16 juni 2010 kl 14 00

Underskrifter

Sekreterare

Övriga närvarande
Utses att justera

Paragrafer

95 - 118

Åke Andersson

Ordförande
Conny Tyrberg

Justerande
Jörgen Andersson §§ 95-110, 112-118

Akko Karlsson § 107, 112

Veikko Kärki §§ 95-106, 108-111,
113-118
_________________________
Erik Berg § 111

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

7 juni 2010

Anslaget sätts upp

17 juni 2010

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Anslaget tas ned

9 juli 2010

Underskrift
Åke Andersson

Utdragsbestyrkande
Revisorerna Inger Wiman, Bertil Lycke, Bert Green, Pehr-Evald Axelsson, Lennart Fredriksson, Lennart Petersson,
Lars-Erik Cederlöf samt kommunrevisionen
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Tjänstgörande ersättare
Sharad Bhatt (S) för Krister Örnfjäder §§ 95-106, 108-110, 113-117
Nils-Erik Karlsson (S) för Margareta Fredriksson
Tommy Fredriksson (S) för Göran Oscarsson §§ 95-106, 108-109, 111-112, 114-117
Siv Forsberg (S) för Ulf Jonsson §§ 95-107, 109-118
Marie-Louise Lundgren (M) för Jan Erik Barkelius §§ 95-110, 112-118
Albert G Johansson (C) Thomas Svensson §§ 95-106, 108-118
Angelica Katsanidou (S) för Ronny Pettersson §§ 95-110, 112-118
Denny Åsberg (S) för Gunnar Jansson § 95-110, 112-118
Ivar Svensson (FP) för Sverker Thorén §§ 95-106, 108-118
Björn J:son Blomquist (M) för Emelie Andersson §§ 95-106, 108-118
Yngve Nilsson (S) för Tomas Kronståhl § 107
Bo Jonsson (C) för Björg Lorentzon § 107
Åke Elgstrand (M) för Harald Hjalmarsson § 107

Övriga närvarande
Tore Källmark § 96
Rolf Herrström § 96
Christer Hedberg § 96
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ingvar Ahlström, § 96
Miljö- och byggnadschef Marianne Teurnell Söderlund § 96
Revisor Lars-Erik Cederlöf §§ 96-114
Kommundirektör Helena Sjöholm §§ 102-118
Kommundirektör C-M Mårheden §§ 102-118
Teknisk chef Per Allerth § 106
Bo Jonsson (C), ordförande i Västervik Miljö & Energi AB
och Västervik Kraft Elnät AB, § 106

Närvarande inte tjänstgörande ersättare
Yngve Nilsson §§ 95-106 och 109-118
Åke Elgstrand §§ 103-106
Bo Jonsson §§ 99 -106, 108

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se
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Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-07
§ 95

Upprop och val av justerare

§ 96

Utdelning av Miljöstipendiet för 2009

§ 97

Interpellation om utveckling av Överum som ett livskraftigt samhälle

§ 98

Interpellation om lönebidragsanställda i Västerviks kommun

§ 99

Investering i Stegeholmsverket samt utökad låneram

§ 100

Överenskommelse om självstyrande enhet inom Handikappomsorgen Enhet 8

§ 101

Tecknande av förlagslån i Kommuninvest ekonomisk förening

§ 102

Årsredovisning 2009 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i
Kalmar län

§ 103

Arvode till röstmottagare samt till valnämndens ledamöter och
ersättare vid allmänna val 2010

§ 104

Ersättning till röstmottagare vid 2010 års institutionsröstning på
servicehus, vårdinrättningar, sjukhus m m.

§ 105

Riktlinjer för markanvisning i Västerviks kommun

§ 106

Information om verksamhetsplanerna för tekniska nämnden,
Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB för
2010

§ 107

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2009

§ 108

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för barn- och
utbildningsnämnden 2009

§109

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för kultur- och
fritidsnämnden 2009

§ 110

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för miljö- och
byggnadsnämnden 2009

§ 111

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden 2009

Justerandes sign
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Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-07, forts
§ 112

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för tekniska
nämnden 2009

§ 113

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2009

§ 114

Årsredovisning 2009 för Västerviks kommun

§ 115

Medborgarförslag om belysning av Spårö båk

§ 116

Medborgarförslag om entréskylten till Stadsparken

§ 117

Medborgarförslag om lusthus på Garpedansberget

§ 118

Anmälningar
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Kf § 95

Upprop och val av justerare
Efter uppropet utser kommunfullmäktige Jörgen Andersson (M) och
Veikko Kärki (S) att tillsammans med ordförande Conny Tyrberg (C)
justera dagens protokoll.
Justeringen kommer att ske på kommunledningskontoret onsdagen den
16 juni 2010 kl. 14.00.
Ordföranden meddelar att dagens sammanträde sänds direkt i Radio
Kalmar. Med anledning av detta utgår ärende 2 på dagordningen.

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
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Kf § 96

Utdelning av Miljöstipendiet för 2009
Dnr 2010/296-439
Miljö- och byggnadsnämnden har 2010-05-18 beslutat tilldela Rolf
Herrström, Christer Hedberg och Tore Källmark 2009 års miljöstipendium för uppfinningen Latrina.
Kommunens miljöstipendium syftar till att uppmuntra insatser för miljön
samt att ge uppskattning och uppmärksamhet till dem som aktivt arbetar
för en bättre miljö i kommunen.
Nämndens motivering lyder: Latrina - en smart latrintömningsstation för
fritidsbåtar som behöver tömma sin båttoalett. Utformningen har karaktären av ett sjömärke som med sin totalhöjd av 3,2 meter gör det lätt för
den ankommande fritidsskepparen att se var det går att tömma sin båttoalett på latrin.
Ordförande Conny Tyrberg överlämnar diplom, prissumma och
blommor och poängterar att stipendiaterna ligger i miljöteknikens framkant med en teknik som kan bidra till att rena Östersjön och skapa ett
hav i balans.
Pristagarna tackar för utmärkelsen och redogör för hur Latrina kommit
till.
Församlingen hyllar stipendiaterna med varma applåder.

Justerandes sign
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Kf § 97

Interpellation om utveckling av Överum som ett livskraftigt samhälle
Dnr 2010/284-109
Tomas Kronståhl (S) har 2010-05-31 väckt en interpellation om att
kommunen bör ta på sig ett större ansvar för de tomma hyresfastigheterna i Överum och att skyndsamt ta fram planer på attraktiva områden som lockar människor att flytta till Överum. Vidare bör kommunen
arbeta med näringslivet för att marknadsföra Överum som en boendeort
med goda kommunikationer och hög livskvalitet.
Interpellationen är ställd till kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M).
Tomas Kronståhl ställer interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och att den besvaras vid nästa sammanträde.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till:
Kommunalrådet Harald Hjalmarsson
Justerandes sign
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Kf § 98

Interpellation
kommun

om

lönebidragsanställda

i

Västerviks

Dnr 2010/281-109
Dan Nilsson (S) har 2010-05-31 väckt en interpellation med fyra frågor
om lönebidragsanställda i Västerviks kommun. Interpellationen är ställd
till kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M). Bakom interpellationen står
även Magnus Stavbom (V) och Akko Karlsson (MP).
Frågorna är:
- hur många lönebidragstjänster har vi totalt i kommunens förvaltningar?
- hur många nya tjänster av detta slag har inrättats under dina år som
kommunalråd?
- finns det planer på att utöka antalet lönebidragstjänster?
- har det skett någon uppföljning av de befintliga tjänsterna?
Dan Nilsson ställer interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och att den besvaras vid nästa sammanträde.
Jörgen Andersson (M) och Gert Wollinger (S) lämnar kommentarer
kring interpellationen.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till:
Kommunalrådet Harald Hjalmarsson
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Kf § 99

Investering i Stegeholmsverket samt utökad låneram
Dnr 2010/45-370
Styrelsen i Västerviks Miljö- och Energi har 2010-02-24, § 17 beslutat
att genomföra planerad utbyggnad med kraftvärmeproduktion vid
Stegeholmsverket. Förutsättningen är att moderbolaget Västerviks
Kommuns Förvaltnings AB begär att kommunfullmäktige utökar låneramen med 300 mnkr för ändamålet och att investeringen i övrigt godkänns. En förstudie har gjorts och den innebär att nuvarande anläggning kompletteras med en femte panna för kraftvärmeproduktion.
Styrelsen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har behandlat ärendet
2010-04-12, § 4 och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen investering med kraftvärmeproduktion vid
Stegeholmsverket. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka
låneramen för koncernen i erforderlig omfattning.
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 11 maj 2010 att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen investering med kraftvärmeproduktion vid
Stegeholmsverket, samt att utöka låneramen för koncernen i erforderlig
omfattning, högst 300 mnkr.
Vid fullmäktiges överläggning yrkar Mats Hugosson (C), Akko Karlsson
(MP), Anders Helderud (M), Mariann Gustafsson (V), Olof Nimhed
(VDM) och Veikko Kärki (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Västervik Miljö & Energi AB
Kommunledningskontoret, kommundirektör Helena Sjöholm
Justerandes sign
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Kf § 100

Överenskommelse om självstyrande enhet inom Handikappomsorgen Enhet 8
Dnr 2010/244-107
En självstyrande enhet utför på uppdrag av socialnämnden en verksamhet inom ramen för socialförvaltningens organisation. Enheten leds
av enhetschefen som är direkt underställd socialchefen. Den självstyrande enheten är inte en självständig ekonomisk enhet i juridisk
mening. Det innebär att ansvaret för ekonomi, personal m.m. ytterst är
socialnämndens.
Det aktuella förslaget till överenskommelse om självstyrande enhet
mellan socialnämnden och Handikappomsorgen Enhet 8 (LSS-gruppen,
barn- och ungdomsteamet, Långrevsgatan 9 och anhöriganställningar)
innebär ett fortlöpande uppdrag från och med 1 juli 2010 och uppsägningstiden är ett år.
Socialnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-04-28, §
54 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna överenskommelsen.
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 11 maj 2010 att överenskommelsen godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
att samtliga självstyrande enheters verksamheter återrapporteras i
samband med årsredovisningen för kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad överenskommelse om självstyrande enhet
mellan Socialnämnden i Västervik å ena sidan och Handikappomsorgen
Enhet 8 å andra sidan.
Vid fullmäktiges överläggning yrkar Tomas Kronståhl (S) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisad överenskommelse om självstyrande enhet
mellan Socialnämnden i Västervik å ena sidan och Handikappomsorgen
Enhet 8 å andra sidan.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Socialnämnden
Justerandes sign
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Kf § 101

Tecknande av förlagslån i Kommuninvest Ekonomisk
Förening
Dnr 2010/164-045
Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder i skrivelse 30 mars 2010
medlemmarna att teckna en del i föreningens förlagslån. I föreningens
stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas
medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För detta krävs ett större kapital än vad som finns idag.
Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 25 mars
2010 beslutat att förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst
1 000 mnkr från medlemmarna i föreningen. Föreningen avser därefter
att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån.
Västerviks kommun har erbjudits att teckna 5,4 mnkr av detta förlagslån. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att
delta, erbjuds vår del av lånet till andra medlemmar som vill teckna
större belopp. Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under
perioden 6 april till 30 september 2010. Teckningsanmälan är bindande.
Kommunledningskontoret redovisar ärendet i skrivelse 12 maj 2010.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut
högst 5,4 mnkr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande
daterat mars 2010,
att finansiering av utlåningen sker genom ökad upplåning, samt
att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna
en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna
utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Kommuninvest ekonomisk förening, Box 124, 701 42 Örebro
Kommunstyrelsen
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Kf § 102

Årsredovisning 2009 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län
Dnr 2009/484-042
Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas enligt regionförbundets förbundsordning till landstinget och kommunerna för beslut
om ansvarsfrihet. Regionförbundet i Kalmar län hemställer i skrivelse
3 maj 2010 att kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för
2009.
Revisionsgranskningens omfattning, inriktning och resultat framgår av
revisionsberättelse m.fl. handlingar. Granskningen har genomförts av
de av landstingsfullmäktige valda revisorerna för regionförbundet. De
valda revisorerna har biträtts vid granskningen av auktoriserad revisor
från Öhrlings – Pricewaterhouse Coopers. Revisorerna tillstyrker att
regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet, samt att regionförbundets årsredovisning 2009 godkänns.
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 5 maj 2010 att årsredovisningen godkänns och att styrelsens beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att redovisa vilken nytta
Västerviks kommun har haft av medverkan i regionförbundet mot bakgrund av en eventuell omprövning av engagemanget.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2009 för Regionförbundet i Kalmar län,
samt
att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ för 2009.
Inför fullmäktiges behandling anmäler Harald Hjalmarsson (M), Mats
Hugosson (C), Tomas Kronståhl (S), Jorge Chavez (KD) och Akko
Karlsson (MP) jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Gert Wollinger (S), tillika revisor i regionförbundet, föredrar revisorernas
berättelse.
Olof Nimhed (VDM) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I fullmäktiges överläggning deltar även Dan Nilsson (S), Gert Wollinger
(S) och Anna Bodjo (MP).
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Kf § 102, forts
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen 2009 för Regionförbundet i Kalmar län,
samt
att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ för 2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar
Justerandes sign
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Kf § 103

Arvoden till röstmottagare samt till valnämndens ledamöter och ersättare vid allmänna val 2010
Dnr 2010/191-111
Valnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2010-03-26, § 1
och beslutat att föreslå följande arvoden att gälla vid allmänna val 2010:
Ordförandens arvode höjs från 2000 kr till 2600 kr
Vice ordförandens arvode höjs från 1750 kr till 2300 kr
Röstmottagarnas arvode höjs från 1500 kr till 1900 kr
Arvodena för valnämndens ledamöter och ersättare under valdagen
föreslås vara 2600 kr.
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 4 maj 2010 att fullmäktige
beslutar i enlighet med valnämndens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa arvodena till röstmottagarna vid allmänna val 2010 enligt
följande:
ordförande
2 600 kr
vice ordförande
2 300 kr
övriga röstmottagare och vaktmästare
1 900 kr, samt
att fastställa arvodena för valnämndens ledamöter och ersättare under
valdagen till 2 600 kr.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Valnämnden
Justerandes sign

Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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Kf § 104

Ersättning till röstmottagare vid 2010 års institutionsröstning på servicehus, vårdinrättningar, sjukhus m.m.
Dnr 2010/191-111
Valnämnden har behandlat rubricerat ärende vid sammanträde
2010-03-26, § 5. Vid valen 2006 och 2009 var ersättningen 300
kr/timme. Valnämnden har beslutat att föreslå att ersättningen höjs med
10 % och därmed hamnar på 330 kr/timme.
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 4 maj 2010 att fullmäktige
beslutar i enlighet med valnämndens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ersättningen till röstmottagare vid 2010 års institutionsröstning på
servicehus, vårdinrättningar, sjukhus m.m. ska vara 330 kr/timme exkl.
sociala avgifter och reseersättning.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Valnämnden
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Kf § 105

Riktlinjer för markanvisning i Västerviks kommun
Dnr 2010/251-250
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-18 att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag till markanvisningspolicy för
Västerviks kommun. Ett förslag till riktlinjer för markanvisning i
Västerviks kommun har nu utarbetats. Samråd har skett med andra
kommuner i ärendet. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 27 april
2010 har det varit en målsättning att göra riktlinjerna korta och enkla
samtidigt som det känts viktigt att göra en bred analys för bakgrund och
information.
Syftet med upprättade riktlinjer är att underlätta markanvisningsprocessen och förtydliga processen både internt och externt. Riktlinjerna ska vara ett redskap för tjänstemän och beslutsfattare vid tilldelningen av kommunal mark i Västerviks kommun. Dokumentet antas
av kommunstyrelsen och gäller därefter som riktlinjer för markanvisning
i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag på ändring i
kommunstyrelsens reglemente för att förtydliga delegationsordningen i
markanvisningsärenden.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för markanvisning i
Västerviks kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Kommunledningskontoret
Mikael Nilsson, kommunledningskontoret
Inga-Lill Karlsson, kommunledningskontoret
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Kf 106

Information om tekniska nämndens och de tekniska
bolagens verksamhetsplaner för 2010
Dnr 2009/84-041
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2009 den strategiska planen för
åren 2010-2012. Kommungemensamma mål samt mål, inriktningar och
ramar för styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhet bestämdes
att gälla för två år. Med utgångspunkt i planen har styrelsen, nämnderna
och bolagen under hösten 2009 planerat verksamhet och budget i detalj.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-07 att en utförligare presentation av nämndernas och bolagens verksamhetsplaner sker vid sammanträdena under perioden februari – juni 2010.
Vid dagens sammanträde redovisas tekniska nämndens verksamhetsplan av ordförande Anders Helderud (M).
Verksamhetsplanerna för Västerviks Kraft Elnät AB och Västervik Miljö
& Energi AB presenteras av ordförande Bo Jonsson (C).
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Kf § 107

Revisionsberättelse för år 2009 för kommunstyrelsen
samt fråga om ansvarsfrihet
Dnr 2010/277-042
Kommunens revisorer har 2010-05-19 upprättat revisionsberättelser för
kommunstyrelsen och de sex nämnderna.
Inför ärendets behandling anmäler följande ledamöter och tjänstgörande ersättare jäv enligt kommunallagen 5 kap. § 20 a på grund av
redovisningsskyldighet, dvs. med uppdrag som ledamot eller ersättare i
kommunstyrelsen. Därutöver kan släktskapsjäv i form av närstående till
redovisningsskyldig förekomma.
De jäviga deltar därmed inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Harald Hjalmarsson (M)
Eva Ahlström (M)
Axel Nilsson (M)
Ivar Svensson (FP)
Jorge Chavez (KD)
Tomas Kronståhl (S)
Dan Nilsson (S)
Veikko Kärki (S)
Katarina Andersson (M)
Albert G Johansson (C)
Olof Nimhed (VDM

Mats Hugosson (C)
Margareta Nilsson (M)
Tommy Fredriksson (S)
Sharad Bhatt (S)
Mariann Gustafsson (V)
Ingegerd Karlsson (S)
Peter Johansson (M)
Malin Sjölander (M)
Björn J:son Blomquist (M)
Björg Lorentzon (C)
Anna Bodjo (MP)

I Harald Hjalmarssons ställe tjänstgör Åke Elgstrand (M), för Björg
Lorentzon tjänstgör Bo Jonsson (C) och för Tomas Kronståhl tjänstgör
Yngve Nilsson (S).
Akko Karlsson (MP) utses till justerare i detta ärende istället för Veikko
Kärki.
Revisorerna riktar sex anmärkningar mot kommunstyrelsen:
att kommunens övergripande resultatmål enligt fastställd strategisk plan på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag inte har uppnåtts,
att kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram
en långsiktig handlingsplan för hantering av kommunens pensionsskuld
inte har verkställts,
att kommunfullmäktiges beslut 2008-06-23 att uppdra till
kommunstyrelsen att utvärdera systemet med mål- och resultatstyrning
inte har verkställts,
Kf § 107 forts.
Justerandes sign
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Kf § 107 forts.
att kommunstyrelsen inte till kommunfullmäktige har redovisat vilka
åtgärder, som vidtagits för att nå målet om en halvering från 14 % av
ungdomsarbetslösheten,
att kommunstyrelsen, trots påpekanden i två gransknings-rapporter, inte infört ett kommunalt reglemente för intern kontroll och inte heller
startat arbetet operativt avseende kontroll av den egna verksamheten,
att kommunstyrelsen, trots upprepade påpekanden från
revisorerna, inte har redovisat någon plan för hur målet avseende
effektivare lokalanvändning skall uppnås.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och de förtroendevalda i
detta organ beviljas ansvarsfrihet. Vidare tillstyrker revisorerna att
kommunens årsredovisning godkänns.
Med anledning av anmärkningarna har fullmäktiges ordförande i skrivelse 19 maj 2010 begärt styrelsens förklaring över anmärkningarna.
Kommunstyrelsen har 2010-05-24, § 153 beslutat att uppdra åt ordföranden att med inriktning från de samtal som förts på sammanträdet
och efter samråd med kommunstyrelsens presidium lämna svar på anmärkningarna till kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden har i
beslut 2010-06-02 lämnat kommunledningskontorets skrivelse 2 juni
2010 som kommunstyrelsens svar.
Kommunfullmäktiges ordförande har därefter berett ärendet i enlighet
med fullmäktiges arbetsordning. Ordföranden redovisar i skrivelse 23
juni 2010 följande förslag till beslut.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att revisionens anmärkningar inte framställs från kommunfullmäktiges
sida, samt
att ansvarsfrihet för kommunstyrelsen beviljas för år 2009.
Revisorernas ordförande Inger Wiman (S) föredrar revisionsberättelsen
för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges ordförande redovisar sin beredning av ärendet
och förslaget till beslut.
Yrkande
Gert Wollinger (S) yrkar bifall till revisorernas förslag till beslut om att
även kommunfullmäktige ska framställa anmärkningarna.
Justerandes sign
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Kf § 107 forts.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han avser att först ställa eget förslag om anmärkningar mot revisorernas förslag. Därefter kommer frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen att ställas under proposition. Denna
propositionsordning godkänns av fullmäktige.
Ordföranden ställer först eget förslag om anmärkningar mot revisorernas förslag och finner att fullmäktige bifallit det egna förslaget.
Omröstning begärs och följande proposition framställs och godkänns.
Den som vill bifalla ordförandens förslag om att revisorernas anmärkningar inte ska framställas från fullmäktiges sida röstar ja.
Den som vill bifalla att revisorernas anmärkningar framställs även från
fullmäktiges sida röstar nej.
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
22 ja-röster och 20 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta.
Fullmäktige har därmed beslutat att inte framställa anmärkningar från
fullmäktiges sida.
Ordföranden ställer slutligen revisorernas förslag om ansvarsfrihet för
2009 för kommunstyrelsen under proposition och finner att fullmäktige
beslutat bifalla revisorernas förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att revisorernas anmärkningar mot kommunstyrelsen inte framställs från
fullmäktiges sida, samt
att ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och de förtroendevalda i detta
organ beviljas för år 2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Revisorerna
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 108

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för barnoch utbildningsnämnden 2009
Dnr 2010/277-042
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelse 2010-05-19 över granskningen av barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2009.
Inför ärendets behandling anmäler följande ledamöter och tjänstgörande ersättare jäv enligt kommunallagen 5 kap. § 20 a på grund av
redovisningsskyldighet, dvs. med uppdrag som ledamot eller ersättare i
barn- och utbildningsnämnden. Därutöver kan släktskapsjäv i form av
närstående till redovisningsskyldig förekomma.
De jäviga deltar därmed inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Katarina Andersson (M)
Siv Forsberg (S)
Anders Björkman (M)
Margareta Nilsson (M)

Mats Hugosson (C)
Solveig Thorngren (S)
Yngve Nilsson (S)
Lars Bertilsson (S)

Revisorerna framför tre konstateranden rörande nämndens verksamhet
men har funnit att redovisningen fyller kraven enligt kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Revisorerna tillstyrker att nämnden och de förtroendevalda i detta organ
beviljas ansvarsfrihet.
Revisor Lars-Erik Cederlöf (VDM) föredrar revisionsberättelsen.
Proposition
Ordföranden ställer revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 2009 för
barn- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i detta organ
under proposition och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i detta organ beviljas för år 2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Revisorerna
Justerandes sign
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Kf § 109

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för
kultur- och fritidsnämnden 2009
Dnr 2010/277-042
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelse 2010-05-19 över granskningen av kultur- och fritidsnämndens
verksamhet 2009.
Inför ärendets behandling anmäler följande ledamöter och tjänstgörande ersättare jäv enligt kommunallagen 5 kap. § 20 a på grund av
redovisningsskyldighet, dvs. med uppdrag som ledamot eller ersättare i
kultur- och fritidsnämnden. Därutöver kan släktskapsjäv i form av närstående till redovisningsskyldig förekomma.
De jäviga deltar därmed inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Leif Rosenblad (M)
Jonas Törngård (M)
Vivi-Anne Persson (S)
Gert Wollinger (S)

Anne Blomberg (S)
Hans Ellervik (VDM)
Anna Bodjo (MP)
Mariann Gustafsson (V)

Revisorerna tillstyrker att nämnden och de förtroendevalda i detta organ
beviljas ansvarsfrihet.
Revisorernas ordförande Inger Wiman (S) föredrar revisionsberättelsen.
Proposition
Ordföranden ställer revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 2009 för
kultur- och fritidsnämnden och de förtroendevalda i detta organ under
proposition och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden och de förtroendevalda i
detta organ beviljas för år 2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Revisorerna
Justerandes sign
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Kf § 110

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för miljöoch byggnadsnämnden 2009
Dnr 2010/277-042
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelse 2010-05-19 över granskningen av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 2009.
Inför ärendets behandling anmäler följande ledamöter och tjänstgörande ersättare jäv enligt kommunallagen 5 kap. § 20 a på grund av
redovisningsskyldighet, dvs. med uppdrag som ledamot eller ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden. Därutöver kan släktskapsjäv i form av
närstående till redovisningsskyldig förekomma.
De jäviga deltar därmed inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Per Andersson (M)
Barbro Friberg (VDM)
Eva Ahlström (M)

Waldemar Koch (S)
Tommy Fredriksson (S)
Marianne Båtman (M)

Revisorerna tillstyrker att nämnden och de förtroendevalda i detta organ
beviljas ansvarsfrihet.
Revisor Lars-Erik Cederlöf (VDM) föredrar revisionsberättelsen.
Proposition
Ordföranden ställer revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 2009 för
miljö- och byggnadsnämnden och de förtroendevalda i detta organ
under proposition och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden och de förtroendevalda i detta organ beviljas för år 2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Miljö- och byggnadsnämnden
Revisorerna
Justerandes sign
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Kf § 111

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för
socialnämnden 2009
Dnr 2010/277-042
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelse 2010-05-19 över granskningen av socialnämndens verksamhet 2009.
Inför ärendets behandling anmäler följande ledamöter och tjänstgörande ersättare jäv enligt kommunallagen 5 kap. § 20 a på grund av
redovisningsskyldighet, dvs. med uppdrag som ledamot eller ersättare i
socialnämnden. Därutöver kan släktskapsjäv i form av närstående till
redovisningsskyldig förekomma.
De jäviga deltar därmed inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Jörgen Andersson (M)
Marianne Båtman (M)
Peter Johansson (M)
Björg Lorentzon (C)
Margareta Sjöstrand (M)
Denny Åsberg (S)
Åke Jägerö (S)
Angelica Katsanidou (S)
Bo Lundgren (M)

Marie-Louise Lundgren (M)
Mary Lundbäck (M)
Malin Sjölander (M)
Anne Jacobsson (C)
Gunnel Ohlin (KD)
Sharad Bhatt (S)
Ewa Ståhl (S)
Lilian Karlsson (V)

Erik Berg (M) utses till justerare i detta ärende istället för Jörgen
Andersson.
Revisorerna framför två konstateranden rörande nämndens verksamhet
men har funnit att redovisningen fyller kraven enligt kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Revisorerna tillstyrker att nämnden och de förtroendevalda i detta organ
beviljas ansvarsfrihet.
Revisorernas ordförande Inger Wiman (S) föredrar revisionsberättelsen.
Proposition
Ordföranden ställer revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 2009 för
socialnämnden och de förtroendevalda i detta organ under proposition
och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget.
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Kf § 111 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att ansvarsfrihet för socialnämnden och de förtroendevalda i detta organ
beviljas för år 2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Socialnämnden
Revisorerna
Justerandes sign
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Kf § 112

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för
tekniska nämnden för 2009
Dnr 2010/277-042
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelse 2010-05-19 över granskningen av tekniska nämndens verksamhet 2009.
Inför ärendets behandling anmäler följande ledamöter och tjänstgörande ersättare jäv enligt kommunallagen 5 kap. § 20 a på grund av
redovisningsskyldighet, dvs. med uppdrag som ledamot eller ersättare i
tekniska nämnden. Därutöver kan släktskapsjäv i form av närstående till
redovisningsskyldig förekomma.
De jäviga deltar därmed inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Anders Helderud (M)
Veikko Kärki (S)
Magnus Stavbom (V)

Bo Andersson (M)
Solveig Thorngren (S)
Sharad Bhatt (S)

Akko Karlsson (MP) utses till justerare i detta ärende istället för Veikko
Kärki.
Revisorerna tillstyrker att nämnden och de förtroendevalda i detta organ
beviljas ansvarsfrihet.
Revisor Lars-Erik Cederlöf (VDM) föredrar revisionsberättelsen.
Proposition
Ordföranden ställer revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 2009 för
tekniska nämnden och de förtroendevalda i detta organ under proposition och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att ansvarsfrihet för tekniska nämnden och de förtroendevalda i detta
organ beviljas för år 2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Tekniska nämnden
Revisorerna
Justerandes sign
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Kf § 113

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden för 2009
Dnr 2010/277-042
Kommunens revisorer har till kommunfullmäktige överlämnat revisionsberättelse 2010-05-19 över granskningen av överförmyndarnämndens
verksamhet 2009.
Inför ärendets behandling anmäler följande ledamöter och tjänstgörande ersättare jäv enligt kommunallagen 5 kap. § 20 a på grund av
redovisningsskyldighet, dvs. med uppdrag som ledamot eller ersättare i
överförmyndarnämnden. Därutöver kan släktskapsjäv i form av närstående till redovisningsskyldig förekomma.
De jäviga deltar därmed inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Eva Ahlström (M)

Tommy Fredriksson (S)

Revisorerna tillstyrker att nämnden och de förtroendevalda i detta organ
beviljas ansvarsfrihet.
Revisorernas ordförande Inger Wiman (S) föredrar revisionsberättelsen.
Proposition
Ordföranden ställer revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 2009 för
överförmyndarnämnden och de förtroendevalda i detta organ under
proposition och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och de förtroendevalda i
detta organ beviljas för år 2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
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Kf § 114

Årsredovisning 2009
Dnr 2010/55-042
Årsredovisningen är kommunfullmäktiges uppföljning av den strategiska
planen. Den ska ge en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Förutom ekonomiskt resultat redovisas väsentliga händelser
under året, kommunens förväntade utveckling samt andra förhållanden
som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Nämnderna följer upp sina verksamhetsplaner med avseende på måluppfyllelse, ekonomiskt resultat, årets viktigaste händelser och framtidsperspektiv. Varje nämnd beslutar om sin verksamhetsberättelse.
Nämndernas verksamhetsberättelser samt bolagens årsredovisningar
bifogas ärendet till kommunfullmäktige.
Med anledning av den tvåårsbudget som gäller för 2008-2009 kommer
kommunstyrelsen i särskilt ärende fatta beslut om hanteringen av
nämndernas över- och underskott från 2009.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunfullmäktige inarbeta de på dagens sammanträde beslutade ändringarna i årsredovisningen samt göra ett förtydligande om att bolagens mål i årsredovisningen är de som kommunfullmäktige har satt upp.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att med kommunstyrelsens ändringar godkänna årsredovisningen för
2009.
Kommunens revisorer har i revisionsberättelsen för kommunstyrelsen
tillstyrkt att årsredovisningen för 2009 godkänns. Beslut om årsredovisningen bör ske först efter att frågan om ansvarsfrihet för nämnder
och styrelser behandlats av fullmäktige.
Till sammanträdet med fullmäktige har årsredovisningen kompletterats
med de ändringar kommunstyrelsen beslutat om vid sammanträdet
2010-04-19 § 114.
Vid fullmäktiges behandling av ärendet deltar Inger Wiman (S), Harald
Hjalmarsson (M), Mariann Gustafsson (V), Tomas Kronståhl (S) och
Gert Wollinger (S).
Efter avslutad debatt ställer ordföranden revisorernas förslag om att
godkänna årsredovisningen under proposition och finner att fullmäktige
bifallit förslaget.
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Kf § 114 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att med kommunstyrelsens ändringar godkänna årsredovisningen för
2009.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret, Helena Sjöholm
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Medborgarförslag om belysning på Spårö båk
Dnr 2009/523-109
Thomas Franzén, Västervik har 2 december 2009 väckt ett
medborgarförslag om att belysa Spårö båk.
Kommunledningskontoret har i skrivelse 25 januari 2010 efterlyst
Sjöfartsverkets synpunkter som ägare av båken. Verket har i skrivelse
22 april 2010 meddelat att det inte har några erinringar mot att båken
får fasadbelysning men att den i så fall bör vara markbunden.
Kommunfullmäktiges presidium har 2010-05-25 berett ärendet.
Presidiet föreslår fullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och besvarande till förslagsställaren.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag om entréskylten till Stadsparken
Dnr 2010/229-109
Anita Andersson, Västervik har 30 april 2010 väckt ett medborgarförslag
om att entréskylten till Stadsparken bör få lite gladare färg.
Kommunfullmäktiges presidium har 2010-05-25 berett ärendet.
Presidiet föreslår fullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och besvarande till förslagsställaren efter samråd med
Teknisk Service.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Teknisk Service
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Kf § 117

Medborgarförslag om lusthus på Garpedansberget
Dnr 2010/274-109
Bertil Dolk, Gamleby har 18 maj 2010 väckt ett medborgarförslag om att
uppföra ett lusthus på Garpedansbergets topp.
Kommunfullmäktiges presidium har 2010-05-25 berett ärendet.
Presidiet föreslår fullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och besvarande till förslagsställaren.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

2010-06-17
Paragrafen expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
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Anmälningar
Årsredovisning 2009 från kommunfullmäktiges demokratiberedning.
Dnr 2009/68-101
Mötesanteckningar från demokratiberedningens sammanträde
2010-02-25.
Dnr 2010/202-101
Socialnämndens protokoll 2010-04-28 § 53 med svar på Britt-Marie
Helmerssons medborgarförslag om gräsklippning och snöskottning för
pensionärer med egen fastighet.
Dnr 2009/530-109
Tekniska nämndens protokoll 2010-04-27 § 50 med svar på Anna-Carin
Wirenfelts medborgarförslag om att sätta upp bullerplank vid Stenhamraparkeringens återvinningsstation.
Dnr 2009/534-109
Tekniska nämndens protokoll 2010-04-27 § 49 med svar på Berndt
Svenssons medborgarförslag om avstängning av gåfartsområdet vid
fiskaretorget och Strandvägen under de turistintensiva månaderna.
Dnr 2010/84-109
Socialnämndens protokoll 2010-04-28 § 62 med redovisning för kvartal
4 2009 och kvartal 1 2010 av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Dnr 2010/247-709
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-04-20 § 38 om att det
inte längre är aktuellt att driva den kommunala vuxenutbildningen som
intraprenad.
Dnr 2008/529-107
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2009, godkänd
av barn- och utbildningsnämnden 2010-04-20 § 33 och behandlad av
kommunstyrelsen 2010-05-24 § 155.
Dnr 2010/222-607
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