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Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik
28 juni 2010 kl. 18.00 – 21.30

Beslutande
Harald Hjalmarsson (M)
Jonas Törngård (M)
Jörgen Andersson (M)
Margareta Sjöstrand (M)
Anne Jacobsson (C)
Mats Hugosson (C)
Krister Örnfjäder (S)
Tomas Kronståhl (S)
Ingegerd Karlsson (S)
Göran Oscarsson (S)
Eva Ahlström (M)
Erik Berg (M)
Anders Helderud (M)
Per Andersson (M)
Conny Tyrberg (C)
Björg Lorentzon (C)
Ulf Jonsson (S)
Birgitta Hederberg (S)
Margareta Fredriksson(S)
Anne Blomberg (S)
Katarina Andersson (M)

Jan-Erik Barkelius (M)
Axel Nilsson (M) §§ 119-130
Peter Johansson (M)
Thomas Svensson (C)
Ingela Svensson (C)
Åke Jägerö (S)
Göta Henriksson (S)
Lars Bertilsson (S)
Ronny Pettersson (S)
Leif Rosenblad (M)
Yvonne Nilsson (M)
Bo Andersson (M)
Margareta Nilsson (M) §§ 119-135
Jorge Chávez (KD) §§119-129
Gunnel Ohlin (KD)
Gunnar Jansson (S)
Solveig Thorngren (S)
Veikko Kärki (S)
Berit Thall (S)
Bo Lundgren (M)
Marianne Båtman (M)

Olof Nimhed (VDM)
Hans Ellervik (VDM)
Sverker Thorén (FP)
Mariann Gustafsson (V)
Magnus Stavbom (V)
Lilian Karlsson (V)
Inger Wiman (S)
Waldemar Koch (S)
Malin Sjölander (M)
Mary Lundbäck (M)
Barbro Friberg (VDM)
Birgitta Eckerbom (FP)
Johannes Regell (SP) §§ 119-135
Anna Bodjo (MP)
Akko Karlsson (MP)
Gert Wollinger (S)
Ewa Ståhl (S)
Anders Björkman (M)
Emelie Andersson (M)
Dan Nilsson (S)
Vivi-Anne Persson (S)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Anne Jacobsson (C) och Birgitta Hederberg (S) jämte ordförande Conny
Tyrberg (C)

Justeringens plats och
tid

Kommunledningskontoret 6 juli 2010 kl 14 00.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

119-137

Åke Andersson

Ordförande
Conny Tyrberg

Justerande
Anne Jacobsson (C)

Birgitta Hederberg (S)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

28 juni 2010

Anslaget sätts upp

7 juli 2010

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Anslaget tas ned

29 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
Marie-Louise Lundgren (M) för Harald Hjalmarsson
Sharad Bhatt (S) för Margareta Fredriksson
Björn J:son Blomquist (M) för Anders Helderud
Åke Elgstrand (M) för Katarina Andersson
Cecilia Hellman (M) för Jan-Erik Barkelius
Per-Arne Fredriksson (C) Thomas Svensson
Albert G Johansson (C) för Ingela Svensson
Siv Forsberg (S) för Berit Thall

Leif Johansson (S) för Göta Henriksson
Denny Åsberg (S) för Ronny Pettersson
Kerstin Åhlin (VDM) för Hans Ellervik
Fredrik Zanton (FP) för Birgitta Eckerbom
Ivar Svensson (FP) för Sverker Thorén
Angelica Katsanidou (S) för Dan Nilsson
Erik Torbrand (M) för Emelie Andersson
Yngve Nilsson (S) för Vivi-Anne Persson

Övriga närvarande
Helena Sjöholm, kommundirektör §§ 131-137
Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör
Ewa Grönwall, kommunikationsstrateg
Gun Lindberg §§ 119-130
Sara Dolk, §§ 119-128
Gunnar Boman, VD Västerviks Resort AB § 134

Närvarande inte tjänstgörande ersättare
Tommy Fredriksson (S)

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
kommunfullmäktige@vastervik.se
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Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-28
§ 119

Upprop och val av justerare

§ 120

Interpellation om utveckling av Överum som ett livskraftigt samhälle

§ 121

Interpellation om lönebidragsanställda i Västerviks kommun

§ 122

Interpellation om fattigdom bland barn och ungdomar i
Västerviks kommun

§ 123

Svar på fråga om handels- och industriområdet vid Ljungheden

§ 124

Svar på fråga om Tjustbanan

§ 125

Motion om installation av kommunalt vatten och toalett i
Ankarsrums brukspark

§ 126

Motion om ekoturism

§ 127

Antagande av detaljplan för Magasinet 8 m.fl., ”detaljplan 2”
för Skeppsbrokajen, Västervik

§ 128

Antagande av detaljplan för Reningsverket 1, 2 och 3 samt
del av Västervik 4.28 och 4:33

§ 129

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§ 130

Hållbarhetsbokslut för 2009

§ 131

Avveckling av överförmyndarnämnden

§ 132

Avveckling av tekniska nämnden

§ 133

Information om verksamhetsplanen för Västerviks Bostads
AB för 2010

§ 134

Information om bildande av bostadsrättsförening på Lysingsbadet

§ 135

Arbetsmiljöpolicy i Västerviks kommun och de helägda
bolagen

§ 136

Delårsrapport januari-april 2010 för Västerviks kommun

§ 137

Anmälningar

Justerandes sign
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Kf § 119

Upprop och val av justerare
Efter uppropet utser kommunfullmäktige Anne Jacobsson (C) och
Birgitta Hederberg (S) att tillsammans med ordförande Conny Tyrberg
(C) justera dagens protokoll.
Justeringen kommer att ske på kommunledningskontoret tisdagen den
6 juli kl 14 00.
Kommunfullmäktige beslutar på ordförandens förslag att ett nytt ärende
med information om utvecklingen av Lysingsbadet från VD Gunnar
Boman, Västervik Resort AB tillförs föredragningslistan efter ärende 9.

Justerandes sign
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Kf § 120

Interpellation om utveckling av Överum som ett livskraftigt samhälle
Dnr 2010/284-109
Vid fullmäktiges sammanträde 2010-06-07 beslöts att interpellationen till
kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M) från Tomas Kronståhl (S) fick
ställas och att den skulle besvaras vid sammanträdet den 28 juni.
På grund av att kommunalrådet meddelat förhinder att närvara vid
dagens sammanträde kommer interpellationen att besvaras vid
sammanträdet den 6 september.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen besvaras vid sammanträdet i september.

2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Kommunalrådet Harald Hjalmarsson
Justerandes sign
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Kf § 121

Interpellation om lönebidragsanställda i Västerviks
kommun
Dnr 2010/281-109
Vid fullmäktiges sammanträde 2010-06-07 beslöts att interpellationen till
kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M) från Dan Nilsson (S) fick ställas
och att den skulle besvaras vid sammanträdet den 28 juni.
På grund av att kommunalrådet meddelat förhinder att närvara vid
dagens sammanträde kommer interpellationen att besvaras vid
sammanträdet den 6 september.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen besvaras vid sammanträdet i september.

2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Kommunalrådet Harald Hjalmarsson
Justerandes sign
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Kf § 122

Interpellation om fattigdom bland barn och ungdomar i
Västerviks kommun
Dnr 2010/334-109
Sharad Bhatt (S) har 2010-06-24 väckt en interpellation ställd till socialnämndens ordförande Marie-Louise Lundgren (M).
I interpellationen ställs frågor om
- kartläggning av antalet barn och ungdomar som kan betecknas som
fattiga
- införande av välfärdsbokslut och barnbokslut
- åtgärder för att stötta barn- och ungdomar inför lov och semestrar
- mer jämlika uppväxtvillkor i vår kommun.
Sharad Bhatt föredrar interpellationen.
Marie-Louise Lundgren yrkar att interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M) eftersom ärenden om
försörjningsstöd från 2010 är överflyttade till kommunstyrelsen från
socialnämnden.
I debatten kring ordningsfrågan deltar Sharad Bhatt, Axel Nilsson (M),
Mats Hugosson (C) och Tomas Kronståhl (S).
Ordföranden ställer först proposition på om interpellationen får ställas
och finner att fullmäktige beslutat att interpellationen får ställas.
Ordföranden ställer därefter förslagen om vem ska besvara interpellationen mot varandra och finner att fullmäktige beslutat att Harald
Hjalmarsson ska besvara interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas,
att den besvaras av kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson,
samt
att den besvaras vid septembersammanträdet.

2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Kommunalrådet Harald Hjalmarsson

Justerandes sign
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Kf § 123

Svar på fråga om handels- och industriområdet vid
Ljungheden
Dnr 2010/329-109
Krister Örnfjäder (S) har väckt en fråga, se bilaga till denna paragraf,
ställd till kommunalrådet Harald Hjalmarsson eller till kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Mats Hugosson (C).
Frågan gäller om de tidsscheman håller som är utlovade och om den
etableringsmodell som förutskickades.
Krister Örnfjäder ställer frågan.
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
Mats Hugosson besvarar frågan och hemställer om att fullmäktige godkänner svaret.
I debatten deltar de ovan nämnda.
Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden lämnar sakupplysningar om
markförhållandena vid området.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna svaret på frågan.

Justerandes sign
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Kf § 124

Svar på fråga om Tjustbanan
Dnr 2010/330-109
Krister Örnfjäder (S) har väckt en fråga, se bilaga till denna paragraf,
ställd till kommunalrådet Harald Hjalmarsson eller till kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Mats Hugosson (C).
Frågan gäller om vilka besked infrastrukturminister Åsa Torstensson
gav till företrädarna för Västerviks kommun om regeringens satsningar
på banan i samband med att hon åkte där i maj månad.
Krister Örnfjäder ställer frågan.
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
Mats Hugosson besvarar frågan och hemställer om att fullmäktige godkänner svaret.
I debatten deltar de ovan nämnda.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna svaret på frågan.

Justerandes sign
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Kf § 125

Motion om installation av kommunalt vatten och toalett i
Ankarsrums brukspark
Dnr 2010/332-109
Johannes Regell (SP) har väckt en motion 2010-06-23 om behovet av
kommunalt vatten och toalett i lämplig byggnad vid Ankarsrums hembygdsförenings samlingar i Bruksparken.
Ordföranden föredrar motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 126

Motion om ekoturism
Dnr 2010/337-109
Akko Karlsson (MP) och Anna Bodjo (MP) har väckt en motion
2010-06-28 om att kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en
förstudie kring ekoturismcertifiering och profilerad ekoturism bland
lokala och regionala aktörer.
Akko Karlsson föredrar motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kf § 127

Antagande av detaljplan för Magasinet 8 m.fl., ”detaljplan 2” för Skeppsbrokajen, Västervik
Dnr 2009/501-214
Enligt kommunledningskontorets skrivelse 26 maj 2010 är syftet med
detaljplanen att möjliggöra bostadsbebyggelse på Magasinet 8 m.fl.
samt ny parkeringsplats. Detaljplanen är en av tre detaljplaner för
Skeppsbron med närliggande område. Målet är att ge Västervik ett
tydligare intryck som sjöstad. Var och en av detaljplanerna är oavhängig de andra två planerna och kan genomföras oberoende av varandra. Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande och var
föremål för samråd under tiden 16 november till 21 december 2009.
Inkomna synpunkter under samrådet ledde till vissa kompletteringar
och ändringar av planhandlingarna. Ändringarna framgår av samrådsredogörelsen.
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 26 april till 17
maj 2010 då det funnits tillfälle att lämna synpunkter och yttranden på
förslaget. Endast ett yttrande har kommit in under utställningstiden och
detaljplanen har ändrats beträffande yttrandet. Då ändringarna saknar
intresse för allmänheten och är av begränsad betydelse har ändringarna efter utställningen endast samråtts med berörd sakägare, som
har godkänt dessa.
Detaljplanehandlingarna består av följande antagandehandlingar:
Plankarta med bestämmelser 2010-05-24
Illustrationskarta 2010-04-16
Planbeskrivning 2010-05-24
Genomförandebeskrivning 2010-05-24
Behovsbedömning 2008-04-18
Samrådsredogörelse 2010-04-16
Fastighetsförteckning 2010-04-19
Utlåtande 2010-05-24
Till detaljplanen hör även underlag i form av bebyggelsehistorisk utredning, planprogram, idéutredning, bullerutredning, kajstatusbedömning och miljögeoteknisk undersökning.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utlåtandet daterat 2010-05-24.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Magasinet 8 m.fl., ”detaljplan 2” för Skeppsbrokajen, Västervik.

Justerandes sign
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Kf § 127 forts.
Planarkitekt Sara Dolk, kommunledningskontoret föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Magasinet 8 m.fl., ”detaljplan 2” för Skeppsbrokajen, Västervik.
Anmälan
Krister Örnfjäder (S) anmäler att han inte deltar i beslutet.

2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 Kalmar
Planarkitekt Sara Dolk, kommunledningskontoret
Justerandes sign
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Kf § 128

Antagande av detaljplan för Reningsverket 1, 2 och 3
samt del av Västervik 4:28 och 4:33
Dnr 2008/498-214
Enligt kommunledningskontorets skrivelse 27 maj 2010 är syftet med
planen att möjliggöra en uppbyggnad av produktion av flytande hus
samt utöka utbyggnadsmöjligheten för biogasanläggningen. Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande och varit utställd för
granskning under tiden 30 november till 29 december 2009. Inkomna
yttranden framgår i det särskilda utlåtandet där det klargörs att endast
redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna. Vid diskussioner med
Länsstyrelsen om åtgärder för att gynna och bevara läderbaggen och
apollofjärilen på Lucerna har en skötselplan upprättats. Länsstyrelsen
påpekar vikten av att skötseln kommer till stånd för att trygga naturvärdena utanför planområdet.
Planhandlingarna består av:
- detaljplanekarta 2009-11-17, rev. 2010-04-07
- planbeskrivning 2009-11-17, rev. 2010-05-20
- genomförandebeskrivning 2009-11-17, rev. 2010-05-20
- utlåtande 2010-05-20
Till planen hör även miljökonsekvensbeskrivning, bullerutredning, naturinventering och åtgärdsförslag, länsstyrelsens beslut angående dispensansökan från artskyddsförordningen samt skötselplan för naturmarken på Lucerna.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utlåtandet daterat 2010-05-20, samt
att uppdra åt tekniska nämnden att verkställa skötselplanen för naturmarken på Lucerna skyndsamt.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Reningsverket 1, 2 och 3 samt del av Västervik
4:28 och 4:33.
I fullmäktiges överläggningar deltar Anna Bodjo (MP).
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Reningsverket 1, 2 och 3 samt del av Västervik
4:28 och 4:33.
2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 Kalmar
Planarkitekt Regina Laine, kommunledningskontoret
Justerandes sign
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Kf § 129

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr 2010/288-003
Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 28 maj 2010 ett förslag
till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning inför nästa mandatperiod. Förslaget är en uppsamling av de diskussioner som förts de senaste åren i bl.a. demokratiberedningen, kommunfullmäktiges presidium
och vid gruppledarnas årliga möten. Ändringar föreslås i paragraferna 1,
8, 9, 24 och 32.
Några ändringar är av formell natur, t ex att antalet ledamöter förändras
efter höstens val. En annan ändring uttrycker önskemål om ett förhållningssätt som präglas av respekt för den som för tillfället har ordet.
Ytterligare en ändring bygger på att annonseringen inför sammanträden
i lokaltidningarna minskar på så sätt att endast de viktigaste beslutsärendena redovisas i annonsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige att
gälla från 2010-11-01 med ändringen att sista meningen i § 8 i arbetsordningen ska vara: ”Minst två sammanträden per år bör förläggas till
annan plats i kommunen.”
Vid fullmäktiges överläggning yrkar Mariann Gustafsson (V) att följande
tillägg görs i § 30 punkt 3: Debatt om interpellationen får ej ske förrän
svar på interpellationen lämnats.
Ingegerd Karlsson (S) yrkar dels att inledningen av § 23 ska lyda:
Kommunens två ledande tjänstemän … och dels bifall till Mariann
Gustafssons yrkande.
Mats Hugosson (C) yrkar bifall till Ingegerd Karlssons yrkande samt avslag på Mariann Gustafssons yrkande och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Andersson (M) yrkar avslag på Mariann Gustafssons yrkande.
Eva Ahlström (M) yrkar bifall till Mariann Gustafssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han kommer att ställa Ingegerd Karlssons respektive Mariann Gustafssons yrkande mot kommunstyrelsens förslag i
dessa delar. Slutligen kommer kommunstyrelsens förslag i övriga delar
att ställas under proposition.
Denna propositionsordning godkänns av fullmäktige.
Justerandes sign
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Kf § 129 forts
Ordföranden ställer först Ingegerd Karlssons yrkande om tillägg i § 23
under proposition och finner att fullmäktige bifallit Ingegerd Karlssons
yrkande.
Därefter ställer ordföranden Mariann Gustafssons yrkande om tillägg i §
30 under proposition och finner att fullmäktige bifallit Mariann Gustafssons yrkande.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till arbetsordning i övriga delar under proposition och finner att fullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige att
gälla från 2010-11-01 med ändringen att sista meningen i § 8 i arbetsordningen ska vara: ”Minst två sammanträden per år bör förläggas till
annan plats i kommunen.”,
att inledningen av § 23 ska lyda: Kommunens två ledande tjänstemän,
samt
att ett tillägg görs i § 30 punkt 3: Debatt om interpellationen får ej ske
förrän svar på interpellationen lämnats.

2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Inga-Lill Karlsson, kommunledningskontoret
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Kf § 130

Hållbarhetsbokslut för år 2009
Dnr 2010/55-042
Västerviks kommun redovisar för fjärde året i rad ett sammanhållet hållbarhetsbokslut med uppföljning av både miljömål, folkhälsomål och
långsiktiga ekonomiska mål i ett och samma dokument. Återkoppling till
strategisk plan finns där en av de övergripande målsättningarna är att
kommunen ska ha en hållbar samhällsutveckling ur ett ekonomiskt,
ekologiskt och socialt perspektiv.
Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 26 maj 2010 årets hållbarhetsbokslut som beskriver kommunens arbete genom Energimyndighetens program ”Uthållig kommun” där Västerviks kommun är
representerad. Under hösten 2009 blev kommunen även medlem i
Sveriges Ekokommuner som är en samarbetsorganisation mellan
kommuner som beslutat sig för att arbeta strategiskt och systematiskt
för hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att utvärdera arbetet med hållbarhetsbokslutet och ge förslag till åtgärder som utvecklar bokslutet
ytterligare. Uppdraget redovisas för kommunstyrelsen i januari 2011.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna hållbarhetsbokslutet för år 2009.
Kommunekolog Gun Lindberg, miljö- och byggnadskontoret föredrar
ärendet.
Frågor om bokslutet ställs av Mariann Gustafsson (V), Olof Nimhed
(VDM), Gert Wollinger (S), Akko Karlsson (MP) och Anna Bodjo (MP).
Frågorna besvaras av Gun Lindberg.
I debatten deltar Anna Bodjo.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna hållbarhetsbokslutet för år 2009.
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Paragrafen expedieras till
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Ks § 131

Avveckling av överförmyndarnämnden
Dnr 2010/33-001
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-18, § 6 att uppdra åt kommunledningskontoret att senast till kommunstyrelsen i maj 2010 lämna förslag till hur bl. a överförmyndarnämnden kan avvecklas och hur
nämndens verksamhet skall organiseras senast från år 2011.
Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 31 maj 2010 svar på
uppdraget om en eventuell avveckling av överförmyndarnämnden.
I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet
som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndare och ersättare väljs av kommunfullmäktige för
fyra år, räknat från och med 1 januari året efter det, då val av kommunfullmäktige ägt rum. Fullmäktige har möjlighet att till överförmyndare
välja en tjänsteman med rätt kompetens och erfarenhet. Om övergång
från nämnd till överförmyndare sker måste delegationsordningen ses
över, både vad gäller från fullmäktige till överförmyndare och från överförmyndare till tjänstemän inom överförmyndarkansliet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunledningskontorets skrivelse 31 maj 2010 som
svar på uppdraget om hur överförmyndarnämnden kan avvecklas och
hur dess verksamheter kan organiseras.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att avveckla överförmyndarnämnden fr.o.m. 1 januari 2011 och att dess
verksamhet organiseras i enlighet med redovisat förslag med en överförmyndare och en ersättare som utses av fullmäktige,
att överförmyndarnämndens reglemente upphör att gälla fr.o.m.
1 januari 2011, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till nytt
reglemente i november 2010.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 132

Avveckling av tekniska nämnden
Dnr 2010/33-001
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att
lämna förslag till hur tekniska nämnden kan avvecklas och hur dess
verksamheter ska organiseras från år 2011. Kommunstyrelsen beslutade 24 maj 2010 att godkänna kommunledningskontorets skrivelse
3 maj 2010 som svar på uppdraget med redovisning om hur verksamheterna kan organiseras. Ordföranden i kommunstyrelsen har därefter
i skrivelse 1 juni 2010 lämnat förslag till beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om avveckling av
tekniska nämnden uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla
fr.o.m. 1 januari 2011.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avveckla tekniska nämnden, tillika trafiknämnden, fr.o.m. 1 januari
2011 och att dess verksamheter organiseras i enlighet med redovisat
förslag,
att tekniska nämndens reglemente upphör att gälla fr.o.m. 1 januari
2011, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till nödvändiga förändringar i berörda reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv och ägarpolicy i november 2010.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Paragrafen expedieras till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 133

Information om verksamhetsplanen för Västerviks
Bostads AB 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 verksamhetsplanen för Västerviks
Bostads AB av ordförande Lars Björling (M).
Frågor om verksamhetsplanen ställs av Krister Örnfjäder (S) och besvaras av Lars Björling.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna informationen.
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Kf § 134
Information om bildande av bostadsrättsförening på
Lysingsbadet
Dnr 2010/328-105
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-14 § 207 lämnades
information från VD Gunnar Boman, Västervik Resort AB om planerna
på att utveckla semesterrätter på Lysingsbadets Semesteranläggning.
Kommunstyrelsen beslutade att även kommunfullmäktige ska erbjudas
information i ärendet.
Vid dagens sammanträde informerar VD Gunnar Boman om Lysingsbadets utveckling de senaste åren och de planer som finns, bland
annat genom konceptet ”Drömstugan”. Drömstugan AB satsar på utvalda campingplatser vid hav och fjäll. Det är ett nytt koncept med
kvalitetsstugor som bostadsrätter som ska möjliggöra stugköp för fler
och utveckla campingplatser till moderna och lönsamma boendeanläggningar.
Frågor ställs av Akko Karlsson (MP), Tomas Kronståhl (S) och Krister
Örnfjäder (S). Dessa besvaras av Gunnar Boman.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna informationen.
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Kf § 135

Arbetsmiljöpolicy i Västerviks kommun och de helägda
bolagen
Dnr 2009/448-026
I strategisk plan 2010-2012 uttrycks kommunens personalpolitik och
prioriteringar för att utveckla Västerviks kommun till en bra arbetsgivare.
En effektiv personalpolitik kan bidra till intressanta och skapande
arbetsmiljöer som i sin tur bidrar till att nå uppställda verksamhetsmål.
En ny arbetsmiljöpolicy har utarbetats i samverkan och remitterats till
nämnder och styrelser för yttrande. Socialnämnden föreslår en ändrad
formulering att Västerviks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
och inte som i förslaget ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att punkten ”förebyggande
insatser ska initieras som leder till låg sjukfrånvaro” ändras ”förebyggande insatser ska initieras som leder till hälsofrämjande arbetsplatser”. Motiveringen är att kommunen redan har en låg sjukfrånvaro
och att utmaningen är att bibehålla den.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att med ändrade skrivningar enligt socialnämndens och barn- och
utbildningsnämndens förslag ovan föreslå kommunfullmäktige att anta
redovisat förslag till arbetsmiljöpolicy för Västerviks kommun och de
helägda bolagen.
Kommunledningskontoret informerar om att uppföljning av arbetsmiljön
kommer att ske genom en medarbetarenkät under hösten 2010.
CESAM har 21 maj 2010 ställt sig bakom förslaget till arbetsmiljöpolicy
och är positiv till socialnämndens förslag att ordet uppfattas byts ut mot
ordet vara.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ändrade skrivningar enligt socialnämndens och barn- och
utbildningsnämndens förslag ovan anta redovisat förslag till arbetsmiljöpolicy för Västerviks kommun och de helägda bolagen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

2010-07-07
Personal- och socialutskottet
Kommunledningskontoret, Inga-Lill Karlsson
Justerandes sign
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Kf § 136

Delårsrapport för kommunen januari – april 2010
Dnr 2010/134-042
Kommunfullmäktige följer kommunens verksamhet två gånger under
löpande år, efter första tertialet och efter andra tertialet. Delårsrapporten för januari–april ska ge en indikation på om mål och uppdrag
i den strategiska planen kommer att kunna nås som planerat. Avseende det ekonomiska resultatet så lämnas en helårsprognos för
året. Nämnderna lämnar även en total prognos för tvåårsperioden.
Delårsrapporten redovisas i skrivelse. Den helårsbedömning som görs
visar på ett resultat på 33,5 mnkr, vilket är ett betydligt bättre resultat än
det budgeterade för året. De tvärsektoriella uppdragen kommer att
kunna ge betydande resultatförbättringar i år, dock inte fullt ut som
budgeterat. Bedömningen är en negativ avvikelse på ca 15 mnkr.
Nämnderna har ett åtagande för tvåårsperioden 2010–2011. Detta
kommer att justeras med de eventuella över- och underskott som
kommunstyrelsen beslutar att nämnderna ska hantera från föregående
år. Totalt sett visar nämndernas helårsbedömning på en negativ avvikelse på 4,5 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport för kommunen januari – april 2010.
Kommundirektör Helena Sjöholm föredrar ärendet.
Mariann Gustafsson (V) och Tomas Kronståhl (S) ställer frågor om
rapporten. Dessa besvaras av Helena Sjöholm.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

2010-07-07
Paragrafen expedieras till
Kommunledningskontoret, Helena Sjöholm
Justerandes sign
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Kf § 137

Anmälningar
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-14 § 190 med Personalredovisning 2009 för Västerviks kommun.
Dnr 2010/275-025
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-14 § 180 angående avloppsfrågan i Gamleby.
Dnr 2009/84-041
Kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens svar på motioner från ungdomsdebatten 2010.
Dnr 2010/19-106
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-05-25 § 44 med svar på
Gunvor Larssons medborgarförslag om att införa skolämnet social och
emotionell kunskap.
Dnr 2009/477-109
Presidiets beslut om att överlämna Kerstin Jonsson Hällmars medborgarförslag om Bondens marknad till Ewa Grönwall, Evenemangsutveckling i Västervik AB.
Dnr 2010/129-109
Demokratiberedningens mötesanteckningar 2010-03-25.
Dnr 2010/202-101
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