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Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik
30 november 2015 kl. 18.05 – 20.53, ajournering kl. 19.25-19.50, 20.19-20.23

Beslutande
Harald Hjalmarsson (M) §§ 259-273,
275-281
Christin R Molin (M) §§259-273,
275-281
Eva Ahlström (M)
Conny Tyrberg (C)
Carl-Henrik Eriksson (C)
Mats Hugosson (C) §§259-273, 275-281
Åke Jägerö (S)
Angelica Katsanidou (S)
Tomas Kronståhl (S) §§259-273, 275-281
Malin Wimmerström (S)
Katarina Andersson (M)
Jon Sjölander (M) §§259-273, 275-281

Madelene Ståhl (S)
Ulf Jonsson (S)
Peter Johansson (M)
Peter Iselau (S)
Elin Landerdal (M)
Nina Grip (L , tidigare FP)
Leif Svensson (V)
Mariann Gustafsson (V)
Susanne Hultman (S)
Dan Nilsson (S) §§259-273, 275-281
Hmida Benatallah (S)
Anna Hederberg (S)
Helena Sjöholm (M)
Malin Sjölander (M)§§259-273, 275-281

Kenneth Hardy Axelsson (L, tidigare FP)
Sverker Thorén (L , tidigare FP)
Annette Torstensson (C)
Christel Alvarsson (C)
Gunnar Jansson (S)
Margareta Fredriksson (S)

Bo Karlsson (SD)
Tommy Ivarsson (SD)
Christina Sundsmon (VDM)
Gunnel Ohlin (KD)
Ewa Ståhl (S)
Krister Örnfjäder (S)

Maud Lindqvist (S)
Marie Stenmark (M)
Bo Andersson (M)
Per-Olof Henningsson (SD)
Christer Molin (SD) §§ 267-281
Johannes Regell (SV)
Sara Rais (SV)
Nisreen Henriksson (S)
Marcus Fridlund (S)
Pontus Larsson (S)
Karl-Åke Skogsberg (MP)
Marika Wallander (M)
Anna Bodjo (MP)
ErikTorbrand (M)
Anders Loman (SD)
Alexandra Isaksson (SV)
Jessica Kristiansson (S)
Sharad Bhatt (S)
Akko Karlsson (MP) §§ 259-273,
275-281

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Maud Lindqvist (S) och Leif Svensson (V) jämte ordförandena Dan Nilsson
(S) §§ 259-273, 275-281 och Conny Tyrberg § 274

Justeringens plats och
tid

Kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan 21, tisdag 8 december, kl 14 00,
§§ 277-279 justerades tisdagen 1 december 2015

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

259-281

Sofie Westerlund

Ordförande
Dan Nilsson §§ 259-273, 275-281

Conny Tyrberg § 274

Maud Lindqvist

Leif Svensson

Justerande

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 30 november 2015

Anslaget sätts upp
§§ 277-279

2 december 2015

Anslaget tas ned

28 december 2015

Anslaget sätts upp
§§ 259-276, 280-281

9 december 2015

Anslaget tas ned

4 januari 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift
Sofie Westerlund
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Tjänstgörande ersättare
Bo Jonsson (C) för Carl-Henrik Eriksson §§ 259-273,
275-281
Björn Holgersson (L, tidigare FP) för Sverker Thorén
Thomas Svensson (C) för Christel Alvarsson
Tommy Fredriksson (S) för Margareta Fredriksson
Berit Tall (S) för Madelene Ståhl
Annika Reedman (M) för Peter Johansson

Gustav Molin (M) för Elin Landerdal
Benny Svensson (S) för Hmida Benatallah
Christer Wester (S) för Anna Hederberg
Lars-Inge Karlsson (KD) för Gunnel Ohlin
Ann-Margret Knutsson (S) för Peter Iselau
Jan Källmark (M) för Erik Torbrand §§ 262-281

Övriga närvarande
Revisor Britt-Louise Källmark, § 260
Lars Högberg, PWC AB, § 260
Kvalitetssamordnare Pia Berg, § 262
Förvaltningscontroller Johanna Hafström, § 269

Controller David Johansson, § 269
Tf ekonomichef Christina Bäckström
Kommunchef Anders Björlin

Närvarande inte tjänstgörande ersättare
Solveig Thorngren
Anitha Johansson
Yngve Nilsson

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 30 november 2015
§ 259

Upprop, val av justerare

§ 260

Granskningsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens
styrning, uppföljning och kontroll

§ 261

Förändring av kungörelse

§ 262

Avgift för trygghetslarm i Västerviks kommun från 1 januari 2016

§ 263

Motion om idrottsbibliotek i Västerviks kommun

§ 264

Motion om en skyfallsplan

§ 265

Motion om bättre trafikupplysning för Expressbussen 185
Västervik-Linköping

§ 266

Interpellation om att få företag att etablera sig i Gamleby samt
om hur tillgången på lediga lokaler ser ut i Gamlebytrakten och
för vilka företagsverksamheter lokalerna passar för – svar

§ 267

Interpellation om asylboenden/asyllägenheter i Västerviks
kommun samt interpellation om registrerade asylsökanden
i Västerviks kommun och prognos för resterande del av 2015
– svar

§ 268

Motion om ”Fortsatt tillväxt är avgörande för kommunen”
– remissyttrande

§ 269

Kommunal skattesats 2016 för Västerviks kommun

§ 270

Avgift för hyra av rullstol i Västerviks kommun från 1 januari
2016

§ 271

Äskande av medel till arbetskläder och elcyklar

§ 272

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)

Justerandes sign
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Ärendelista 30 november 2015 forts.
§ 273

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens
aktivitetsansvar för ungdomar

§ 274

Delårsrapport januari – juni 2015 för Regionförbundet i Kalmar
län

§ 275

Trafikupphandling – Västerviks Biogas AB

§ 276

Medborgarförslag om att flytta Brovaktarstugan från Lucerna till
Kulbacken

§ 277

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Mattias
Hallberg (M)

§ 278

Val av ersättare i socialnämnden efter Nils Ottervik (L)

§ 279

Val av visionsgrupp för arbetet med Vision 2030

§ 280

Val av huvudman i Valdemarsviks sparbank

§ 281

Anmälningar

Justerandes sign
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Kf § 259

Upprop och val av justerare
Efter uppropet utser fullmäktige Maud Lindkvist (S) och Leif Svensson
(V) att tillsammans med tjänstgörande ordförande justera dagens
protokoll.
Justeringen äger rum på kommunstyrelsens förvaltning,
Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik, tisdagen den 8 december 2015
kl. 14.00.
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Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2015-11-30

6 (34)

Kf § 260

Granskningsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll
Dnr 2015/494-007
Revisorerna har med skrivelse 2015-11-16 överlämnat en granskningsrapport av PwC AB gällande barn- och utbildnings-nämndens styrning,
uppföljning och kontroll.
Barn- och utbildningsnämnden har fått rapporten för beaktande från
revisorerna.
Revisorerna önskar att fullmäktige behandlar svar från barn- och
utbildningsnämnden under april 2016.
Revisorernas ordförande Britt-Louise Åberg Källmark och revisor Lars
Högberg från PwC redovisar genomförd granskning.
Eva Ahlström (M) och Gunnar Jansson (S) deltar i debatten.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera rapporten till barn- och utbildningsnämnden för yttrande
och svar till fullmäktige senast april 2016.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Kf § 261

Förändring av kungörelse
Ordföranden föreslår fullmäktigeledamöterna att ärende 10 i kungörelsen
Avgift för trygghetslarm i Västerviks kommun från 1 januari 2016 flyttas
upp på dagordningen och behandlas innan ärende 4 Väckta motioner,
interpellationer och frågor.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige godkänner förändringen av
ärendelistan i enlighet med ordförandens förslag och godkänner
därmed förändring av kungörelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla ordförandens förslag om ändrad ärendelista och godkänner
därmed förändring av kungörelsen.

Justerandes sign
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Kf § 262

Avgift för trygghetslarm i Västerviks kommun från
1 januari 2016
Dnr 2015/486-706
Kommunfullmäktige har i beslut 2005-01-27, Kf § 5, och 2007-11-29,
Kf § 320, bemyndigat socialnämnden att fatta beslut om avgiftsförändringar inom ramen för prisbasbeloppsförändringar.
Socialnämnden har 2015-11-05, § 98, beslutat att anta förslag till
avgifter, bidrag och ersättningar inom äldreomsorg att gälla från och
med 1 januari 2016, bortsett från avgiftsposten som rör engångsavgift
för trygghetslarm vid borttappat trygghetslarm. Socialnämnden beslutar
vidare att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
höja månadsavgiften för trygghetslarm från 123 kronor till 190 kronor
från och med 1 januari 2016.
Höjning av månadsavgiften för trygghetslarm är en föreslagen
förändring som ej ingår i ramen för prisbasbeloppsförändringar.
Förslaget om att höja avgiften för trygghetslarm beror på att nya digitala
trygghetslarm är dyrare än de analoga larmen.
Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 9 november 2015
inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften för trygghetslarm till 190 kronor per månad att gälla
från och med 1 januari 2016.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att
socialnämnden får i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet med redovisning av
kortsiktiga och långsiktiga fördelar med de digitala larmen jämfört med
de analoga larmen. Kompletteringen skickas ut till fullmäktige innan
sammanträdet den 30 november 2015.
Kf § 262
Socialförvaltningen gör en redovisning i enlighet med kommunstyrelsens beslut om komplettering av beslutsunderlaget.
Yrkande
Alexandra Isaksson (SV) vill inte att avgiften höjs och yrkar därmed
avslag till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Kf § 262 forts.
Angelica Katsanidou (S) deltar i debatten.
Alexandra Isaksson (SV) lämnar replik på Angelica Katsanidous
anförande.
Angelica Katsanidou (S) lämnar replik.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot ett avslag och finner
att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiften för trygghetslarm till 190 kronor per månad att gälla
från och med 1 januari 2016.
Reservation
Fullmäktigeledamöterna inom socialisterna välfärdspartiet reserverar
sig mot beslutet.

Expedieras till:
Socialnämnden
Elisabet Olsson, kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
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Kf § 263

Motion om idrottsbibliotek i Västerviks kommun
Dnr 2015/485-109
Vänsterpartiet har genom Mariann Gustafsson väckt en motion om att
starta ett idrottsbibliotek i Västerviks kommun.
Vänsterpartiet föreslår att kommunen verkar med avsikten att öppna ett
idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.
Mariann Gustafsson föredrar motionen.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om att starta ett idrottsbibliotek i Västerviks
kommun till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 264

Motion om en skyfallsplan
Dnr 2015/502-109
Vänsterpartiet har genom Leif Svensson (V) väckt en motion om en
skyfallsplan.
Vänsterpartiet anser att all ny planläggning ska följa en heltäckande
skyfallsplan för att ta hand om skyfallens effekter i närområdet.
Vänsterpartiet föreslår att kommunen tar fram en heltäckande
skyfallsplan för hela kommunen och den ska vara vägledande för all
detaljplaneläggning framöver och så snart som möjligt vara vägledande
för att skapa lokala vattenfickor, som räcker för att ta hand om regn vid
skyfall.
Leif Svensson föredrar motionen.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om en skyfallsplan till kommunstyrelsen för
beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 265

Motion om bättre trafikupplysning för Expressbussen
185 Västervik-Linköping
Dnr 2015/504-109
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Krister
Örnfjäder (S) väckt en motion om bättre trafikupplysning för
Expressbussen 185 Västervik-Linköping.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att vidta åtgärder för att få till en bättre information på
Linköpings tåg-/busstation och i de tidtabeller som KLT tar fram både
pappersform och elektroniskt.
Krister Örnfjäder föredrar motionen.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om bättre trafikupplysning för Expressbussen
185 Västervik-Linköping till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 266

Interpellation om att få företag att etablera sig i Gamleby
samt om hur tillgången på lediga lokaler ser ut i
Gamlebytrakten och för vilka företagsverksamheter
lokalerna passar för – svar
Dnr 2015/464-109
Lars-Inge Karlsson (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Tomas Kronståhl (S) om att få företag att etablera sig i
Gamleby.
Bakgrunden till interpellationen är Akzo Nobels nedläggning av
verksamheten i Gamleby. Interpellanten vill veta vilka konkreta åtgärder
som har vidtagits av kommunledningen och när, för att försöka få andra
företag att etablera sig på orten.
Interpellanten vill även få svar på hur tillgången på lediga lokaler ser ut i
Gamlebytrakten, både vad gäller privata och kommunala lokaler, samt
för vilka typer av företagsverksamheter lokalerna passar för.
Lars-Inge Karlsson läste upp interpellationen under fullmäktiges möte
26 oktober 2015, § 239. Kommunfullmäktige beslutade att besvarande
av interpellationen sker under ett senare sammanträde.
Kf § 266
Tomas Kronståhl redovisar ett skriftligt svar, bilaga 1, som är utdelat till
ledamöterna.
Lars-Inge Karlsson tackar Tomas Kronståhl för svaret och lämnar replik
på svaret.
Tomas Kronståhl lämnar replik.
Lars-Inge Karlsson lämnar replik.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen om att få företag att etablera sig i Gamleby samt om
hur tillgången på lediga lokaler ser ut i Gamlebytrakten och för vilka
företagsverksamheter lokalerna passar för är besvarad.

Justerandes sign
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Kf § 267

Interpellation om asylboenden/asyllägenheter i
Västerviks kommun samt interpellation om registrerade
asylsökanden i Västerviks kommun och prognos för
resterande del av 2015 – svar
Dnr 2015/469-109 och 2015/470-109
Bo Karlsson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Tomas Kronståhl (S) om asylboenden där interpellanten vill
få svar på hur många asylboenden/ asyllägenheter som finns i bruk i
Västerviks kommun.
Bo Karlsson (SD) redogjorde kortfattat för sina interpellationer under
fullmäktiges möte 26 oktober 2015. Utvecklad framställan och
besvarande sker under ett senare sammanträde.
Kf 267
Ordföranden uppmärksammar interpellanten att Tomas Kronståhl har
lämnat skriftligt svar på båda interpellationerna i samma skrivelse.
Tomas Kronståhl redovisar det skriftliga svaret, bilaga 2, som är utdelat
till ledamöterna.
Bo Karlsson tackar Tomas Kronståhl för svaret och utvecklar sina
interpellationer samt lämnar replik på Tomas Kronståhls svar.
Tommy Ivarsson (SD) deltar i debatten.
Tomas Kronståhl lämnar replik.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen om asylboenden/asyllägenheter i Västerviks
kommun samt interpellationen om registrerade asylsökanden i
Västerviks kommun och prognos för resterande del av 2015 är
besvarade.

Justerandes sign
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Kf § 268

Motion om ”Fortsatt tillväxt är avgörande för
kommunen” – remissyttrande
Dnr 2014/566-109
Den moderata kommunfullmäktigegruppen genom Harald Hjalmarsson
föreslår i motion som inkom till kommunen 20 november 2014 att
initiativ tas till överläggningar med näringslivet om att gemensamt
arbeta för att kommunen senast inom tre år ska vara årets tillväxtkommun. Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 38 beslutat att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 30 oktober 2015
förslag till yttrande över motionen. Kommunfullmäktige i Västerviks
kommun har i Budget 2016, ekonomisk planering 2017-2018, gett
uppdraget att ta fram en ny näringslivsstrategi för fler arbetstillfällen och
företag. Framtagandet av en ny näringslivsstrategi förutsätter en nära
dialog med näringslivet, både vad avser vilka mätbara mål man vill
uppnå och hur vägen dit, dvs. strategin, ska se ut. I det sammanhanget
är både de kvantitativa och kvalitativa faktorerna som anges i motionen
angelägna att beakta.
Det känns naturligt att beakta motionen från den moderata kommunfullmäktigegruppen i uppdraget med att ta fram en ny näringslivsstrategi
i nära dialog med näringslivet, och då också föra en diskussion om vilka
målsättningar som är relevanta, till exempel om att vara årets tillväxtkommun inom en treårsperiod. Arbetet med näringslivsstrategin har
redan påbörjats i så motto att en inledande omvärlds- och trendanalys
genomförs, som också är ett underlag för det av kommunfullmäktige
givna uppdraget att ta fram en Vision 2030 för Västerviks kommun. Med
omvärlds- och trendanalysen som underlag kommer arbetet med
näringslivsstrategin att intensifieras under våren 2016.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 30 oktober 2015
som svar på motionen om ”Fortsatt tillväxt är avgörande för kommunen”
innebärande att motionärens förslag beaktas i uppdraget om
framtagande av ny näringslivsstrategi för Västerviks kommun.
Kf § 268
Yrkande
Harald Hjalmarsson (M) lämnar en redogörelse för motionen och
betonar vikten av tillväxtarbete. Harald yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Justerandes sign
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Kf § 268 forts.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 30 oktober 2015
som svar på motionen om ”Fortsatt tillväxt är avgörande för kommunen”
innebärande att motionärens förslag beaktas i uppdraget om
framtagande av ny näringslivsstrategi för Västerviks kommun.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 269

Kommunal skattesats 2016 för Västerviks kommun
Dnr 2015/77-041
Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen 2015
är 21,16 per skattekrona.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 9 november 2015
lämnat förslag till beslut. Förslaget innebär att den kommunala
skattesatsen är oförändrad för år 2016.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den primärkommunala skattesatsen 2016 till oförändrad
21,16 per skattekrona.
Kommunstyrelsens beslutar vidare att
kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att redovisa sökta medel
från de riktade statsbidragen samt hur den nya budgeten ser ut.
Redovisningen ska visa fördelningen mellan styrelser och nämnder
samt ske vid nästa kommunfullmäktige när skattesatsen för kommunen
behandlas.
Kf § 269
Kommunens ekonomichef, förvaltningscontroller på barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt controller på
kommunstyrelsens förvaltning controller redovisar förvaltningarnas
sökta medel från de riktade statsbidragen i enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Yrkanden
Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD),
Johannes Regell (SV), Harald Hjalmarsson (M) och Mariann
Gustafsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, som innebär
en oförändrad skattesats.
Christina Sundsmon (VDM) yrkar att skatten höjs med 50 öre till
21,66 kr.
Tomas Kronståhl (S) lämnar replik på Christina Sundsmons anförande.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar att skattesatsen höjs med 35 öre till
21, 51 kr.
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Kf § 269 forts.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Mariann Gustafsson (V)
yrkar som tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att presentera en ny
reviderad budget för 2016.
Johannes Regell (SV) deltar i debatten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om skattesatsen kan
behandlas först, och därefter tilläggsyrkandet från Harald Hjalmarsson
m.fl. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ajournering
Jon Sjölander (M) begär ajournering. Ajournering kl. 20.19-20.23.
Proposition 1
Ordföranden ställer förslagen om skattesats mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Proposition 2
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons m.fl. tilläggsyrkande under
proposition och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall till Harald Hjalmarssons m.fl. tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
29 ja-röster och 28 nej-röster.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet om att
kommunstyrelsen får i uppdrag att presentera en ny reviderad budget
för 2016.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den primärkommunala skattesatsen 2016 till oförändrad
21,16 per skattekrona.
Reservation
Christina Sundsmon (VDM) och Lars-Inge Karlsson (KD) reserverar sig
mot beslutet om skattesatsen.
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Kf § 269 forts.
Reservation
Fullmäktigeledamöterna och tjänstgörande ersättare inom V, M, SD,
L (tidigare FP), VDM, KD och SV reserverar sig mot beslutet till förmån
för Harald Hjalmarssons m.fl. tilläggsyrkande om att kommun-styrelsen
får i uppdrag att presentera en ny reviderad budget för 2016.

Expedieras till:
Christina Bäckström, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 270

Avgift för hyra av rullstol i Västerviks kommun från
1 januari 2016
Dnr 2015/486-706
Västerviks kommun får ta ut avgifter inom hälso- och sjukvårdsverksamheten (HS).
Socialnämnden har 2015-11-05, § 99, beslutat att anta förslag till
avgifter inom hemsjukvård att gälla från och med 1 januari 2016.
Socialnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att kommuninvånare som inte är berättigade till en
egen förskriven rullstol, vid speciella tillfällen, kan hyra en rullstol.
Avgiften är 200 kronor per vecka samt 155 kronor för hembesök.
För att ha rätt till att få en egen förskriven rullstol ska behovet av rullstol
vara minimum två gånger per vecka. Ärendet rör hyresavgiften som
gäller för dem som behöver en rullstol vid speciella tillfällen och som har
ett behov av rullstol som är mindre än två gånger per vecka.
Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 9 november 2015
inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommuninvånare som inte är berättigade till en egen förskriven
rullstol, vid speciella tillfällen, kan hyra en rullstol. Avgiften är 200 kronor
per vecka samt 155 kronor för hembesök.
Kf § 270
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
Socialnämnden
Elisabet Olsson, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 271

Äskande av medel till arbetskläder och elcyklar
Dnr 2014/29-041
Socialnämnden har 2015-11-05, § 97, beslutat att äska 1 000 000 kr till
arbetskläder och 575 000 kr till elcyklar och att detta finansieras av den
återbäring Västerviks kommun får i form av AFA-medel 2015.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 6 november 2015
bakgrunden till ärendet samt en bedömning. Ledningskontoret lämnar
följande bedömning:
Under sista kvartalet 2015 kommer AFA-återbäring avseende 2004 att
utbetalas med 16,6 mnkr till Västerviks kommun. Dessa medel är
obudgeterade i 2015 års budget och inte öronmärkta för någon särskild
verksamhet. Den senaste prognosen för kommunens resultat för 2015
visar på en positiv avvikelse mot budget och ledningskontoret bedömer
att det borde vara möjligt att använda AFA-medlen till ovan föreslagna
inköp.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att socialnämnden tillförs totalt 1 575 000 kr under 2015 från AFAmedlen för inköp av arbetskläder och elcyklar.
Kf § 271
Yrkande
Mariann Gustafsson (V) yrkar att socialnämnden ska få pengarna men
att dessa tas från resultatutjämningsfonden.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mariann
Gustafssons yrkande och finner att kommunfullmäktige har bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Mariann Gustafsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Expedieras till:
Socialnämnden
Christina Bäckström, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 272

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)
Dnr 2015/77-041
Miljö- och byggnadsnämnden har 2015-10-21, § 217, beslutat
föreslå kommunfullmäktige att nämnden under 2016 ska få disponera
400 000 kr från resultatutjämningsfonden.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 29 oktober 2015
bakgrunden till ärendet samt en bedömning. Ledningskontoret lämnar
följande bedömning:
Vid årsbokslutet 2014 fanns för miljö- och byggnadsnämnden 800 000 kr
i fonden. Nämndens prognos för helåret 2015 är ett nollresultat. Den
tillfälliga utökningen av nämndens ram innebär inte utökad verksamhet
på sikt utan ska användas för att under en bestämd period handlägga
ackumulerade klagomålsärenden och tillsyn av enkelt avhjälpta hinder i
publika lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att miljö- och byggnadsnämndens ram för 2016 utökas med 400 000 kr
ur resultatutjämningsfonden.
Kf § 272
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Christina Bäckström, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 273

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens
aktivitetsansvar för ungdomar
Dnr 2015/487-003
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 82, om ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen gällande
det kommunala aktivitetsansvaret för perioden 1 januari – 31 december
2015.
Under 2015 har arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret vidareutvecklats inom ramen för dels Satellitnavigeringsprojektet, dels Plug in
2.0. Det sistnämnda projektet är ett utvecklingsarbete som Västerviks
kommun genomför i samarbete med SKL, Regionförbundet och
Europeiska socialförsäkringsfonden. En viktig del i utvecklingsarbetet
har varit att ungdomscoach organisatoriskt tillhör gymnasieskolan.
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson och arbetsmarknadschef
Elisabeth Johansson har i gemensam skrivelse lämnat förslag till beslut
inför behandling av rubricerande ärende i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 9 november 2015 lämnat
förslag till kommunstyrelsen som är i enlighet med beslutet i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden
behandlade ärendet den 10 november 2015, § 111. Beslutet skickades
ut som en komplettering av beslutsunderlaget inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet samt till fullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i kommunstyrelsens och i barn- och utbildningsnämndens
reglementen införa redovisade ändringar så att det framgår att det
kommunala aktivitetsansvaret som kommunen har enligt Skollagen kap.
29 § 9 överflyttas från kommunstyrelsen till barn-och utbildningsnämnden fr.o.m. 1 januari 2016.
Kommunstyrelsen beslutar vidare under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut om ändring i reglementen enligt ovan
att barn- och utbildningsnämnden under 2016 ersätts av
kommunstyrelsen med lönebudget motsvarande 1,0 ungdomscoach.
Kf § 273
Christin Rampeltin Molin (M) deltar i debatten.
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Kf § 273 forts.
Kommunfullmäktige beslutar
att i kommunstyrelsens och i barn- och utbildningsnämndens
reglementen införa redovisade ändringar så att det framgår att det
kommunala aktivitetsansvaret som kommunen har enligt Skollagen kap.
29 § 9 överflyttas från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden fr.o.m. 1 januari 2016.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
David Johansson, kommunstyrelsens förvaltning
Elisabet Olsson, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 274

Delårsrapport januari – juni 2015 för Regionförbundet
i Kalmar län
Dnr 2015/447-042
Regionförbundet i Kalmar län lämnar i skrivelse 1 oktober 2015, enligt
beslut av förbundsstyrelsen, över delårsrapport för januari – juni 2015
till ägarna för kännedom. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten.
De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har enligt skrivelse
8 oktober 2015 översiktligt granskat rapporten och bedömer att
- Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
- Förbundet redovisar enligt helårsprognosen ett underskott på
900 tkr. Underskottet kommer i enlighet med beslutad budget att
täckas genom upplösning av delas av Fokus egna kapital.
- Resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål.
- Målen avseende verksamheten är uppfyllda till 35 % enligt
redovisningen. Revisorerna saknar fortsatt prognos över
bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 december 2015 och
anser att detta bör framgå av delårsrapporten.
Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 5 november 2015
inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten januari – juni 2015 för Regionförbundet i
Kalmar län.
Kf § 274
Jäv
Dan Nilsson (S), Tomas Kronståhl (S), Mats Hugosson (C), Bo Jonsson
(C), Akko Karlsson (MP), Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M),
Malin Sjölander (M) och Christin Rampeltin Molin (M) anmäler jäv och
deltar inte i beslutet av ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten januari – juni 2015 för Regionförbundet i
Kalmar län.

Expedieras till:
Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar
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Kf § 275

Trafikupphandling – Västervik Biogas AB
Dnr 2014/16-052
Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för
Kalmar Länstrafiks pågående upphandling av kollektivtrafik.
Trafikupphandlingen har diskuterats i styrelsen för Västervik Biogas AB.
Styrelsen slutsats är att man behöver ett bemyndigande/mandat från
kommunfullmäktige för att kunna agera i frågan. Grunden för detta är
ägardirektivet för 2015 som bland annat stipulerar att bolaget ska se till
att kommunfullmäktige bereds tillfälle att yttra sig vid t.ex. frågor som
handlar om större investeringar, punkt 6, i bifogade handling. Om
Västervik Biogas AB blir leverantör av biogas inom ramen för trafikupphandlingen kommer med största sannolikhet investeringar att
behöva göras. Om inte bolaget blir biogasleverantör behöver inga
investeringar av större omfattning göras. För att hantera ägardirektivet
och nuvarande situation föreslår styrelsen i Västervik Biogas följande
tågordning:
-

Styrelsen bemyndigas av kommunfullmäktige att lämna anbud
och/eller ingå överenskommelser inom ramen för pågående
trafikupphandling och styrelsen ska då grunda sitt beslut på
ägardirektivets krav om lägst 3,5 % avkastning på totalt kapital.

-

Om Västervik Biogas AB blir biogasleverantör inom
trafikupphandlingen, vilket klargörs under våren 2016, ska
kommunfullmäktige snarast beredas tillfälle att ta ställning till
erforderliga investeringar.

Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 12 november 2015 lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2015-11-16, § 358 och
beslutade att återremittera ärendet om trafikupphandling Västervik
Biogas AB till kommunstyrelsens förvaltning för att ta upp ärendet på
kommunstyrelsens utvecklingsdag 23 november 2015 samt att
kommunstyrelsen beslutar i ärendet vid nästkommande sammanträde
30 november 2015.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att styrelsen för Västervik Biogas AB bemyndigas att lämna anbud
och/eller ingå överenskommelser inom ramen för pågående trafikupphandling, vilket innebär att investeringar i automatstation medges
om anbud antas av Kalmar Länstrafik AB.
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Kf § 275 forts.
Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta
att styrelsen för Västervik Biogas AB bemyndigas att ingå överenskommelser inom ramen för pågående trafikupphandling vilket innebär
att investeringar i automatstation medges om partner vinner
upphandlingen.
Lars-Inge Karlsson deltar i debatten.
Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit Tomas Kronståhls yrkande som innebär ett bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att styrelsen för Västervik Biogas AB bemyndigas att lämna anbud
och/eller ingå överenskommelser inom ramen för pågående trafikupphandling, vilket innebär att investeringar i automatstation medges
om anbud antas av Kalmar Länstrafik AB.

Expedieras till:
Västervik Biogas AB
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Kf § 276

Medborgarförslag om att flytta Brovaktarstugan från
Lucerna till Kulbacken
Dnr 2015/462-109
Jan-Gunnar Johansson, Västervik, har i skrivelse inkommen 16 oktober
2015 lämnat ett medborgarförslag om att flytta Brovaktarstugan till från
Lucerna till Kulbacken.
Presidiet har 16 november 2015 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
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Kf § 277

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter
Mattias Hallberg (M)
Dnr 2015/457-102
Mattias Hallberg (M) har i skrivelse 9 oktober 2015 begärt entledigande
från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Mattias Hallberg (M) begärt entledigande,
samt att utse
Erica McCarthy Wennerström
Skogshagagatan 27
593 41 Västervik (M)
som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med
2015-12-01 till och med mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag samt att paragrafen justeras
den 1 december 2015.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Mattias Hallberg
Erica McCarthy Wennerström
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 278

Val av ersättare i socialnämnden efter Nils Ottervik (L)
Dnr 2015/484-102
Nils Ottervik (L, tidigare FP) har i skrivelse 8 oktober 2015 begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Nils Ottervik (L) begärt entledigande,
samt att utse
Åke Aldman
Storgatan 25 B lgh 1201,
593 33 Västervik (L)
som ny ersättare i socialnämnden från och med 2015-12-01 till och med
mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag samt att paragrafen justeras
den 1 december 2015.

Expedieras till:
Socialnämnden
Nils Ottervik
Åke Aldman
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 279

Val av visionsgrupp för arbetet med Vision 2030
Dnr 2015/383-101
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31, § 261, att förslå
kommunfullmäktige att utse en visionsgrupp/arbetsgrupp för arbetet
med Vision 2030.
Mot bakgrund av ovanstående har respektive parti i kommunfullmäktige
ombetts att utse en ordinarie ledamot respektive en ersättare att ingå i
visionsgruppen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 257, att
utse merparten av ledamöterna och ersättarna i visionsgruppen. Fyra
vakanta platser kvarstår, vilka har behandlats av valberedningen.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse:
Ledamot

Ersättare
Mari Boström
Larum 2
594 92 Gamleby

Alexandra Isaksson
Östersjövägen 50 A
593 51 Västervik (SV)

Johannes Regell
Midgård 6D
593 39 Västervik (SV)

Aida Montenegro Chavez
Sandholmsgatan 7
593 52 Västervik (KD)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag samt att paragrafen justeras
den 1 december 2015.

Expedieras till:
De valda
Carl-Magnus Mårheden, kommunstyrelsens förvaltning
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 280

Val av huvudman i Valdemarsviks sparbank
Dnr 2014/493-102
Valdemarsviks Sparbank har i skrivelse 2015-11-06 framfört att
ytterligare en huvudman i Valdemarsviks sparbank ska utses för
mandatperioden 2015 till och med stämman 2019.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse
Lars-Inge Karlsson
Stångelandsgatan 7
594 92 Gamleby (KD)
som huvudman i Valdemarsviks sparbank från och med 2015-12-08 till
och med mandatperiodens slut 2019.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Expedieras till:
Valdemarsviks sparbank
Lars-Inge Karlsson
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 281

Anmälningar
Dnr 2015/30-109
Kommunstyrelsens svar 2015-10-26, § 324, på medborgarförslag om
namnskyltar på skolor.
Dnr 2015/398-709
Socialnämndens beslut 2015-11-05, § 108, om ej verkställda beslut
under kvartal 2, 2015. Socialnämnden meddelar att det finns två
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
Dnr 2015/457-102
Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2015-11-06, dnr 201-7786-15, om ny
ersättare för ledamot i fullmäktige. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare
från och med den 6 november 2015 till och med den 14 oktober 2018.
Avgången ersättare Mattias Hallberg (M) ersätts av Yvonne Nilsson (M).
Dnr 2015/454-102
Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2015-11-06, dnr 201-7789-15, om ny
ersättare för ledamot i fullmäktige. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare
från och med den 6 november 2015 till och med den 14 oktober 2018.
Avgången ersättare Åsa Mattsson (S) ersätts av Anitha Johansson (S).
Dnr 2015/355-109
Barn- och utbildningsnämndens svar 2015-11-10, § 116, på
medborgarförslag om att inte försena arbetet med hiss till
Lidhemsskolan.
Dnr 2015/356-109
Kommunstyrelsens svar 2015-11-16, § 352, på medborgarförslag om
att belysa Spårö båk.
Dnr 2015/253-109
Kommunstyrelsens svar 2015-11-16, § 353, på medborgarförslag om
att bygga tre permanenta scener.
Dnr 2015/301-109
Kommunstyrelsens svar 2015-11-16, § 354, på medborgarförslag om
att göra en lekplats på en gräsplätt som ingen sköter om.
Dnr 2015/240-109
Kommunstyrelsens svar 2015-11-16, § 355, på medborgarförslag om
det sker ett underhåll och uppsnyggning av Paléns park och Olof
Palmes park.
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Kf § 281 forts.
Dnr 2015/380-109
Kommunstyrelsens svar 2015-11-16, § 356, på medborgarförslag om
tätare placering av enkla bänkar längsmed Västerviks gångbanor.
Dnr 2015/303-109
Kommunstyrelsens svar 2015-11-16, § 357, på medborgarförslag om
att sälja Västervik Biogas AB och Västervik Resort AB.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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