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Plats och tid

Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik
24 april 2017 kl. 18.00-21.25, ajournering 19.07-19.45

Beslutande
Harald Hjalmarsson (M) §§ 92-104
Annika Reedman (M)
Eva Ahlström (M)

Madelene Ståhl (S)
Peter Johansson (M)
Elin Landerdahl (M)

Maud Lindqvist (S)
Marie Stenmark (M)
Bo Andersson (M)

Conny Tyrberg (C)

Nina Grip (L)

Per-Olof Henningsson (SD)

Carl-Henrik Eriksson (C)

Leif Svensson (V)

Christer Molin (SD)

Mats Hugosson (C)

Mariann Gustafsson (V)

Johannes Regell (SV)

Åke Jägerö (S)

Christer Wester (S)

Sara Rais (SV)

Angelica Katsanidou (S)

Dan Nilsson (S)

Nisreen Henriksson (S)

Tomas Kronståhl (S) §§ 92-107

Ann-Margret Knutsson (S)

Marcus Fridlund (S)

Malin Wimmerström (S)

Anna Hederberg (S)

Pontus Larsson (S)

Katarina Andersson (M) §§ 92-115

Helena Sjöholm (M)

Mari Boström (MP)

Jon Sjölander (M)
Kenneth Hardy Axelsson (L) §§ 92-97,
99-116, närv. ej tj.görande § 98
Sverker Thorén (L)

Malin Sjölander (M)

Jan Källmark (M)

Bo Karlsson (SD)

Erik Torbrand (M)

Tommy Ivarsson (SD)

Anders Loman (SD)

Annette Torstensson (C)

Christina Sundsmon (W)

Christel Alvarsson (C)

Lars-Inge Karlsson (KD)

Gunnar Jansson (S)

Ewa Ståhl (S)

Alexandra Isaksson (SV)
Jessica Kristiansson (S) §§ 92-97,
99-116, närv. ej tj.görande § 98
Sharad Bhatt (S)

Margareta Fredriksson (S)

Krister Örnfjäder (S)

Akko Karlsson (MP)

Ulf Jonsson (S)

Benny Svensson (S)

Anna Bodjo (MP)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Akko Karlsson (MP) och Jan Källmark (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik, 4 maj 2017 kl. 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Sofie Westerlund

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Akko Karlsson

Jan Källmark

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

24 april 2017

Anslaget sätts upp

5 maj 2017

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunstyrelsens förvaltning

Sofie Westerlund

Anslaget tas ned

29 maj 2017

92-116
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Tjänstgörande ersättare
Tommy Fredriksson (S) för Gunnar Jansson (S)
Göran Oscarsson för Madelene Ståhl (S)
Poul Larsen (S) för Ann-Margret Knutsson (S)
Hans Söderberg (S) för Pontus Larsson (S)
Solveig Thorngren (S) för Nisreen Henriksson (S)
Yngve Nilsson (S) för Sharad Bhatt (S)
Bo Jonsson (C) för Mats Hugosson (C)
Thomas Svensson (C) för Annette Torstensson (C)
Håkan Lundgren (C) för Carl-Henrik Eriksson (C)
Johnny Wiman (MP) för Mari Boström (MP)
Leif Aringstam (M) för Annika Reedman (M)
Jonas Jalkteg (W) för Christina Sundsmon (W)
Björn Holgersson (L) för Kenneth Hardy Axelsson (L), § 98
Övriga närvarande
Anders Björlin, kommundirektör, §§ 92-107
Sofie Westerlund, sekreterare
Johan Hägglund, operatör
Kim Brink, kommunstyrelsens förvaltning
Samet Ibram, barn- och utbildningsförvaltningen
Patrik Winge, Västervik Teater & Konferens AB
Jonas Eilersen, Västervik Teater & Konferens AB
Britt-Louise Å Källmark, ordförande kommunens revisorer, §§ 92-98
Ilpo Axenhus, kommunens revisorer, §§ 92-97
Anders Jonsson, Smålandshamnar AB, § 95
Per Allerth, Västervik Miljö & Energi AB, § 98
Ruben Öberg, Västervik Miljö & Energi AB, § 98
Jenny Nyblom, WsP Sverige AB, § 98

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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Ärendelista 24 april 2017
§ 92

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

§ 93

Fråga om enklare återvinning

§ 94

Motion om strategi för digitaliseringsarbete

§ 95

Smålandshamnar AB – information om verksamheten

§ 96

Ägardirektiv 2017 för Smålandshamnar AB

§ 97

Hyresavtal för Lilla Ringholmen

§ 98

VA-taxa från 15 maj 2017

§ 99

Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och
från Västerviks tätort – svar

§ 100

Motion om bättre företagsklimat – svar

§ 101

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
per 31 mars 2017

§ 102

Medborgarförslag om Stenhagsparken, en avgränsad del med
sand där barnen kan cykla

§ 103

Medborgarförslag om Stenhagsparken, en levande park att
cykla i

§ 104

Medborgarförslag om Stenhagsparken, fotbollsmål och en del
att cykla i

§ 105

Medborgarförslag om Stenhagsparken, förbättra och rusta upp
lekparken

§ 106

Medborgarförslag om Stenhagsparken, större sandyta att
cykla i

§ 107

Medborgarförslag om Stenhagsparken, ett område att cykla i
och göra gupp

§ 108

Medborgarförslag om Stenhagsparken, anpassning för lek och
att cykla för barn i alla åldrar

§ 109

Medborgarförslag om bättre högtalaranläggningar i
kommunhuset

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
4 (34)
2017-04-24

Ärendelista 24 april 2017 forts.
§ 110

Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på
Södra Varvsgatan

§ 111

Medborgarförslag om granskning av antal anställda och antal
fordon i Västervik Miljö & Energi AB

§ 112

Medborgarförslag om utveckling av allmänna kommunala
aktivitetsplatser och lekplatser

§ 113

Medborgarförslag om att ta bort ordet cirkus i KF:s beslut om
markupplåtelse till cirkus (eller liknande)

§ 114

Val av ersättare i valnämnden – vakant plats för
Socialdemokraterna

§ 115

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige från ledamot
Annika Reedman Rydberg (M)

§ 116

Anmälningar

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 92

Mötets öppnande, upprop och val av justerare
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Upprop genomförs.
Efter uppropet utser fullmäktige Jan Källmark (M) och
Akko Karlsson (MP) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Justeringen äger rum på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik,
torsdagen den 4 maj 2017 kl. 15.00.
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Kf § 93

Fråga om enklare återvinning
Dnr 2017/121-109
Mariann Gustafsson (V) har ställt en fråga (bilaga) till Akko Karlsson
(MP), styrelseledamot i Västervik Miljö & Energi AB. Frågan gäller
verkställandet av enklare återvinning, enligt svar i en motion som
Mariann ställt om att kommunen skulle underlätta sortering av
grovsopor för invånare utan tillgång till bil. Kommunfullmäktige
beslutade 2016-03-21, § 45, att bifalla motionen.
Frågor som ställs för besvarande på kommunfullmäktige:
Vad har hänt sedan motionen bifölls?
Hur långt har utredningen kommit?
Vad har bolaget utfört för tester?
Frågan anmäldes till kommunfullmäktige 2017-03-27, § 70 och
besvaras på dagens sammanträde av Akko Karlsson (MP).
Kf § 93
Mariann Gustafsson läser upp sin fråga.
Akko Karlsson besvarar frågan.
Mariann Gustafsson tackar för svaret och bemöter svaret.
Därefter replik från Akko Karlsson och varsin slutreplik.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna svaret på frågan.

Handlingar i ärendet:
Mariann Gustafssons (V) fråga 20 mars 2017

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
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kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
7 (34)
2017-04-24

Kf § 94

Motion om strategi för digitaliseringsarbete
Dnr 2017/137-109
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen
den 10 april 2017 väckt en motion (bilaga) om strategi för
digitaliseringsarbete.
I motionen betonas vikten av att bland annat skapa bättre förutsättningar
för kommunens verksamheter att använda digital teknik som stöd. Enligt
motionären är digitalisering ett av de viktigaste verktygen för att kunna
möta utmaningar inom områden som tillväxt, hållbarhet, välfärd,
jämlikhet, trygghet och demokrati.
Motionären yrkar att kommunstyrelsens ges i uppdrag att ta fram ett
förslag till en digitaliseringsstrategi för Västerviks kommun.
Ordföranden ställer frågan till motionären om han vill föredra sin motion
under dagens sammanträde. Motionären väljer att redovisa motionen
vid besvarandet i kommunfullmäktige.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om strategi för digitaliseringsarbete till
kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Harald Hjalmarssons (M) motion 10 april 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 95

Smålandshamnar AB – information om verksamheten
Dnr 2016/32-550
Kommunfullmäktiges presidium har bjudit in Anders Jonsson, VD
Smålandshamnar AB, för en information om verksamheten med fokus
på Västerviks hamn.
Ordföranden hälsar Anders Jonsson välkommen.
Anders Jonsson ger information om verksamheten inom Smålandshamnar AB.
Krister Örnfjäder (S), Harald Hjalmarsson (M), Sverker Thorén (L), Akko
Karlsson (MP) och Jon Sjölander (M) ställer frågor som besvaras av
Anders Jonsson.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna informationen.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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Kf § 96

Ägardirektiv 2017 för Smålandshamnar AB
Dnr 2016/32-550
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 151 att bl.a. fastställa ägardirektiv 2016 för Oskarshamns hamn AB, numera Smålandshamnar AB.
Kommunstyrelsens ledningskontor lämnar i skrivelse 3 april 2017
förslag till beslut om ägardirektiv 2017 för Smålandshamnar AB.
Samägandet mellan Oskarshamns kommun och Västerviks kommun
har tagit sin början med ägardialog och med en gemensam utbildning
av ledamöter och berörda tjänstemän om hamnverksamhet i stort och
hamnverksamhet i Västervik och Oskarshamn.
Avsikten var att omarbeta ägardirektivet till bolagsstämman 2017. Vid
senaste mötet mellan kommunerna kunde konstateras att en mer
genomarbetad revidering av ägardirektivet får anstå till 2018. Det nu
gällande ägardirektivet med den tillfogade avsiktsförklaringen angående
hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks
kommuner är ett tillräckligt styrande dokument i avvaktan på en mer
genomgripande översyn fram till 2018 års bolagsstämma.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att giltigheten för nu gällande ägardirektiv för Smålandshamnar AB
förlängs till bolagsstämman 2018.
Kf § 96
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens
förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10, § 121
Kommunstyrelsens ledningskontors skrivelse 3 april 2017 med bilagda handlingar från
Oskarshamns kommun angående ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2016 och
2017 och avsiktsförklaring angående hamnverksamheten mellan Oskarshamns,
Hultsfreds och Västerviks kommuner
Expedieras till:
Kommunstyrelsens ledningskontor
Smålandshamnar AB
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf § 97

Hyresavtal för Lilla Ringholmen
Dnr 2017/102-282
När trygghetsboendet på Midgård stod klart 2015 flyttades de tidigare
hemtjänstgrupperna Vapengränd och Ludvigsborg till de nya lokalerna
på Midgård 1. I de nya lokalerna på Midgård arbetade då ungefär 45
medarbetare och de nya lokalerna var anpassade efter detta.
Verksamheten har sedan flytten 2015 utökats. Fler brukare har valt den
kommunala hemtjänsten inom området och flera pågående ärenden har
tidsmässigt utökats. Det arbetar idag ungefär 75 medarbetare,
uppdelade i två ansvarsområden, för att klara uppdraget och verkställa
besluten. Idag finns det ingen anledning att, utifrån ett demografiskt
perspektiv, misstänka att hemtjänstuppdragen i området kommer att
minska i framtiden.
Bostadsbolaget har lediga lokaler på Lilla Ringholmen i Västervik som
är lämpliga. Lokalen på Lilla Ringholmen är på ungefär 262 m2.
Förutom den invändiga ombyggnationen kommer det att byggas ett
cykelgarage med ladd-station för elcyklar och tre parkeringsplatser.
Årshyran är på 396 450 kronor och är baserad på ett 15-årigt
hyreskontrakt.
Finansiering sker genom att socialnämnden får tillskott i sin budget
utifrån att det blir fler äldre i Västerviks kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna hyresavtal för Lilla Ringholmen i Västerviks kommun med
en årshyra på 396 450 kr baserad på ett 15-årigt hyreskontrakt,
att finansiering sker genom att socialnämnden får tillskott i sin budget
utifrån att det blir fler äldre i Västerviks kommun, samt
att kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att inom ovan
redovisade ekonomiska ramar teckna hyresavtal.
Kf § 97
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens
förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf § 97 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-27, § 101
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2017
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2017-03-02 § 11
Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 98

VA-taxa från 15 maj 2017
Dnr 2016/329-450
I tjänsteskrivelse 1 mars 2017 redovisar Västervik Miljö & Energi AB
förslag till nya avgifter för VA taxan 2017 med ändringar i §§ 5-6, 9 och
11. Bolagets styrelse har vid sammanträde 2017-03-02, § 33, behandlat
ärendet.
Nuvarande anläggningsavgift föreslås höjas för att täcka kostnaderna
för att bygga ut allmänt VA. De föreslagna avgifterna ger full täckning
för utbyggnad med en fördelning som bedöms skälig och rättvis.
Möjligheten att reglera taxan för anläggningsavgift föreslås ändras från
uppräkning av konsumentprisindex, KPI till uppräkning med
entreprenadindex. Skälet är att entreprenadindex för läggning av rör
och markarbeten bättre återspeglar hur kostnaderna för VAutbyggnader förändras över tid än KPI.
Särtaxa för Horn verksamhetsområde upphör att gälla. Texten i
taxedokumentet ersätts med ”Denna paragraf har upphört att gälla
fr.o.m. 2017-05-15.
Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har behandlat
ärendet 2017-03-06, § 6, i enlighet med förslaget från Västervik Miljö &
Energi AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Västervik Miljö & Energi AB:s förslag till VA-taxa för 2017 med
ändringar i §§ 5-6, 9 och 11 att gälla fr.o.m 15 maj 2017.
Kf § 98
Jäv
På grund av jäv deltar inte Jessica Kristiansson (S) och Kenneth Hardy
Axelsson (L) i handläggning och beslut av ärendet.

Per Allerth, VD för Västervik Miljö & Energi AB, redovisar tillsammans
med Jenny Nyblom, konsult från WsP Sverige AB, förslag till förändrad
VA-taxa.
Harald Hjalmarsson (M) och Tomas Kronståhl (S) ställer frågor som
besvaras av Jenny Nyblom och Ruben Öberg, affärsområdeschef
Vatten, Västervik Miljö & Energi AB.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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Kf § 98 forts.
Yrkanden
Bo Jonsson (C) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) för den
moderata fullmäktigegruppen, Tomas Kronståhl (S), Akko Karlsson (MP),
Mariann Gustafsson (V) för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp och
Sverker Thorén (L) för den liberala fullmäktigegruppen yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jonas Jalkteg (W) yrkar för Westerwikspartiet bifall till förslaget att
särtaxan tas bort och återremiss på taxehöjningen då ärendet är dåligt
underbyggt, det är orimligt att göra en höjning på 39-50 %,
att en direkt höjning av anslutningsavgiften till kommunalt VA med
39-50% inte genomförs den 15 maj utan läggas ut under minst 4 år.
Bo Karlsson (SD) yrkar återremiss till Västervik Miljö & Energi AB med
begäran om redovisning av intäkterna från anläggningsavgifterna i
förhållande till utbyggnadskostnaderna de senaste åren och hur mycket
skillnaden under denna period uppgår till på grund av den hävdade
alltför låga täckningsgraden av intäkterna i förhållande till utbyggnadskostnaderna under samma period. Med ”de senaste åren” avses i detta
yrkande de år som hänvisas till i Västervik Miljö & Energi AB:s protokoll
från 2017-03-02, § 33.
Akko Karlsson (MP) och Bo Karlsson (SD) deltar vidare i debatten.
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns två yrkanden om återremiss,
dvs. Jonas Jalktegs (W) och Bo Karlssons (SD) yrkanden, och
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer yrkandena om återremiss under proposition och
frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Västervik Miljö & Energi AB:s förslag till VA-taxa för 2017 med
ändringar i §§ 5-6, 9 och 11 att gälla fr.o.m 15 maj 2017.
Reservationer
Bo Karlsson (SD), Anders Loman (SD), Tommy Ivarsson (SD) och
Christer Molin (SD) reserverar sig mot beslutet att anta Västerviks Miljö
& Energi AB:s förslag till VA-taxa för 2017.
Jonas Jalkteg (W) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Justerandes sign
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Kf § 98 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-27, § 111
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 mars 2017
Sammanträdesprotokoll, Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
2017-03-06 § 6
Sammanträdesprotokoll, Västervik Miljö & Energi AB 2017-03-02 § 33
Västervik Miljö & Energis skrivelse 1 mars 2017 med förslag till ändrad VA-taxa 2017
Expedieras till:
Västervik Miljö & Energi AB
Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
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Kf § 99

Motion om alternativ väg för samhällsviktiga
transporter till och från Västerviks tätort – svar
Dnr 2015/530-109
Bo Karlsson (SD) har den 14 december 2015 väckt en motion om
alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, § 291 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förslag till svar på
motionen, 2016-10-17, § 340 behandlades av kommunfullmäktige,
2016-10-31, § 194, som beslutade att återremittera motionen till
kommunstyrelsen med uppdrag att redovisa hur en alternativ väg för
samhällsviktiga transporter tur och retur Västerviks tätort kan lösas.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 16 februari 2017
förslag till yttrande. Det anses i dagsläget inte aktuellt att investera i en
tillfällig alternativ in- och utfart för de samhällsviktiga transporterna
eftersom en planering för en södra infart pågår.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
16 februari 2017 anse motion om alternativ väg för samhällsviktiga
transporter till och från Västerviks tätort som besvarad.
Kf § 99
Bo Karlsson (SD) redogör för sin motion.
Harald Hjalmarsson (M) deltar i debatten.
Yrkanden
Bo Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Bo Karlsson (SD), Anders Loman (SD), Tommy Ivarsson (SD) och
Christer Molin (SD) reserverar sig mot beslutet att inte inleda en
förstudie om alternativ väg för samhällsviktiga transporter.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 99

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-27, § 110
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 februari 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31, § 194
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-17, § 340
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 september 2016 med bilaga
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14, § 291
Bo Karlssons (SD) motion 14 december 2015

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 100

Motion om bättre företagsklimat – svar
Dnr 2016/395-109
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen den
16 december 2016 väckt en motion om bättre företagsklimat.
Motionären vill att näringslivsklimatet i Västerviks kommun förbättras
snarast och förslår att kommunen ser över möjligheten att börja
använda modellen ”Dukat bord”, som kan vara ett konkret förslag på hur
kontakten mellan kommunen och näringslivet kan bli mer effektiv och
smidig.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 230, att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 30 mars 2017 förslag
till svar på motionen. Modellen ”Dukat bord” uppkom i Strängnäs
kommun 2013 för kommunens samverkan med näringslivet.
Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med Strängnäs
kommun och diskuterat och värderat dess överförbarhet på Västerviks
kommun. Bedömningen är att Västerviks kommun har en så pass
annorlunda organisation att det, på kort sikt, finns andra lösningar för
Västerviks kommun att möta företagen i specifika spörsmål. Funktionen
etableringsservice inom Västervik Framåt AB (VFAB) i samarbete med
primärkommunen kan lotsa företagen rätt. Härvid kan även den
projektledare (projektanställning) som är under rekrytering till
kommunstyrelsens förvaltning ges en tydlig roll, för att pröva ett
utvecklat arbetssätt för samordningen mellan VFAB och olika funktioner
inom kommunkoncernen (och funktionerna emellan). Mer om hur detta
ska utvecklas på längre sikt kommer att behandlas i den
näringslivsstrategi som är under framtagande 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
30 mars 2017 anse motionen om bättre företagsklimat besvarad.
Kf § 100
Harald Hjalmarsson (M) redogör för sin motion.
Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD)
yrkar bifall till motionen.
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Kf § 100 forts.
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns två förslag, dels bifall till motionen
och dels kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons (M) m.fl. yrkande att bifalla
motionen mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Harald Hjalmarssons (M) m.fl. yrkande att bifalla
motionen.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
30 ja, 21 nej, 5 avstår och 1 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
30 mars 2017 anse motionen om bättre företagsklimat besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10, § 123
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 30 mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 230
Harald Hjalmarssons (M) motion 16 december 2016
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
19 (34)
2017-04-24

Kf § 101

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag per 31 mars 2017
Dnr 2017/150-109
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så att beslut kan fattas inom 1 år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas
inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktiges sammanträden i april
och oktober lämna en redovisning av de motioner som inte beretts
färdigt. 31 mars finns 14 obesvarade motioner, varav 2 är äldre än 1 år.
Kommunfullmäktige kan enligt gällande arbetsordning i vissa fall
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om
medborgarförslag. Styrelsen och nämnden ska löpande informera
fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av förslagen.
Medborgarförslag, som inte avgjorts inom 1 år från det att förslagen
väcktes i fullmäktige, redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april
och oktober. 36 medborgarförslag är f.n. obesvarade, varav 6 anmäldes
vid fullmäktiges senaste sammanträde och 11 kommer att anmälas vid
sammanträdet i april. Inget medborgarförslag är äldre än 1 år.
Kommunstyrelsens ledningskontor lämnar i skrivelse 4 april 2017
förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag per 31 mars 2017 till kommunfullmäktige.
Kf 99
Harald Hjalmarsson (M) deltar i debatten.
Yrkande
Ordföranden yrkar att lämnad redovisning godkänns och finner att
kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag per 31 mars 2017
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10, § 129
Kommunstyrelsens ledningskontors skrivelse 4 april 2017 med bilaga
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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Kf § 102

Medborgarförslag om Stenhagsparken, en avgränsad del
med sand där barnen kan cykla
Dnr 2017/112-109
Två boende i Västervik har i skrivelse 12 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om Stenhagsparken, som gällen en avgränsad del
med sand där barnen kan cykla.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 12 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 103

Medborgarförslag om Stenhagsparken, en levande park
att cykla i
Dnr 2017/113-109
En boende i Västervik har i skrivelse inkommen 16 mars 2017 lämnat
ett medborgarförslag om Stenhagsparken, som gäller en levande
lekpark för barn i alla åldrar att cykla i.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag inkommet 16 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 104

Medborgarförslag om Stenhagsparken, fotbollsmål och
en del att cykla i
Dnr 2017/114-109
Tre boende i Västervik har i skrivelse 14 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om Stenhagsparken, som gäller fotbollsmål på
asfaltplan och en del av parken att cykla i.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 14 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 105

Medborgarförslag om Stenhagsparken, förbättra och
rusta upp lekparken
Dnr 2017/115-109
Två boende i Västervik har i skrivelse 15 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om Stenhagsparken, att förbättra och rusta upp
lekparken.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 15 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 106

Medborgarförslag om Stenhagsparken, större sandyta att
cykla i
Dnr 2017/116-109
En boende i Västervik har i skrivelse 14 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om Stenhagsparken, som gäller större sandyta att
cykla i.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 14 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 107

Medborgarförslag om Stenhagsparken, ett område att
cykla i och göra gupp
Dnr 2017/117-109
Två boende i Västervik har i skrivelse 15 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om Stenhagsparken, ett område för barnen att cykla
i, göra gupp och ha roligt.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 15 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 108

Medborgarförslag om Stenhagsparken, anpassning för
lek och att cykla för barn i alla åldrar
Dnr 2017/118-109
En boende i Västervik har i skrivelse 13 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om Stenhagsparken, som gäller anpassning för lek
och att cykla för barn i alla åldrar.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 13 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 109

Medborgarförslag om bättre högtalaranläggningar
i kommunhuset
Dnr 2017/127-109
En boende i Edsbruk har i skrivelse 21 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om förbättring av högtalaranläggningen i Tjustsalen
i kommunhuset, samt införande av högtalaranläggningar i de mindre
sammanträdesrummen i samma hus.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 21 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
28 (34)
2017-04-24

Kf § 110

Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder
på Södra Varvsgatan
Dnr 2017/134-109
En boende i Västervik har i skrivelse inkommen 24 mars 2017 lämnat
ett medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Södra
Varvsgatan i Västervik.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag inkommet 24 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf § 111

Medborgarförslag om granskning av antal anställda och
antal fordon i Västervik Miljö & Energi AB
Dnr 2017/143-109
En boende i Västervik har i skrivelse 26 mars 2017 lämnat ett
medborgarförslag om granskning av antal anställda och antal fordon i
Västervik Miljö & Energi AB.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 26 mars 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 112

Medborgarförslag om utveckling av allmänna kommunala
aktivitetsplatser och lekplatser
Dnr 2017/147-109
En boende i Västervik har i skrivelse 1 april 2017 lämnat ett
medborgarförslag om utveckling av allmänna kommunala
aktivitetsplatser och lekplatser.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 1 april 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 113

Medborgarförslag om att ta bort ordet cirkus i
KF:s beslut om markupplåtelse till cirkus (eller liknande)
Dnr 2017/149-109
En boende i Fårhult har i skrivelse 2 april 2017 lämnat ett
medborgarförslag om att ta bort ordet cirkus i KF beslut 2016-10-31,
§ 200, om att inte ge markupplåtelse till cirkus (eller liknande) som har
icke domesticerade djur i sina föreställningar eller som visas i annat
sammanhang.
Kommunfullmäktiges presidium har 10 april 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 2 april 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 114

Val av ersättare i valnämnden – vakant plats för
Socialdemokraterna
Dnr 2017/126-102
Max Jensen (S) har i skrivelse 21 mars 2017 begärt entledigande från
uppdraget som ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27, § 87, att bevilja Max
Jensens (S) begärt entledigande, samt att lämna platsen vakant i
avvaktan på att nomineringsprocessen avslutats.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse
Staffan Hederberg (S)
Kristinebergsgatan 2 M
593 35 Västervik
som ersättare i valnämnden från och med 2017-05-04 till
mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse 21 mars 2017
Expedieras till:
Staffan Hederberg
Valnämnden
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 115

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige från ledamot
Annika Reedman Rydberg (M)
Dnr 2017/130-102
Annika Reedman Rydberg (M) har i skrivelse 9 mars 2017, inkommen
7 april 2017 begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Länsstyreslen har 21 mars 2017 utsett Annika
Reedman Rydberg som ledamot för Moderaterna efter Christin
Rampeltin Molin (M). Avsägelsen gäller därmed platsen som ledamot,
vilket är avstämt med partiets representanter i valberedningen.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Annika Reedman Rydberg (M) begärt entledigande från
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, samt
att anmäla beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning och
förordnande av ny ledamot för Moderaterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse 9 mars 2017
Expedieras till:
Annika Reedman Rydberg
Länsstyrelsen Kalmar län
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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Kf § 116

Anmälningar
Dnr 2016/356-108 och 2016/372-108
Förvaltningsrättens i Linköping dom 28 mars 2017 i mål 7570-16
att avslå överklaganden från klagandena av kommunfullmäktiges
beslut 2016-10-31 § 200 om svar på motion om vilda djur på cirkus.
Dnr 2016/166-108
Kammarrättens i Jönköping beslut 29 mars 2017 i mål nr 745-147.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för klagandes
överklagan av förvaltningsrättens dom i överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2016-03-16 §§ 51-53 om årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2015. Förvaltningsrättens dom
17 februari 2017 att avslå klagandens överklagande står därmed fast.
Dnr 2016/280-109
Kommunstyrelsens svar 2017-04-10, § 118, på medborgarförslag om
skatepark i Västervik.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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