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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun kallas till sammanträde.
Tid: Måndag 25 februari 2019 kl. 13.00.
Plats: Bryggaren, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik

Ärendelista 25 februari 2019
1.

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2.

Allmänhetens frågestund

3.

Inlämnade frågor, interpellationer, motioner

4.

Motion om möjligheten att lägga en budget – svar

5.

Motion om att skapa en kommunal vaktstyrka – svar

6.

Motion om vattenförsörjning – svar

7.

Motion om att införa pausskola – svar

8.

Revisionsrapport om granskning av kommunens arbete med riktade statsbidrag –
svar

9.

Revisionsrapport om granskning av inköp/upphandling – svar

10.

Revisionsrapport om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter och
mutor – svar

11.

Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns helägda bolag och dotterbolag

12.

Bolagsordningar för Västerviks Kommuns helägda bolag och dotterbolag

13.

Evenemangspolicy för Västerviks kommun

14.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18)

15.

Överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

16.

Utökning av Västervik verksamhetsområde för vatten och spillvatten och
Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten

17.

Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken – förlängning

18.

Valärenden

19.

Anmälningar
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Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkomna.
På www.vastervik.se/webbtv kan du följa sammanträdet direkt och även se det i
efterhand.
Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller synpunkter
till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till
fullmäktiges ordförande på plats innan mötet.
Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast den 20 februari 2019,
vilket innebär tre arbetsdagar före sammanträdet.
Handlingarna till sammanträdet hittar du på hemsida www.vastervik.se och på
kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.
Protokollet kommer att justeras tisdagen den 5 mars 2019, kl. 15.00 i kommunhuset,
Fabriksgatan 21, Västervik.
Förhinder att närvara vid sammanträdet ska omgående anmälas till respektive
gruppledare.
Västervik den 14 februari 2019
Sverker Thorén
Ordförande

Sofie Westerlund/Johan Hägglund
Sekreterare
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1. Mötets öppnande, upprop och val av
justerare
Marcus Fridlund (S) och Mariann Gustafsson (V) står i tur att justera protokollet.
Reserver är Hans Gustavsson (M) och Lage Henning (SD).
Justeringen sker i kommunhuset, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik, 5 mars 2019
klockan 15.00.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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2. Allmänhetens frågestund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden anordnas en frågestund för allmänheten.
Allmänheten får ställa frågor om ämnen som ligger inom fullmäktiges ansvar.
Frågan bör ta högst fem minuter att läsa upp. En kort följdfråga på högst två
minuter får ställas. Debatt får ej förekomma under frågestunden.
Frågor som skall besvaras vid sammanträdet inlämnas skriftligt senast
klockan 08.00 tre arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
Kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att ställa frågor och interpellationer till
andra ledamöter eller ordföranden i nämnder och styrelser.
Ledamöterna har också rätt att lämna in motioner. En motion är ett förslag inom
ett visst område och måste handla om det som kommunen har rätt att besluta
om.
a.

Interpellation kring blommor och nektarälskande insekter – Leif Svensson
(V)

b.

Interpellation angående kommunens fjärrvärme – Leif Svensson (V)

c.

Motion om NyföretagarCentrum för ökat företagande i kommunen och
regionen – Harald Hjalmarsson (M)

d.

Motion om att införa resursskola - Johannes Regell (SV)

e.

Motion om ny finanspolicy - Jonas Jalkteg (W)

Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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3.a. Interpellation kring blommor och
nektarälskande insekter
Dnr 2019/7-109

Leif Svensson (V) har 16 januari 2019 ställt en interpellation kring blommor och
nektarälskande insekter till kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 93 att att svaret lämnas på nästa
fullmäktigemöte.

Handlingar i ärendet:
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 93
Leif Svenssons (V) interpellation 16 januari 2019
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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3.b Interpellation angående kommunens
fjärrvärme
Dnr 2019/20-109

Leif Svensson (V) har 22 januari 2019 lämnat in en interpellation om kommunens
fjärrvärme ställd till kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) och Västervik
Miljö & Energi AB:s ordförande Bo Jonsson (C). Interpellanten vill veta vilka beslut
och strategier som fattats för att råda bot mot fördyrningen av fjärrvärme.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 94 att svaret lämnas på nästa
fullmäktigemöte.

Handlingar i ärendet:
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 94
Leif Svenssons (V) interpellation 22 januari 2019
Justerandes sign
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3.c. Motion om NyföretagarCentrum för ökat
företagande i kommunen och regionen
Dnr 2019/39-109

Harald Hjalmarsson (M) har 5 februari 2019 lämnat en motion om
NyföretagarCentrum för ökat företagande i kommunen och regionen. Motionären
vill att kommunen tillsammans med näringslivet undersöker möjligheterna att
starta ett NyföretagarCentrum i kommunen.

Handlingar i ärendet:
Harald Hjalmarssons motion 5 februari 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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3.d.

Motion om att införa resursskola

Dnr 2019/44-109

Johannes Regell (SV) har 5 februari 2019 lämnat in en motion om att införa
resursskola. Motionären vill att kommunen tillsammans med bland annat det
mobila teamet arbetar fram en plan för en resursskola.

Handlingar i ärendet:
Johannes Regells (SV) motion 5 februari 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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3.e.

Motion om ny finanspolicy

Dnr 2019/55-109

Jonas Jalkteg (W) har 11 februari 2019 lämnat in en motion om ny finanspolicy.
Motionären vill bland annat att stycket om riskhantering i nuvarande finanspolicy
tas bort.

Handlingar i ärendet:
Jonas Jalktegs (M) motion 11 februari 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
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4. Motion om möjligheten att lägga en budget
– svar
Dnr 2018/263-109

Mariann Gustafsson (V) har 17 september 2018 skrivit en motion om möjligheten
att lägga en budget. Motionären yrkar att första budgeten varje mandatperiod
görs så utförlig att samtliga verksamheter och samtliga kostnader blir synliga.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 15 januari 2019 ett förslag till
svar på motionen. Förvaltningen bifogar i bilaga till skrivelsen budgetraderna för
2019 (detaljbudget) uppdelat på de olika budgetansvaren och på kostnadsslag.
Förvaltningen skriver att denna bilaga kan finnas med som underlag i samband
med att den första budgeten för mandatperioden ska tas fram. Bilagan kommer
då att visa den detaljerade budgeten för innevarande år som stöd när man
arbetar med budgeten för kommande år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i den del som avser information om budgetinformation på
detaljnivå och att motionen därmed anses besvarad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i den del som avser information om budgetinformation på
detaljnivå och att motionen därmed anses besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 475
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2019 med bilaga Detaljbudget
Västervik – Budget 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 155
Motion 17 september 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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5. Motion om att skapa en kommunal
vaktstyrka – svar
Dnr 2018/248-109

Bo Karlsson (SD) och Tommy Ivarsson (SD) har 31 augusti 2018 lämnat in en
motion om att skapa en kommunal vaktstyrka. Motionärerna yrkar att
kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en kommunal
vaktstyrka kan inrättas. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 12
november 2018 ett förslag till svar på motionen. I skrivelsen redovisar
förvaltningen resultatet av den årliga trygghetsundersökningen. Förvaltningen
skriver att det finns ett behov av trygghetsskapande åtgärder inom kommunens
verksamheter både på person- grupp- och organisationsnivå. Däremot ser
förvaltningen inte att en kommunal vaktstyrka är lösningen på det behov som
finns.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 november
2018 avslå motionen om en kommunal vaktstyrka.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer sitt eget yrkande om bifall kommunstyrelsens förvaltnings
förslag mot Tommy Ivarssons yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 november
2018 avslå motionen om en kommunal vaktstyrka.

Reservation
Tommy Ivarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 476
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 154
Motion inkommen 31 augusti 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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6. Motion om vattenförsörjning – svar
Dnr 2018/90-109

Leif Svensson (V) har för Vänsterpartiet i skrivelse 25 februari 2018 lämnat en
motion om vattenförsörjningen i Västerviks kommun. Motionären vill att
kommunen återtar kontrollen av vårt vatten i kommunen genom att ålägga en
grupp att ta fram underlag, handlingsplaner, som följs av konkreta handlingar.
Försök bör även ske för att få centrala myndigheter delaktiga. Kommunstyrelsens
förvaltning hänvisar i skrivelse 12 november 2018 till den vattenförsörjningsplan
som antogs av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 275. Planen innehåller åtgärder
mot långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Utöver den beslutade
vattenförsörjningsplanen så är en ny dagvattenpolicy under framtagande och
förväntas vara klart för politiskt beslut under 2019.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27, § 412 att återremittera motionen till
kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare beredning ur ett
hållbarhetsperspektiv. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 22 januari
2019 ett förtydligande om kommunens vattenarbete ur ett hållbarhetsperspektiv.
I skrivelsen redogörs bland annat över hur samverkan sker internt och externt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelserna i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelser
12 november 2018 och 22 januari 2019 av det arbete som redan sker kring
vattenförsörjning i Västerviks kommun förklara motionen besvarad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelserna i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelser
12 november 2018 och 22 januari 2019 av det arbete som redan sker kring
vattenförsörjning i Västerviks kommun förklara motionen besvarad.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 490
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27, 412
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 10
Motion 25 februari 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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7. Motion om att införa pausskola – svar
Dnr 2018/99-109

Johannes Regell (SV) har i skrivelse 15 mars 2018 lämnat en motion om att införa
pausskola. Enligt motionen innebär en pausskola en skolenhet dit explosiva och
utåtagerande elever kan gå när det inte fungerar i den reguljära skolan. Enligt
motionen kan man på en pausskola samla den specialkompetens som behövs för
att kunna ta hand om de elever som idag far illa när de placeras i reguljära
skolklasser. Motionären yrkar för Socialisterna Välfärdspartiet att kommunen
tillsammans med det mobila teamet och andra berörda instanser arbetar fram en
varaktig plan för pausskola.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-08, § 342 att återremittera motionen till
barn- och utbildningsnämnden och med uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med en fördjupad redovisning. Barn- och
utbildningsförvaltningen redovisar i skrivelse 15 januari 2019 förvaltningens svar
på frågorna i återremissen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-05,
§ 25 att godkänna förslaget till yttrande gällande återremissen.
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar i skrivelse 8 februari 2019 att barn- och
utbildningsnämnden i sin hantering av återremissen inte har ändrat sitt beslut
från den 4 september 2018 om att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår
kommunstyrelsen besluta
att med redovisningen i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 15 januari
2019 anse återremissen besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om pausskola.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Kenneth Hardy Axelsson (L) yrkar som tillägg att en ny kommungemensam
organisation ska införas för att ge ett bättre stöd för elever med särskilda behov

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förvaltnings förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 504 forts.
Ordföranden ställer sedan Kenneth Hardy Axelsson (L) tilläggsyrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs
och ordföranden förslår att den som röstar för avslag för tilläggsyrkandet röstar ja
och de som röstar för bifall till tilläggsyrkandet röstar nej. Kommunstyrelsen
godkänner beslutsgången och omröstning genomförs.
Dan Nilsson (S), Malin Wimmerström (S), Sharad Bhatt (S), Conny Tyrberg (C),
Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD) och Kenneth
Hardy Axelsson (L) röstar nej.
Tommy Ivarsson (SD) avstår från att rösta.
Med sex (6) ja-röster mot fyra (4) nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
Kenneth Hardy Axelssons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om pausskola.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att med redovisningen i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 15 januari 2019
anse återremissen besvarad.

Reservation
Kenneth Hardy Axelsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11, § 504
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 februari 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-05, § 25
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 28 januari 2019
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 15 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-08, § 342
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 september 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-04 § 77
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 14 augusti 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 64
Motion 15 mars 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign
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8. Revisionsrapport Granskning av kommunens
arbete med riktade statsbidrag – svar
Dnr 2018/249-007
Kommunens revisorer har i skrivelse 21 augusti 2018 överlämnat EY:s revisionsrapport
”Granskning av kommunens arbete med riktade bidrag” till kommunstyrelsen,
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Granskningen har undersökt om kommunen har en tillräcklig kontroll över hanteringen
av riktade bidrag. Revisionen vill ha svar på revisionsrapportens rekommendationer
och vilka åtgärder nämnderna och kommunstyrelsen planerar
att vidta. Socialnämnden har behandlat rapporten på sitt sammanträde 2018-1101, § 87 och Barn- och utbildningsnämnden har behandlat rapporten på sitt
sammanträde 2018-10-09, § 92. I skrivelse 20 november 2018 sammanfattar
kommunstyrelsens förvaltning de rekommendationer som är lämnade i
granskningsrapporten och de åtgärder som nämnderna planerar att vidta med
anledning av rapporten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings redogörelse 20 november 2018 som svar
på revisionsrapporten ”Granskning av Västerviks kommuns arbete med
riktade statsbidrag”.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings redogörelse 20 november 2018 som svar
på revisionsrapporten ”Granskning av Västerviks kommuns arbete med
riktade statsbidrag”.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27, § 414
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 november 2018
Socialnämndens beslut 2018-11-01, § 87
Socialförvaltningens yttrande 18 oktober 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-10-09, § 92
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 18 september 2018
Kommunens revisorers skrivelse 21 augusti 2018 med bilagd revisionsrapport om
granskning av Västerviks kommuns arbete med riktade bidrag
Expedieras till:
Kommunstyrelsens, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Revisorerna
Justerandes sign
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9. Revisionsrapport om granskning av
inköp/upphandling – svar
Dnr 2018/258-007

Kommunens revisorer har i skrivelse 11 september 2018 överlämnat EY:s
revisionsrapport om granskning av inköp/upphandling till kommunstyrelsen.
Granskningens syfte har varit att bedöma kommunstyrelsens och bolagens
styrning, ledning och uppföljning av inköpsprocessen. EY:s sammanfattande
bedömning är att kommunstyrelsen och bolagens styrning, ledning och
uppföljning av inköpsprocessen behöver stärkas i vissa delar. Bedömningen är att
kommunen genom policy och riktlinjer fastställt en bra grund för hur inköps- och
upphandlingsprocessen ska genomföras och följas upp. Granskningen visar att det
finns brister i följsamheten, främst gällande uppföljning och återrapportering,
vilket är en viktig del även avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 22 november 2018 en
redogörelse över de åtgärder som de planerar att vidta med anledning av EY:s
rekommendationer i revisionsrapporten.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår
kommunstyrelsen besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 november 2018 utifrån
revisorernas rekommendationer som sitt yttrande på granskningsrapporten av
inköp/upphandling och överlämna det till kommunfullmäktige.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 november 2018 utifrån
revisorernas rekommendationer som sitt yttrande på granskningsrapporten av
inköp/upphandling och överlämna det till kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-10, § 433
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 november 2018
Kommunens revisorers skrivelse 11 september 2018
EY:s revisionsrapport augusti 2018 Granskning av inköp/upphandling

Justerandes sign

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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10. Revisionsrapport om granskning av intern
kontroll kopplad till oegentligheter och mutor
– svar
Dnr 2018/271-007

Kommunens revisorer har i skrivelse 18 september 2018 överlämnat en
revisionsrapport om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter och
mutor. EY har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört granskningen.
Syftet har varit att ge revisorerna underlag för att bedöma om det finns en
tillräcklig och fungerande intern kontroll gällande åtgärder i verksamheten inom
området mutor och oegentligheter. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i
skrivelse 4 februari 2019 ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår
följande:
- Att kommunens inställning till mutor och oegentligheter ska förtydligas och bli
väl känd i kommunkoncernen.
- Att detta lämpligen sker genom att en grundläggande koncerngemensam
riktlinje tas fram och förankras.
- Att varje förvaltning/nämnd/bolag ges möjlighet att, med den gemensamma
riktlinjen som bas, ta fram förvaltningsspecifika regler som baseras på
karaktären av deras verksamhet om de bedömer att det är erforderligt.
- Att ledningskontoret i koncernledningsgruppen ska lyfta vikten av att den
riktlinje och rutin kring bisysslor som redan finns i kommunen tillämpas, detta
särskilt då den är en viktig del i att motverka förekomsten av oegentliger, mutor
och jäv.
- Att det i organisationen förs en kontinuerlig dialog i ämnet och kring
kommunens inställning och regelverk, t.ex. vid introduktion av nyanställda,
arbetsplatsträffarna, information på intranät mm. Till sin hjälp kan även med
fördel SKL:s vägledande skrift och webbaserade utbildning användas.
- Att kontroll av intern och extern representation bör ingå i den bedömning som
nämnderna/förvaltningarna gör när de fastställer sina interkontrollplaner.
Ett förslag på koncerngemensam riktlinje har tagits fram, och kommer efter att
den processats internt, att tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
i mars.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår
kommunstyrelsen besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 februari 2019 som sitt
yttrande över revisionsrapporten om granskning av intern kontroll kopplad till
oegentligheter och mutor och överlämna det till kommunfullmäktige, samt
att uppdra åt ledningskontoret att aktualisera de föreslagna åtgärderna i syfte att
säkerställa en ändamålsenlig hantering.
Justerandes sign
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 februari 2019 som sitt
yttrande över revisionsrapporten om granskning av intern kontroll kopplad till
oegentligheter och mutor och överlämna det till kommunfullmäktige, samt
att uppdra åt ledningskontoret att aktualisera de föreslagna åtgärderna i syfte att
säkerställa en ändamålsenlig hantering.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11, § 503
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 februari 2019
Kommunens revisorers missiv 18 september 2018 med bifogad Revisionsrapport från EY
om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter och mutor
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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11. Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns
helägda bolag och dotterbolag
Dnr 2018/317-107

Enligt Västerviks kommuns Ägarpolicy ska det för varje bolag (exklusive vilande
sådana) finnas ägardirektiv. I direktiven ska en närmare och mer konkret
beskrivning göras av ändamålet med bolagets verksamhet. Ägardirektiven för
respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på extra eller
ordinarie bolagsstämma. Förslagen till ägardirektiv har tagits fram av
ledningskontoret i dialog med respektive bolag. Strukturen på ägardirektiven är
densamma för alla bolagen och förvaltningen har gjort vissa justeringar i
ägardirektiven för att likrikta dem.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB,
TjustFastigheter AB och Västervik Resort AB, samt
att uppdra åt respektive bolag att fastställa de nya ägardirektiven på sina
ordinarie bolagsstämmor 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Conny Tyrberg (C) yrkar som tillägg att följande förs in i ägardirektiven:
Västerviks Bostads AB
Bostadsbolaget skall köpa minst 80% av sammanlagda investeringar och
underhåll externt.
Bostadsbolaget ska medverka till att bostadsinvesteringar kan komma till stånd på
orter där man idag inte är representerad.
Västerviks Bostads AB, Tjustfastigheter AB och Västervik Miljö & Energi AB
VBAB/TF/VMEAB tar ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun till
ett hållbart samhälle.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att följande förs in i ägardirektiven:
att köp av varor och tjänster mellan de kommunala bolagen ska ske i konkurrens
och att det förs in i ägardirektiven på lämpligt ställe.

Justerandes sign
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Maud Ärlebrant (KD) med instämmande av Kenneth Hardy Axelsson (L) och Harald
Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att följande förs in i ägardirektiven:
Västervik Miljö & Energi AB
Begränsningen av antalet fria besök på återvinningscentralerna och Målserums
avfallsanläggning ska slopas till senast 2020.
Att även turister och besökare ska ha möjlighet att lämna avfall.
Maud Ärlebrant (KD) yrkar som tillägg vidare:
Västervik Resort AB
att VRAB ska eftersträva att inte i egen regi driva restaurang eller caféverksamhet.
Mariann Gustafsson (V) yrkar som tillägg att följande förs in i ägardirektiven:
Västervik Miljö & Energi AB
Tillgängligheten till återvinningsstationerna ska öka.
Jon Sjölander (M) yrkar som tillägg att följande förs in i ägardirektiven:
Västervik Resort AB
Verksamhetens övergripande mål är att vara motor samt att vara Sveriges
ledande aktör inom camping och resort.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett grundförslag till ägardirektiv enligt förslaget
till beslut. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen har bifallit förslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på de framförda tilläggsförslagen.
Ordföranden ställer Conny Tyrbergs (C) yrkanden under proposition och finner att
kommunstyrelsen har bifallit yrkandena.
Ordföranden ställer Mariann Gustafssons (V) yrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer Jon Sjölanders (M) yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons (M) yrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs och
ordföranden föreslår att de som röstar för avslag för Harald Hjalmarssons (M)
tilläggsyrkande röstar ja och de som bifaller Harald Hjalmarsson (M) yrkande
röstar nej.
Dan Nilsson (S), Malin Wimmerström (S), Sharad Bhatt (S), Conny Tyrberg (C),
Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD), Kenneth Hardy
Axelsson (L) och Tommy Ivarsson (SD) röstar nej.
Justerandes sign
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Med sex (6) ja-röster mot fem (5) nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer sedan Maud Ärlebrants (KD) tilläggsyrkande avseende
Västervik Miljö & Energi AB under proposition och finner att kommunstyrelsen
avslagit yrkandet.
Omröstning begärs och ordföranden föreslår att de som röstar för avslag för
Maud Ärlebrants tilläggsyrkande röstar ja och de som bifaller Maud Ärlebrants
yrkande röstar nej.
Dan Nilsson (S), Malin Wimmerström (S), Sharad Bhatt (S), Conny Tyrberg (C) och
Anna Bodjo (MP) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD), Kenneth Hardy
Axelsson (L) och Tommy Ivarsson (SD) röstar nej.
Mariann Gustafsson (V) avstår från att rösta.
Röstningen utfaller med fem (5) ja-röster mot fem (5) nej-röster. Då ordförandens
röst är utslagsgivande beslutar kommunstyrelsen därmed att avslå Maud
Ärlebrants tilläggsyrkande om Västervik Miljö & Energi AB.
Ordföranden ställer slutligen Maud Ärlebrants (KD) yrkande avseende Västervik
Resort AB under proposition och finner att kommunstyrelsen har avslagit
yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB,
TjustFastigheter AB och Västervik Resort AB, samt
att uppdra åt respektive bolag att fastställa de nya ägardirektiven på sina
ordinarie bolagsstämmor 2019.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att följande tillägg förs in i förslaget till ägardirektiv 2019
Västerviks Bostads AB
Bostadsbolaget skall köpa minst 80% av sammanlagda investeringar och underhåll
externt.
Bostadsbolaget ska medverka till att bostadsinvesteringar kan komma till stånd på
orter där man idag inte är representerad.
Västerviks Bostads AB, Tjustfastigheter AB och Västervik Miljö & Energi AB
VBAB/TF/VMEAB tar ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun till
ett hållbart samhälle.
Justerandes sign
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Västervik Miljö & Energi AB
Tillgängligheten till återvinningsstationerna ska öka.
Västervik Resort AB
Verksamhetens övergripande mål är att vara motor samt att vara Sveriges
ledande aktör inom camping och resort.

Handlingar i ärendet:
Förslag till ägardirektiv 2019 reviderade 2019-02-08 efter KS
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 473
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 januari 2019
Förslag till ägardirektiv 2019
Styrelsens för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB beslut 2018-12-17, § 4 – nr 7
Expedieras till:
Bolagen
Författningssamlingen
Justerandes sign
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12. Bolagsordningar för Västerviks Kommun
helägda bolag och dotterbolag
Dnr 2018/317-107

Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2018 genomfört en översyn av
bolagsordningarna för kommunens helägda bolag. Utöver språkliga justeringar har
en samordning av bolagsordningarna gjorts, för att så långt som möjligt få en
likhet mellan dem. För några av bolagen är bolagsordningar i dagsläget
formulerade så att valet av styrelseledamöter måste göras i kommunfullmäktige
och på en bolagsstämma. I de nya förslagen är skrivningen för alla bolag att
kommunfullmäktige väljer styrelse och valet anmäls till respektive bolagsstämma.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 21 januari 2019 för de
förändringar som förslaget innehåller. Respektive bolag har under hösten haft
möjlighet att ge återkoppling på de förändringar som förvaltningen föreslår.
Förslagen till bolagsordningarna har behandlats på de dialogmöten som varit
mellan presidierna för kommunstyrelsen och bolagen. Styrelsen för Västerviks
Kommuns Förvaltnings AB behandlade bolagsordningarna 2018-12-17, § 6 – nr 7.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändringarna i bolagsordningarna för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks
Bostads AB, TjustFastigheter AB, Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB,
samt
att uppdra åt respektive bolag att anta de nya bolagsordningarna på sina ordinarie
bolagsstämmor 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändringarna i bolagsordningarna för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks
Bostads AB, TjustFastigheter AB, Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB,
samt
att uppdra åt respektive bolag att anta de nya bolagsordningarna på sina ordinarie
bolagsstämmor 2019.

Justerandes sign
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Handlingar i ärendet:
Förslag till nya bolagsordningar reviderade 2019-02-08 efter KS
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 474
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 januari 2019
Förslag till nya bolagsordningar
Styrelsens för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB beslut 2018-12-17, § 6 – nr 7
Expedieras till:
Bolagen
Författningssamlingen
Justerandes sign
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13. Evenemangspolicy för Västerviks kommun
Dnr 2018/347-841

Kommunstyrelsen gav 2018-03-27, § 126 kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag
att presentera en långsiktig evenemangsstrategi/policy för redovisning under
hösten 2018.
I skrivelse 21 december 2018 lämnar kommunstyrelsens förvaltning ett förslag till
evenemangspolicy för Västerviks kommun. I förslaget beskrivs bland annat
samverkan och rollfördelning kring evenemang i kommunen.
Förslaget innehåller också bildandet av ett evenemangsråd, vilket beskrivs som ett
i grunden beredande organ på tjänstepersonsnivå där företrädare för Västerviks
kommun och Västervik Framåt AB deltar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta evenemangspolicy för Västerviks kommun.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att utöver vad som anges i policyn så ska
de evenemang kommun stöttar stärka Västerviks kommun som destination.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta evenemangspolicy för Västerviks kommun.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att de evenemang kommunen stöttar ska stärka Västerviks kommun som
destination.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 477
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 december 2018
Expedieras till:
Samtliga styrelser och nämnder
Författningssamlingen
Justerandes sign
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14. Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd, pension samt familjeskydd
till förtroendevalda (OPF-KL18)
Dnr 2018/266-021

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda med
uppdrag över 40 % (OPF-KL) antogs för första gången att gälla för nyvalda politiker
i samband med valet 2014. OPF-KL har nu i ett centralt avtal reviderats och
förstärkts med bestämmelser om flera förmåner såsom omställningsplatser,
ekonomiskt omställningsstöd, ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och
familjeskydd.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog den 14 september 2018
förslaget till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträdde vid valet 2018 och inte tidigare
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL med tillhörande bilaga, samt
att bilägga ovan nämnda bestämmelser till redan befintligt pensionsreglemente.

Jäv
Dan Nilsson (S), Conny Tyrberg (C) och Harald Hjalmarsson (M) meddelar jäv och
deltar inte i beslut i ärendet.
Mariann Gustafsson (V) utses till ordförande under denna paragraf.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL med tillhörande bilaga, samt
att bilägga ovan nämnda bestämmelser till redan befintligt pensionsreglemente.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 482
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 januari 2019
SKL:s cirkulär 18:31 med förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18)
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Författningssamlingen
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15. Överenskommelse mellan Region och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Dnr 2019/5-772

Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god
kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser
från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller Regionens
öppna hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller från 1 mars 2019 till 31
december 2019 och förlängs automatiskt 1 år i taget, uppsägningstid på 6
månader, under förutsättning att den godkänns av Regionfullmäktige och
Kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft, samt att samtliga
kommuner i Kalmar län, var för sig, ingår samma överenskommelse med
Regionen. Socialnämnden beslutade 2019-01-08, § 4 att anta överenskommelsen
och att lämna den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 17 januari 2019 att de inte har
något ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta överenskommelsen mellan Region och kommunerna i Kalmar län om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta överenskommelsen mellan Region och kommunerna i Kalmar län om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 483
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 november 2019
Socialnämndens beslut 2019-01-08, § 4 med bifogad överenskommelse mellan Region och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Expedieras till:
Region och kommunerna i Kalmar län
Socialnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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16. Utökning av Västervik verksamhetsområde
för vatten och spillvatten och Loftahammar
verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Dnr 2019/2-344

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslår i beslut, 2018-12-13, § 12 – nr 7
att utöka Västervik respektive Loftahammar verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Gudingens samfällighetsförening (Västervik Lofta-Gröndalen ga:3)
byggde 2013 en VA-anläggning med syftet att distribuera vatten och avleda
spillvatten till och från de 63 fastigheter som är anslutna till
gemensamhetsanläggningen. Samfälligheten har beslutat att de vill överlåta
gemensamhetsanläggningen till VA-huvudmannen. Detta medför att drift,
underhåll och förnyelse av anläggningen överförs till Västervik Miljö & Energi AB.
Västervik Miljö & Energi AB redovisar i skrivelse 2018-11-22 vilka fastigheter i
området som föreslås ingå i verksamhetsområdet för vatten och
spillvattenavlopp. Utökningen av Loftahammar verksamhetsområde är
verkställighet av beslut fattat genom detaljplaneläggning. I Västervik Miljö &
Energi AB:s beslut samt bilagd skrivelse 5 december 2018 finns en redogörelse för
bakgrunden till den föreslagna utökningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka Västervik verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt Västervik
Miljö & Energi AB:s redovisade förslag i beslut 2018-12-13, § 12 – nr 7, samt
att utöka Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt
Västervik Miljö & Energi AB:s redovisade förslag i beslut 2018-12-13, § 12 – nr 7.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka Västervik verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt Västervik
Miljö & Energi AB:s redovisade förslag i beslut 2018-12-13, § 12 – nr 7, samt
att utöka Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt
Västervik Miljö & Energi AB:s redovisade förslag i beslut 2018-12-13, § 12 – nr 7.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 487
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 januari 2019
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-12-13, § 12 - nr 7
Expedieras till: Västervik Miljö & Energi AB
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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17. Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken
– förlängning
Dnr 2019/17-261

Västerviks kommun arrenderar sedan lång tid ut mark till stiftelsen Marsbäcken.
Förutom att de arrenderar mark äger de tomträtten där huvuddelen av
byggnadsbeståndet är beläget. Marsbäcken ligger strax norr om Gertrudsvik i
norra delen av staden. Stiftelsen Marsbäcken har i skrivelse 20 januari 2019 till
Västerviks kommun ansökt om att förlänga arrendetiden. Stiftelsen har för avsikt
att utveckla verksamheten och ska därför söka medel hos allmänna arvsfonden.
För att kunna få bidrag från allmänna arvsfonden krävs att sökanden äger
fastigheten alternativt har nyttjanderätten i minst tio år. Av kommunstyrelsens
förvaltnings skrivelse 31 januari 2019 framgår att förvaltningen anser att det är
positivt att verksamheten vid Marsbäcken utvecklas då det bidrar till kommunens
utveckling. Nuvarande arrendeavtal löper med treåriga förlängningar och en ny
period har börjat vid årsskiftet. För att stiftelsen ska kunna erhålla bidrag måste
det förlängas. Beslut om arrendeavtal längre än fem år är inte delegerat från
kommunfullmäktige varför frågan om medgivande av förlängning eller ej måste
behandlas i fullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att nuvarande arrendeavtal avseende omkringliggande mark vid
Marsbäcken förlängs och får en avtalstid på 10 år med möjlighet att justera
arrendeavgiften, samt
att ovanstående gäller under förutsättning av att stiftelsen Marsbäcken erhåller
sökta bidrag från allmänna arvsfonden.

Jäv
Kenneth Hardy Axelsson (L) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut
i ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) och Tommy Ivarsson
(SD) yrkar vidare att ärendet innan beslut i kommunfullmäktige kompletteras med
verksamhetsplan för stiftelsen Marsbäcken.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Justerandes sign
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Ks § 505 forts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att nuvarande arrendeavtal avseende omkringliggande mark vid
Marsbäcken förlängs och får en avtalstid på 10 år med möjlighet att justera
arrendeavgiften, samt
att ovanstående gäller under förutsättning av att stiftelsen Marsbäcken erhåller
sökta bidrag från allmänna arvsfonden.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att ärendet innan beslut i kommunfullmäktige kompletteras med
verksamhetsplan för stiftelsen Marsbäcken.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-25, § 505
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari 2019
Stiftelsen Marsbäckens skrivelse 20 januari 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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18. Valärenden
Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och vissa
andra organ som Västerviks kommun är representerade i.
Valärenden bereds av fullmäktiges valberedning. Partierna i fullmäktige
nominerar kandidater till posterna inför valberedningens behandling och
fullmäktiges beslut.

Justerandes sign
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19. Anmälningar
Dnr 2019/58-101
Minnesanteckningar från fullmäktiges demokratiberednings möte 12 februari
2019.

Justerandes sign
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