Kommunfullmäktige

2019-04-18

Kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare

Kallelse till sammanträde med
kommunfullmäktige
Måndag den 29 april 2019 klockan 10.30, observera tiden.
Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.
Ärendelista och handlingar bifogas.
Hans Gustavsson (M) och Gunnar Jansson (S) är i tur att justera.
Justeringen äger rum tisdag 7 maj 2019 klockan 13.00 i kommunhuset, Fabriksgatan 21,
Västervik.
Direkt efter uppropet och val av justerare kommer mötet ajourneras för en utbildning i
Outlook för fullmäktiges ledamöter och ersättare. Utbildningen kommer inte att
webbsändas.
Ungdomsdebatt är planerad med elever från årskurs 2, Västerviks Gymnasium, i samband
med besvarande av ungdomsmotioner. Denna del börjar omkring klockan 13.00 och
webbsänds inte.
Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet kontaktar själv sin gruppledare
för inkallelse av ersättare.

Sverker Thorén
Ordförande
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Ärendelista 29 april 2019
1.

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2.

Ungdomsmotion om fler billiga bostäder – svar

3.

Ungdomsmotion om omklädningsrum till juniorlagen i Västervik IK – svar

4.

Ungdomsmotion om boxningsklubb – svar

5.

Ungdomsmotion om nytt övergångsställe på Östersjövägen – svar

6.

Ungdomsmotion om hemsida och/eller app med Västerviks kommuns
utbud av föreningar och aktiviteter – svar

7.

Ungdomsmotion om kommunens egna app – svar

8.

Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks gymnasium – svar

9.

Ungdomsmotion om att känna sig trygg i skolan – svar

10.

Allmänhetens frågestund

11.

Inlämnade frågor, interpellationer, motioner

12.

Motion om att införa föräldrakontrakt mellan skolan och föräldrar –
remittering

13.

Motion om införande av servicelöften – svar

14.

Motion om äldreboendegaranti – svar

15.

Motion om elevhälsogaranti – svar

16.

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars
2019

17.

Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun

18.

Västerviks ishockeyklubb – ansökan om extra ordinärt föreningsbidrag

19.

Ombudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års
investeringsbudget

20.

Revisorerna har ordet

21.

Revisionsrapport om granskning av internbanken – svar

22.

Revisionsrapport om granskning av ledarskapet i klassrummet – svar

23.

Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommunkoncern – revidering

24.

Valärenden

25.

Anmälningar
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Kf §

1. Mötets öppnande, upprop och val av
justerare
Monica Hilmeryd (SD) och Ulf Jonsson (S) står i tur att justera protokollet.
Harald Hjalmarsson (M), Jacob Hoffsten (SV), Akko Karlsson (MP) och AnnMargret Knutsson (S) är reserver.
Justeringen sker i kommunhuset, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik, tisdag 7 maj
2019 klockan 13.00.
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2. Ungdomsmotion om fler billiga bostäder –
svar
Dnr 2018/372-101

Tre elever från Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion där de
föreslår att fler billiga bostäder ska bildas genom att skapa fler kommunala
hyresrätter eller att sälja mark till privata aktörer så att de kan bygga bostäder och
undersöka om det kan byggas bostäder för studerande nedanför Västerviks
gymnasium med gemensamt kök och eventuellt dusch.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning i samråd med Västerviks Bostads AB. Styrelsen
för Västerviks Bostads AB (Bostadsbolaget) har behandlat ungdomsmotionen på
sitt möte 2019-02-28, nr 2 § 6.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 14 mars 2019 yttrat sig över
motionen. Av skrivelsen framgår att enheten för samhällsbyggnad på
kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med Bostadsbolaget har kartlagt
lämpliga områden som ligger nära Västerviks gymnasium och Campus och som
enkelt kan bebyggas. För att bostäderna ska kunna vara billiga är det viktigt att de
ligger nära utbyggd infrastruktur som gator, vatten- och avloppsledningar samt att
det inte krävs exempelvis kostsamma arbeten för grundläggning genom
sprängning eller pålning. Enheten har hittat ett område vid Terra Nova, i närheten
av Västerviks gymnasium, som är lämpligt att bebygga. För att kunna bebygga
området krävs att detaljplanen ändras. Enheten för samhällsbyggnad har
uppmanat Bostadsbolaget att inkomma med en begäran om att ändra planen för
att kunna bygga bostäder. En planändring tar cirka ett år att genomföra innan
man kan börja att bygga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14
mars 2019 och Västerviks Bostads AB:s styrelsebeslut 2019-02-28, nr 2 § 6, om
pågående och planerade byggnationer av hyreslägenheter samt tänkbara
områden för framtida byggnation, anse motionen om fler billiga bostäder
besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14
mars 2019 och Västerviks Bostads AB:s styrelsebeslut 2019-02-28, nr 2 § 6, om
pågående och planerade byggnationer av hyreslägenheter samt tänkbara
områden för framtida byggnation, anse motionen om fler billiga bostäder
besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 60
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Västerviks Bostads AB:s beslut 2019-02-28, nr 2 § 6
Västerviks Bostads AB:s yttrande 19 februari 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Västerviks Bostads AB
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
2019-04-29 7 (50)

Kf
Ks § 61

3. Ungdomsmotion om omklädningsrum till
juniorlagen i Västervik IK – svar
Dnr 2018/372-101

Två elever på Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion som rör
omklädningsrum till juniorlagen i Västerviks IK. Motionärerna yrkar
• att det byggs nya omklädningsrum till juniorlagen i VIK.
• att spelarna därmed får en trivsam miljö.
• att det är klart innan säsongen 20/21.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 mars 2019 ett förslag till svar
på motionen. Förvaltningen skriver att kommunen är medveten om den rådande
situationen som gäller för juniorlagen och bristen på omklädningsrum i ishallen.
Förslagen i motionen ingår i ett pågående arbete. Kommunen planerar dock inte
att göra någon satsning på nya omklädningsrum i närtid utan kommunen avvaktar
arbetet med att stegvis utveckla hela Bökensvedsområdet, där en vision är
fastlagd. Detta arbete planeras att startas under 2019. I vilket steg ishall och då
även omklädningsrum planeras att utvecklas är inte fastlagt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
den 18 mars 2019 anse motionen om omklädningsrum till juniorlagen i Västerviks
IK besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Jäv

Dan Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
den 18 mars 2019 anse motionen om omklädningsrum till juniorlagen i Västerviks
IK besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
2019-04-29 8 (50)

Ks § 61 fortsättning

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 61
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
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4. Ungdomsmotion om boxningsklubb – svar
Dnr 2018/372-101

Två elever på Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion där de
skriver att Västervik behöver en boxningsklubb. De yrkar att Västerviks kommun
aktivt verkar för att skapa förutsättningar för att starta en boxningsklubb.
Enligt motionärerna finns det gott om folk som har intresse för boxning och
boxningen är särskild bra för barn som har problem hemma med föräldrar,
missbruk eller vänner som har problem med våld. Motionärerna skriver i sin
motion att boxningen är ett sätt för dessa personer att få nya vänner samt lära
känna personer som ger dem en bra vägledning för en bättre framtid. Det är
betydligt bättre för samhället om man kan upprätthålla dessa våldsamma
personer med boxning i stället för att utföra brott. Motionärerna menar därför att
man kan hävda att både individen och samhället gynnas av en boxningsklubb.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 mars 2019 ett förslag till svar
på ungdomsmotionen. Förvaltningen skriver att Västerviks kommun har en policy
med riktlinjer antagna av kommunfullmäktige för insatser till föreningslivet. Här
har kommunen möjlighet att stödja föreningarnas verksamhet genom bidrag. Om
intresse och underlag finns att starta en boxningsklubb enligt motionärernas
önskan kommer kommunen vara öppen för en dialog. Det är dock viktigt att den
tänkta föreningen uppfyller medlemskap i Riksidrottsförbundet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
den 18 mars 2019 anse motionen om att starta en boxningsklubb i Västervik
besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Yrkanden

Fredrik Lindwall (C) yrkar bifall till motionen med tillägget att hänvisa ungdomarna
till Västerviks kommuns föreningslots för ytterligare vägledning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
den 18 mars 2019 anse motionen om att starta en boxningsklubb i Västervik
besvarad,
att hänvisa ungdomarna till Västerviks kommuns föreningslots för ytterligare
vägledning, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 62
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
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5. Ungdomsmotion om nytt övergångsställe på
Östersjövägen – svar
Dnr 2018/372-101

En elev vid Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion om ett nytt
övergångsställe på Östersjövägen i Västervik. Motionären skriver att det är många
elever som studerar på Västerviks gymnasium som bor i områdena Midgård och
Södermalm. Ett nytt övergångsställe mitt emot den nya entrén till gymnasiet
skulle öka säkerheten för både elever och lärare.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 14 mars 2019 ett förslag till svar
på motionen. Förvaltningen skriver att förslaget om att anlägga ett nytt
övergångsställe över Östersjövägen är bra och bör kunna förverkligas. Det finns
ett förslag om att anlägga en bussficka längs med Östersjövägen för resande till
och från Västerviks gymnasium. Förvaltningen skriver att anläggande av
övergångsstället bör samordnas med anläggningen av bussfickan för att kunna
placeras på lämpligt ställe. En preliminär projekteringsritning finns framtagen men
finansieringsfrågan är inte utredd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla ungdomsmotionen om nytt övergångsställe på Östersjövägen, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla ungdomsmotionen om nytt övergångsställe på Östersjövägen, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 63
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18
Ungdomsmotion 20 november 2018
Expedieras till: Kommunstyrelsen, Ungdomsmotionären, Västerviks gymnasium
Justerandes sign
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6. Ungdomsmotion om hemsida och/eller app
med Västerviks kommuns utbud av föreningar
och aktiviteter – svar
Dnr 2018/372-101

Tre elever i årskurs 2 på Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion
om att kommunen ska ha en app med Västerviks kommuns utbud av föreningar
och aktiviteter. Motionärerna vill också att samma information som finns i appen
ska finnas på hemsidan. Detta ska underlätta för att hitta olika sorters aktiviteter i
Västerviks kommun.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 13 mars 2019 ett förslag till svar
på motionen. Förvaltningen skriver att de är medvetna om behovet och att en
ungdomsapp är under utveckling. Förhoppningen är att kunna lansera den till
sommaren 2019. Samtidigt förbättras informationen på kommunens hemsida
med särskilt fokus på fritidsgårdarna och föreningslivet. Kommunstyrelsens
förvaltning gör bedömningen att kommunens hemsida är den bästa platsen för
kommunens information till medborgarna oavsett ålder. Den nya ungdomsappen
kommer fungera så att specifik information tas från hemsidan och publiceras i
appen. I den nya appen samlas allt som är på gång hos fritidsgårdarna, vilka
mötesplatser som finns, möjligheter att påverka och kontaktinformation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ungdomsmotionen om en app med kommunens utbud av föreningar och
aktiviteter besvaras med beskrivningen av hur kommunen arbetar med frågan (se
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019), samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ungdomsmotionen om en app med kommunens utbud av föreningar och
aktiviteter besvaras med beskrivningen av hur kommunen arbetar med frågan (se
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019), samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 64
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 26 november 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
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7. Ungdomsmotion om kommunens egna app
– svar
Dnr 2018/372-101

Tre elever i årskurs 2 på Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion
om kommunens egna app. Motionärerna vill att kommunen satsar på en app för
att minska gapet mellan kommunens verksamhet och ungdomar. Appen ska enligt
förslaget göra det lättare att hänga med i besluten på kommunfullmäktiges
möten. I motionen föreslås också att kommunen ska göra undersökningar för att
se hur många unga användare kommunen når ut till med de
kommunikationsformer som används.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 13 mars 2019 ett förslag till svar
på motionen. Förvaltningen skriver att ungdomarna som har skrivit motionen
visar på ett stort engagemang och intresse för kommunens verksamhet och de
politiska besluten, vilket de tycker är bra och hoppfullt. I skrivelsen redogör också
förvaltningen för de olika forum som finns för ungdomar, till exempel
ungdomsrådet och olika former av medborgardialog. Förvaltningen skriver att
kommunen håller på att utveckla en app som riktar sig specifikt till ungdomar.
Med appen hoppas kommunen nå även dem som inte på annat sätt kommer i
kontakt med kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att mycket av
det som motionärerna föreslår kommer att bli verklighet när den nya appen
lanseras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ungdomsmotionen om kommunens egna app besvaras med beskrivningen av
hur kommunen arbetar med frågan (se kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
13 mars 2019), samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ungdomsmotionen om kommunens egna app besvaras med beskrivningen av
hur kommunen arbetar med frågan (se kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
13 mars 2019), samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 65
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
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8. Ungdomsmotion om större skåp på
Västerviks gymnasium – svar
Dnr 2018/372-101

En elev vid Västerviks gymnasium har skrivit en ungdomsmotion om att eleverna
på Västerviks gymnasium ska få större skåp och att skåpen ska vara sådana som
tidigare med över- och underskåp.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till barnoch utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en skrivelse daterad 4 februari 2019
lämnat ett yttrande i ärendet. Förvaltningen skriver att Västerviks gymnasium är
inne i en om- och tillbyggnadsfas som går under namnet Projekt Kunskapskällan. I
samband med projektet så har det funnits en stor efterfrågan på fler grupprum.
De nya skåp som det investerats i är elevskåp av standardmått och skåpen
möjliggör för annan möblering i skolmiljön med bland annat sittplatser för
eleverna. Barn- och utbildningsförvaltningen skriver vidare i sitt yttrande att de
kan förstå att förändringen med de nya skåpen innebär att varje elev behöver tid
för att anpassa sig till förändringen, men att de anser att utrymmena i skåpen är
fullt tillräckliga för de behov av förvaring som eleverna kan tänkas ha. Barn- och
utbildningsförvaltningen avslutar sitt yttrande med att skriva att det i Projekt
Kunskapskällan varken finns budget eller lokalytor för att byta skåp på nytt. Därför
föreslår förvaltningen att ungdomsmotionen ska avslås.
Barn-och utbildningsnämnden behandlade ungdomsmotionen på sitt
sammanträde 2019-03-06, § 43 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige
att avslå ungdomsmotionen om större skåp.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 14 mars 2019 att de inte har
något ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 4 februari
2019 avslå ungdomsmotionen om större skåp, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Yrkanden

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

Justerandes sign
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Ks § 66 fortsättning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 4 februari
2019 avslå ungdomsmotionen om större skåp, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 66
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 43
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 4 februari 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ungdomsmotionären
Västerviks gymnasium
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9. Ungdomsmotion om att känna sig trygg i
skolan – svar

Dnr 2018/372-101

En elev vid Västerviks gymnasium har skrivit en ungdomsmotion om att känna sig
trygg i skolan. Eleven föreslår att elever som slåss medvetet inte borde få komma
tillbaka till samma skola, att vakter borde finnas på plats på gymnasiet oftare och
att individer som slåss ska bort från skolan.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till barnoch utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en skrivelse daterad 4 februari 2019
lämnat ett yttrande i ärendet. Förvaltningen skriver att de instämmer i
motionärens åsikt om att trygghet är en förutsättning för elevers lärande och en
god studiegång samt att ingen ska behöva känna sig nervös i skolmiljön för att
slagsmål ska uppstå. Utifrån gällande skollag och annan lagstiftning så arbetar
Västerviks gymnasium systematiskt kring trygghet och studiero i samarbete med
socialtjänst, polis och kommunens säkerhetsskyddschef. Barn- och
utbildningsförvaltningen skriver vidare att en elevs rätt till utbildning är en stark
skrivning i skollagen. I Västerviks kommun finns det bara en kommunal
gymnasieskola. Det innebär att elever inte kan placeras på en annan skola. Det
innebär också att gymnasieskolan inte kan ”få bort de individer som slåss” utan
att eleven själv väljer en annan skola och att den skolan tar emot eleven.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-06, § 44 att utifrån barn- och
utbildningsförvaltningens skrivelse anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i tjänsteskrivelse 14 mars 2019 att de
inte har något ytterligare att tillföra ärendet annat än att tacka motionären för
ungdomsmotionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelsen i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
4 februari 2019 anse ungdomsmotionen om att känna sig trygg i skolan besvarad,
samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.
Justerandes sign
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Ks § 67 fortsättning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till redogörelsen i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse
4 februari 2019 anse ungdomsmotionen om att känna sig trygg i skolan besvarad,
samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 67
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 44
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 4 februari 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ungdomsmotionären
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
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10. 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.
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11. 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.
11. a. Interpellation om förbättringsarbeten inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhet – Johannes Regell (SV)
11. b. Motion E22 närmare Västervik genom nya detaljplaner – Harald
Hjalmarsson (M)
11. c. Motion Att införa en chatbot som komplement till nuvarande
kundservice – Jon Sjölander (M)
11. d. Motion om språkkrav inom äldreomsorgen – Jon Sjölander (M)
11. e. Motion om anonymt visselblåsarsystem inom vården och omsorgen –
Daniel Jonsson (SD)
11. f. Motion om bättre arbetsmiljö inom vård och omsorg gällande
arbetskläder och tvättmöjligheter – Daniel Jonsson (SD)
11. g. Motion om bättre arbetsmiljö inom vården och omsorgen – Daniel
Jonsson (SD)
11. h. Motion om en översyn av introduktionen för nyanställda i Västerviks
kommun – Andreas Rindbäck Wallin (V)
11. i. Motion om att Västervik ska bli en buräggsfri kommun – Anne-Marie
Norman (SD)

Justerandes sign
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11.a. Interpellation om förbättringsarbeten inom barnoch utbildningsnämndens verksamhet
Johannes Regell (SV) har 1 april 2019 ställt en interpellation till Dan Nilsson (S) om
förbättringsarbeten inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Handlingar i ärendet:
Johannes Regells (SV) interpellation 1 april 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
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11.b. Motion E22 närmare Västervik genom nya
detaljplaner
Harald Hjalmarsson (M) har 5 april 2019 lämnat in motionen E22 närmare
Västervik genom nya detaljplaner. Motionären vill att kommunstyrelsens
förvaltning redovisar möjlig områden i anslutning till flygplatsen, nuvarande
infarten till Västervik och Tjustbanan där det är möjligt att exploatera.

Handlingar i ärendet:
Harald Hjalmarssons (M) motion 5 april 2019
Expedieras till:
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11.c. Motion Att införa en chatbot som komplement till
nuvarande kundservice
Jon Sjölander (M) har 8 april 2019 lämnat in motionen Att införa en chatbot som
komplement till nuvarande kundservice. Motionären vill bland annat att
kommunstyrelsens förvaltning genomför ett pilotprojekt med en chatbot (AI).
Pilotprojektet ska i första skedet rikta sig mot frågor som rör barn och utbildning
samt bygglov.

Handlingar i ärendet:
Jon Sjölanders (M) motion 8 april 2019
Expedieras till:
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Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
2019-04-29 25 (50)

Kf §
11.d. Motion om språkkrav inom äldreomsorgen – Jon
Sjölander (M)
Jon Sjölander (M) har 8 april 2019 lämnat in motionen Att införa en chatbot som
komplement till nuvarande kundservice. Motionären vill bland annat att
kommunstyrelsens förvaltning genomför ett pilotprojekt med en chatbot (AI).
Pilotprojektet ska i första skedet rikta sig mot frågor som rör barn och utbildning
samt bygglov.

Handlingar i ärendet:
Jon Sjölanders (M) motion 8 april 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
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11.e. Motion om anonymt visselblåsarsystem inom
vården och omsorgen – Daniel Jonsson (SD)
Dnr

Daniel Jonsson (SD) har 8 april 2019 lämnat in motionen Anonymt
visselblåsarsytem inom vården och omsorgen. Motionären vill att kommunen tar
fram ett digitalt visselblåsarsystem för personalen inom vård och omsorg.

Handlingar i ärendet:
Daniel Jonssons (SD) motion 8 april 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
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11.f. Motion om bättre arbetsmiljö inom vård och
omsorg gällande arbetskläder och tvättmöjligheter
Dnr

Daniel Jonsson (SD) har 8 april 2019 lämnat in motionen Bättre arbetsmiljö inom
vård och omsorg gällande arbetskläder och tvättmöjligheter. Motionären vill att
kommunen ska tillgodose en viss uppsättning arbetskläder och tvättmöjligheter,
samt att tillräckligt med arbetskläder ska finnas åt vikarier och tillfällig personal.

Handlingar i ärendet:
Daniel Jonssons (SD) motion 8 april 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
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11.g. Motion om bättre arbetsmiljö inom vården och
omsorgen
Dnr

Daniel Jonsson (SD) har 8 april 2019 lämnat in motionen Bättre arbetsmiljö inom
vården och omsorgen. Motionären vill att kommunen utifrån Arbetsmiljöverkets
föreskrift AFS2009:2 gör en översyn av lokalerna inom vården och omsorgen.

Handlingar i ärendet:
Daniel Jonssons (SD) motion 8 april 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
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11.h. Motion om en översyn av introduktionen för
nyanställda i Västerviks kommun
Dnr

Andreas Rindbäck Wallin (V) har 9 april 2019 lämnat in en motionen om en
översyn av introduktionen för nyanställda i Västerviks kommun. Motionären vill
bland annat att kommunen tar fram internutbildningar för och rutiner för
introduktion av nyanställda.

Handlingar i ärendet:
Andreas Rindbäck Wallins (V) motion 8 april 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
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11.i. Motion om att Västervik ska bli en buräggsfri
kommun – Anne-Marie Norman (SD)
Dnr 2019/156-109

Anne-Marie Norman (SD) har 18 april 2019 lämnat in en motion om att Västervik
ska bli en buräggsfri kommun. Motionären vill att Västerviks kommun vid
livsmedelsupphandling inför krav att burhönsägg inte får förekomma.

Handlingar i ärendet:
Anne-Marie Normans (SD) motion 18 april 2019
Expedieras till:
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12. Motion om att införa föräldrakontrakt mellan
skolan och föräldrar
Dnr 2019/132-109

Maud Ärlebrant (KD) och Elias Besheri (KD) har 22 mars 2019 lämnat in motionen Införa
föräldrakontrakt och andra åtgärder för att stödja och tydliggöra roller och ansvar
mellan skolan och föräldrar!. Motionärerna föreslår att barn- och utbildningsnämnden
får i uppdrag att införa ett föräldrakontrakt, samt att införa föräldrautbildningar.
Maud Ärlebrant (KD) föredrog motionen på fullmäktige 25 mars 2019.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 147 att bordlägga ärendet till nästa möte.

Handlingar i ärendet:
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 147
Maud Ärlebrant (KD) och Elias Besheris (KD) motion 22 mars 2019
Expedieras till:
Justerandes sign
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13. Motion om införande av servicelöften – svar
Dnr 2017/255-109

Harald Hjalmarsson (M) har 26 juni 2017 väckt en motion om införande av
servicelöften. I motionen framförs att servicelöften är till för att på ett tydligt sätt
beskriva vad kunder och medborgare kan förvänta sig av en tjänst, vad tjänsten
innehåller, vilka eventuella förväntningar som finns på kunder och medborgare
samt hur kommunen hanterar situationer där löftet inte uppfylls.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnade i skrivelse 28 februari 2018 ett förslag till
svar på motionen. Förslaget var att avslå motionen med hänvisning till
redogörelsen i skrivelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, § 78 att
återremittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande senast mars 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 13 mars 2019 ett förslag till svar
på motionen. Förvaltningen skriver att kommunen fortfarande är mitt uppe i
arbetet med att införa ett kvalitetsledningssystem och dokument- och
ärendehanteringssystem och implementera den kvalitetspolicy som
kommunfullmäktige har beslutat om. I sin skrivelse ger förvaltningen även några
exempel på servicelöften som idag finns i verksamheterna. Förvaltningen skriver
att i stället för att uttala att servicelöften ska införas i hela organisationen så
aktualiseras servicefrågan inom kommunens alla verksamheter på ett naturligt
sätt i och med arbetet med det nya kvalitetsledningssystemet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen om införande av servicelöften besvarad med hänvisning till
redogörelserna i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelser 28 februari 2018 samt
12 mars 2019.

Yrkanden

Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M), Tommy Ivarsson (SD)
och Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till motionen med tillägget att ge
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag på
verksamhet eller verksamheter att starta upp med och att ha som inriktning
verksamheter där företag berörs i första hand.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om införande av servicelöften, samt

att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag på
verksamhet eller verksamheter att starta upp med och att ha som inriktning
verksamheter där företag berörs i första hand.
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Ks § 55 fortsättning

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 55
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-26, § 78
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 97
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 februari 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 187
Motion inkommen 26 juni 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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14. Motion om äldreboendegaranti – svar
Dnr 2018/151-109

Lars-Inge Karlsson (KD) har 18 april 2018 lämnat in en motion om
äldreboendegaranti. Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att
klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att erbjuda
en äldreboendegaranti.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12, § 388 att återremittera motionen till
socialnämnden för att inhämta synpunkter från det kommunala pensionärsrådet,
KPR, och då särskilt beakta lagändringarna om ny boendeform för
trygghetsboende som träder i kraft 2 april 2019.
Av socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24 framgår att motionen har lyfts vid
KPR:s möte den 27 februari 2019. I samband med det föredrogs också den
förändring i socialtjänstlagen som innebär möjlighet för kommuner att inrätta
biståndsbedömt trygghetsboende från och med den 2 april 2019. Kommunala
pensionärsrådet anser inte att Västerviks kommun ska arbeta för att ta bort
biståndsbesluten på de särskilda boenden med heldygnsomsorg som finns i
kommunen, utan menar att dessa platser ska förbehållas till dem som har stört
behov av dem, oavsett ålder. Socialförvaltningens bedömning i frågan är att det
korrekta förfaringssättet är att fortsätta fatta biståndsbeslut för alla som ansöker
om särskilt boende med heldygnsomsorg.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 14 mars 2019 att motionen ska
anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24 och
socialförvaltningens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24 anse motionen om
äldreboendegaranti besvarad.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till motionen och att kommunen som en följd
av det ska följa utvecklingen och tillse att det kommer finnas tillräckligt antal
platser i trygghetsboenden samt att kommunen tillskriver SKL och
socialdepartementet för att få de regel- och lagändringar som behövs för att till
fullo kunna införa äldreboendegarantin.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24 anse motionen om
äldreboendegaranti besvarad.

Reservation

Lars-Inge Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 59
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-12, § 388
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018
Socialnämndens beslut 2018-10-04, § 78
Socialförvaltningens skrivelse 17 september 2018
Motion 17 april 2018
Expedieras till:
Socialnämnden
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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15. Motion om elevhälsogaranti – svar
Dnr 2018/169-109

Lars-Inge Karlsson (KD) har 8 maj 2018 lämnat in en motion om elevhälsogaranti.
Motionären yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att hitta
lösningar så elever som sökt hjälp hos elevhälsan, garanterat får kontakt med dem
inom 24 timmar och till vilka eventuella extra kostnader, samt att nämnden får i
uppdrag att redovisa hur snart elevhälsogarantin kan införas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-06, § 45 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Som underlag
för beslutet finns barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 18 februari 2019
där förvaltningen redogör vilka bestämmelser som finns i skollagen över
elevhälsans uppdrag. Förvaltningen skriver att mot bakgrund av den lagmässiga
redovisningen så kan inte skolans elevhälsa sägas vara första linjens insats för
åtgärder mot psykisk ohälsa, och att det heller inte finns något lagstöd för en
garant som stipulerar att varje elev har rätt till ett mottagande av skolans
elevhälsa inom ett visst tidsspann.
Kommunens Ungdomsråd har fått motionen och barn- och utbildningsnämndens
beslut för synpunkter och anser i ett yttrande att motionen ska avslås då förslaget
redan finns i skollagen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om elevhälsogaranti.

Yrkanden

Ordföranden med instämmande av Marcus Fridlund (S) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla liggande förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om elevhälsogaranti.

Reservation

Lars-Inge Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 93
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 april 2019
Ungdomsrådets yttrande 29 mars 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 45
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 18 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-21, § 100
Motion daterad 6 maj 2018
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
2019-04-29 38 (50)

Kf
Ks § 82

16. Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag per 31 mars 2019
Dnr 2019/143-109

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 150 att införa e-förslag och
möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffades när e-förslag infördes
16 mars 2018.
I skrivelse 1 april 2019 redovisar kommunstyrelsens förvaltning antalet
obesvarade motioner och medborgarförslag per den 31 mars 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag per
31 mars 2019 till kommunfullmäktige.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag per
31 mars 2019 till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 82
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 april 2019
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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17. Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks
kommun
Dnr 2019/86-042

I skrivelse 5 april 2019 med bilaga presenterar kommunstyrelsens förvaltning
Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun.
Förvaltningen skriver i sin sammanfattning att en hållbar samhällsutveckling med
livskvalitet varje dag innebär att våra gemensamma resurser måste förvaltas på
ett sätt som är långsiktigt effektivt och så robust att inte bara vi som lever här och
nu, utan också kommande generationer och människor i andra delar av världen
kan få en hög livskvalitet och en god miljö. Om utvecklingen ska bli hållbar måste
vi tänka i flera dimensioner samtidigt, se helheten och förstå hur allting hänger
ihop. Hållbarhetsbokslutet för år 2018 beskriver ett antal utvalda indikatorer som
samman-fattar utvecklingen inom Västerviks kommun. De enskilda indikatorerna
är med några undantag de samma som tidigare år. Sist i rapporten finns en tabell
med samman-ställning av utvalda indikatorer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar som ändring att stryka meningen och människor i
andra delar av världen under stycket sammanfattning.
Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag till Tommy Ivarssons
ändringsyrkande.
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag och avslagit
Tommy Ivarssons ändringsyrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 94
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 april 2019
Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun
Expedieras till: Samtliga nämnder och styrelser
Justerandes sign
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18. Västerviks ishockeyklubb – ansökan om
extra ordinärt föreningsbidrag
Dnr 2019/113-141

I skrivelse 12 mars 2019 så ansöker Västerviks IK om akut ekonomiskt stöd med 2
miljoner kronor som kompensation för de bristande intäktsmöjligheter som
nuvarande ishall ”Plivit Tradehallen” ger till klubben som hyresgäst. Västerviks IK
begär också motsvarande stöd under de säsonger som återstår tills en ny hall
finns på plats i Västervik.
Kommunstyrelsen förvaltning har berett ärendet och i det arbetet utrett olika sätt
att resonera på. Förvaltningen redovisar sina resonemang i tjänsteskrivelse 18
mars 2019. Förvaltningen bedömer att en utbetalning om 2 miljoner kronor till
Västerviks IK inte är förenlig med kommunallagens bestämmelser om
likställighetsprincipen samt en kommuns möjligheter att ge individuellt inriktat
stöd till enskilda näringsidkare. Förvaltningen lämnar i sin skrivelse ett förslag om
att Västerviks IK skulle kunna få fortsatt uppskov med hyran för den så kallade
hyllan, som kommunen köpte av klubben 2018.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår
kommunstyrelsen besluta

att avslå Västerviks IK:s ansökan om extra ordinärt bidrag om 2 miljoner kronor då
det inte bedöms vara förenligt med kommunlagen att utbetala ett sådant, mot de
behov och skäl som Västerviks IK anger, samt
att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att till Västerviks IK kommunicera
möjligheten att ansöka om ett års fortsatt hyresuppskov för den tillkommande
hyran gällande den så kallade ”hyllan”.

Jäv

Dan Nilsson (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ordföranden yrkar att ärendet ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå Västerviks IK:s ansökan om extra ordinärt bidrag om 2 miljoner kronor då
det inte bedöms vara förenligt med kommunlagen att utbetala ett sådant, mot de
behov och skäl som Västerviks IK anger, samt
att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att till Västerviks IK kommunicera
möjligheten att ansöka om ett års fortsatt hyresuppskov för den tillkommande
hyran gällande den så kallade ”hyllan”.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 74
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 mars 2019
Västerviks ishockeyklubbs ansökan 12 mars 2019
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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19. Ombudgetering av pågående investeringar
och revidering av 2019 års investeringsbudget
Dnr 2018/64-041

Kommunstyrelsen har att genomföra ombudgetering av pågående
investeringsobjekt mellan redovisningsåren. I bilaga till kommunstyrelsens
förvaltnings skrivelse 19 mars 2019 redovisas aktuella objekt. Dessutom föreslås
en revidering av 2019 års investeringsbudget.
Enligt budget 2019 ska investeringar självfinansierats till 100% (årets resultat +
avskrivningar sett i ett femårsperspektiv). Förvaltningen skriver att det totala
underlaget för upparbetade medel uppgår för perioden 2017-2021 till
sammanlagt 304 mnkr (resultat+avskrivningar). För åren 2019-2021 har
budgeterade nivåer används. De sammanlagda investeringarna för perioden
(utförda och budgeterade) uppgår till 279 mnkr. Målet om självfinansiering
uppnås då för perioden inklusive förslag till beslut.
I kommunfullmäktige beslutades att budget 2019 har investeringar
uppgående till totalt 62,2 Mnkr plus 5 mnkr för Södra Infarten. För att målet om
självfinansiering ska uppnås föreslås en revidering av budget 2019 till 51,6 mnkr.
Med de föreslagna ombudgeterade medlen från 2018 på 45,2 Mnkr (inklusive
Södra infarten med 5,5 Mnkr) uppgår investeringarna för 2019 till totalt 96,8
Mnkr inklusive 5,5 Mnkr för Södra Infarten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa investeringsbudgeten enligt redovisat förslag till motsvarande 96,8
mnkr till 2019.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att ärendet innan behandling i
kommunfullmäktige ska kompletteras med driftskostnad i en ytterligare kolumn
där det är möjligt.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet innan behandling i kommunfullmäktige ska kompletteras med
driftskostnad i en ytterligare kolumn där det är möjligt.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att fastställa investeringsbudgeten enligt redovisat förslag till motsvarande
96,8 mnkr till 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 77
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 mars 2019
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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20. Revisorerna har ordet
Dnr 2018/338-101

Revisorerna har en stående punkt där de informerar om uppdraget och pågående
arbete inom revisionen.

Handlingar i ärendet:
Expedieras till:
Justerandes sign
Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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21. Revisionsrapport om granskning av
internbanken – svar
Dnr 2019/63-107

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Västerviks kommun genomfört en granskning av internbanken. I granskningen
noteras att ett flertal styrdokument såsom finanspolicy, riktlinjer och
processbeskrivningar finns men att de skulle behöva uppdateras. Granskningen
har inte visat på några avvikelser avseende tillämpning av fastställda rutiner och
policydokument. EY gör dock bedömningen att den interna kontrollen kan
förstärkas, till exempel vad avser rapportering av finansiella risker och nyckeltal.
Man noterar också att upprättade riktlinjer bör fastställas av kommunfullmäktige
och att det finns behov av att tydliggöra rollerna mellan kommunstyrelse och
Västerviks kommuns förvaltnings AB, samt att skilja mellan verkställighet och
uppsikt.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 15 mars 2019 yttrat sig i över
granskningsrapporten. I skrivelsen lämnar förvaltningen sina svar på revisorernas
rekommendationer utifrån rapporten.
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har behandlat ärendet på sitt sammanträde
2019-03-06, § 7 – nr 2, och föreslår i sitt beslut att kommunstyrelsen ska anta
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse från den 15 mars 2019 som sitt yttrande
över revisionsrapporten om granskning av internbanken och överlämna det till
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 mars 2019 som sitt yttrande
över revisionsrapporten om granskning av internbanken och överlämna det till
kommunfullmäktige.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att det med anledning av uppsiktsplikten
bör göras ett övervägande utifall personunion ska fortsätta att gälla mellan
kommunstyrelsens arbetsutskott och styrelsen i Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB, att komplettera med en utredning om extern medverkan bör ingå i
finansgruppen samt att en uppföljning/utvärdering ska ske första halvåret 2020.
Ordföranden ställer först sitt eget yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Justerandes sign
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Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar

att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 mars 2019 som sitt yttrande
över revisionsrapporten om granskning av internbanken och överlämna det till
kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 83
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s beslut 2019-03-06, § 7 – nr 2
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 mars 2019
Lekmannarevisorernas revisionsrapport Granskning av interbanken
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Justerandes sign
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22. Revisionsrapport om granskning av
ledarskapet i klassrummet – svar
Dnr 2018/349-007

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört
en granskning med syfte att granska hur barn- och utbildningsnämnden arbetar
för att säkerställa ett fungerande pedagogiskt ledarskap, med fokus på
ledarskapet i klassrummet.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-03-06, § 47
beslutat om ett yttrande över revisionsrapporten och överlämnat det till
kommunens revisorer.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 april 2019 framgår att kommunens
revisorer meddelat att de inte har några synpunkter på barn- och
utbildningsnämndens yttrande.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår
kommunstyrelsen besluta

att godkänna barn- och utbildningsnämndens yttrande 2019-03-06, § 47 över
revisionsrapporten om granskning av ledarskapet i klassrummet och överlämna
det till kommunfullmäktige.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna barn- och utbildningsnämndens yttrande 2019-03-06, § 47 över
revisionsrapporten om granskning av ledarskapet i klassrummet och överlämna
det till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 84
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 april 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 47
Kommunens revisorers missiv 3 december 2018 med bifogad granskningsrapport från EY
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign
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23. Reglemente för intern kontroll för
Västerviks kommunkoncern – revidering
Dnr 2019/145-009

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-17, § 345 att ge kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till reglemente för intern kontroll för
Västerviks kommun och de kommunala bolagen. Uppdraget hade sitt ursprung i
en granskningsrapport om följsamheten mot det gällande reglementet för intern
kontroll som PwC utförde på uppdrag av kommunens revisorer.
Kommunstyrelsens förvaltning bifogar till skrivelse 8 april 2019 ett förslag på
reviderat reglemente för intern kontroll för Västerviks kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisat förslag till reviderat reglemente för intern kontroll för
Västerviks kommunkoncern med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att bilaga 1 (exempel på områden att
bedöma i riskanalysen) ska innehålla uppföljning av arvoden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga till uppföljning av arvoden i bilaga 1 (exempel på områden att bedöma i
riskanalysen).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med kommunstyrelsens tillägg anta redovisat förslag till reviderat reglemente
för intern kontroll för Västerviks kommunkoncern med tillhörande
tillämpningsanvisningar.
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Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 85
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 april 2019
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24. 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.
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25. Anmälningar
Protokoll från Västerviks Kommuns Förvaltnings AB årsstämma 19 mars 2019.
Protokoll från Västervik Miljö & Energi AB årsstämma 19 mars 2019.
Protokoll från Västerviks Kraft Elnät AB årsstämma 19 mars 2019.
Protokoll från Västerviks Bostads AB årsstämma 19 mars 2019.
Protokoll från TjustFastigheter AB årsstämma 19 mars 2019.
Protokoll från Västervik Resort AB årsstämma 19 mars 2019.
Protokoll från Västervik Biogas AB årsstämma 19 mars 2019.
Länsstyrelsens i Kalmar än beslut 2019-04-08 att utse Kenneth Siekas (SD) till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Morgan Pettersson (SD).
Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2019-04-08 att utse Carl-Henrik Eriksson (C) till
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lena Svensson (C).
Kommunstyrelsens svar 2019-04-15, § 98 på medborgarförslag om tillgång till
utedass/wc för äldre och funktionshindrade.
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