Kommunfullmäktige

2019-08-15

Kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare

Kallelse till extra sammanträde med
kommunfullmäktige
Måndag 26 augusti 2019 klockan 13.00.
Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.
Ärendelista och handlingar bifogas. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på
hemsidan www.vastervik.se.
Jonas Jalkteg (W) och Maud Lindqvist (S) står i tur att justera protokollet. Därefter i tur står
Daniel Jonsson (SD) och Bo Karlsson (SD), samt Fredrik Lindwall (C) och Jenny Ringdahl
Malmberg (S). Justeringen sker i kommunhuset, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik,
tisdag 3 september 2019 klockan 10.00.

Förhinder att närvara
Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet kontaktar själv sin gruppledare
för inkallelse av ersättare.

Sverker Thorén
Ordförande

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
2019-08-26 3 (15)

Ärendelista 26 augusti 2019
1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
2. Anmälningar
3. Valärenden
4. Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun
5. Motion om att göra kommunens verksamheter kranmärkta – svar
6. Motion om att öka möjligheten för att odla lokalt – svar
7. Motion om belysning längs Vassbäcksvägen – svar
8. Motion om fler parkeringsplatser vid kommunhuset – svar
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1. Mötets öppnande, upprop och val av
justerare
Jonas Jalkteg (W) och Maud Lindqvist (S) står i tur att justera protokollet. Därefter
i tur står Daniel Jonsson (SD) och Bo Karlsson (SD), samt Fredrik Lindwall (C) och
Jenny Ringdahl Malmberg (S).
Justeringen sker i kommunhuset, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik,
tisdag 3 september 2019 klockan 10.00.
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2. Anmälningar
Dnr 2019/58-101
Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges demokratiberedning 21 maj 2019.
Dnr 2019/260-102
Länsstyrelsens beslut 2019-06-25 att utse Leo Carlsson till ny ersättare i
kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna efter Tommy Karmbäck.
Dnr 2019/232-102
Länsstyrelsens beslut 2019-06-25 att utse Rashmikant Thakrar till ny ledamot i
kommunfullmäktige, efter Monica Hilmeryd, för Sverigedemokraterna, samt
Conny Svensson till ny ersättare efter Rashmikant Thakrar.
Dnr 2019/59-450
Styrelsens för Västervik Miljö & Energi ABs beslut 2019-08-14, §8-nr5 Svar på
uppdrag att utöka antal fria besök och öppettider på återvinningscentralerna.
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3. 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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4. Budget 2020 och ekonomisk planering 20212022 för Västerviks kommun
Dnr 2019/31-041

I skrivelse 3 maj 2019 redovisar majoriteten sitt förslag till budget 2020 och
ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-05-06, § 108, att remittera majoritetens förslag till budget 2020
och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun till nämnder och
styrelser för yttrande till kommunstyrelsen senast 31 maj 2019. På sitt möte 201906-10, § 179 lämnade kommunstyrelsen ett förslag till Budget 2020 och
ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun.
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2019-06-17, § 244 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med nedan två motiveringar:
1. för att omarbeta enligt mål och inriktning i den moderata
budgetreservationen i kommunstyrelsen 10 juni. Omarbetat förslag ska
presenteras under oktober månad.
2. för att inarbeta max 4,9 mnkr för redovisade punkter, enligt uppställningen i
KF-presidiums förslag till arbetsordning för budgetärendet, för behandling i
kommunfullmäktige i augusti.
- Vänsterpartiets förslag
V3. att sätta ut abborre- och gäddyngel,
V4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur vi kan utveckla
turtätheten för kollektivtrafiken på landsbygden,
V5. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaden för ett
återinförande av en kultur- och fritidsnämnd,
V6. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda betalningsviljan att bo
på landet och hyra lägenhet,
V7. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att
kommunala beslut utgår från vilken påverkan de får på miljön,
V8. att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta för inrättandet av minst
ett marint naturreservat,
V15. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra studieresa till Frome.
- Liberalernas förslag
L1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur föreningsbidraget
kan utvecklas,
L2. att kommunstyrelsen genomför kompetenshöjande aktiviteter såsom
återkommande ledarskapsutvecklingsdagar,
L3. att kommunstyrelsen anslår ytterligare 250 tkr till Naturum,
L5. att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att tillsammans med
Naturum och Campus utreda och ge förslag på hur hav- och
vattenanknuten forskning och högra utbildning kan kopplas till
Naturum, Campus och vår kommun,
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L6. barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att planera och rekrytera
för ett inrätta en ny resursskola,
L8. att vi i kommunen startar ett omfattande långsiktigt
utbildningsprojekt, för att öka kunskapen om neuropsykiatriska
tillstånd på grundläggande nivå för all skolpersonal och alla
skolledare som arbetar med barn/ungdomar eller som har ansvar för
barn/ungdomars skolgång, vilket också inkluderar oss politiker. Där vi
kontinuerligt tar del av den senaste aktuella forskningen. Till det vill
vi satsa 700 000 kronor under 2020,
L9/11. att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med
socialförvaltningen skapar en arbetsgrupp och i det arbetet tar del
utav det arbete som startades i Skottland under namnet GIRFEC,
L10. att en utbildningssatsning genomförs med återkommande
utvecklingsdagar för att höja kompetensen hos chefer, personal och
vikarier inom äldre och LSSvården. Till det lägger vi 700 000 kronor
för 2020.
Majoriteten redovisar ett reviderat förslag till budget i skrivelse daterad 26 juni
2019. Kommunstyrelsens ordförande redogör i skrivelse 2 juli 2019 hur innehållet
i återremissmotiveringarna har beaktats i det reviderade budgetförslaget.

Förslag till beslut

att anta majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022
för Västerviks kommun, daterat 2019-06-26.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till majoritetens förslag till budget och ekonomisk
planering.
Ordföranden yrkar vidare att den ytterligare beredning som har skett i ärendet
med anledning av innehållet i de två återremissmotiveringarna från fullmäktige är
tillräcklig,
att det ska kallas till ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 26 augusti
där budgetärendet ska behandlas, samt att kommunstyrelsens planerade
sammanträde 26 augusti flyttas till den 27 augusti.
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) yrkar i första hand på återremiss
med följande motivering: för att tillmötesgå kommunfullmäktiges uppdrag 201906-17 angående budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 yrkas att
kommunstyrelsen bereder båda uppdragen på ett likvärdigt sätt inför nytt
ställningstagande i kommunfullmäktige.
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) yrkar i andra hand bifall till
Moderaternas budgetförslag från KS 2019-06-10.
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) yrkar i tredje hand på avslag.
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Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet för ytterligare
beredning.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar i andra hand bifall till Kristdemokraternas
budgetförslag.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar i tredje hand på avslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar i första hand återremiss av ärendet för ytterligare
beredning.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar i andra hand bifall till Moderaternas budgetförslag från
KS 2019-06-10.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar i tredje hand bifall till Sverigedemokraternas
budgetförslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar i fjärde hand på avslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Ordföranden ställer först frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen bifallit att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan sitt eget yrkande om bifall till majoritetens
budgetförslag mot Harald Hjalmarssons (M), Jon Sjölanders (M), Tommy Ivarssons
(SD), Lars-Inge Karlssons (KD) och Mariann Gustafssons (V) yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens yrkande.
Ordföranden ställer sedan sitt eget yrkande att den ytterligare beredning som har
skett i ärendet med anledning av innehållet i de två återremissmotiveringarna
från fullmäktige är tillräcklig mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit
ordförandens yrkande.
Ordföranden finner även att kommunstyrelsen bifallit ordförandens yrkanden om
att kalla till ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 26 augusti 2019 där
budgetärendet ska behandlas, samt att kommunstyrelsens planerade
sammanträde 26 augusti flyttas till den 27 augusti.

Kommunstyrelsen beslutar

att den ytterligare beredning som härmed har skett i ärendet med anledning av
innehållet i de två återremissmotiveringarna från fullmäktige är tillräcklig,
att kalla till ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 26 augusti 2019 där
budgetärendet ska behandlas, samt
att kommunstyrelsens planerade sammanträde 26 augusti flyttas till den 27
augusti.
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta majoritetens förslag, daterat 2019-06-26, till budget 2020 och ekonomisk
planering 2021-2022 för Västerviks kommun.

Reservation

Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) lämnar en reservation mot
beslutet: Då redovisat förslag från de styrande kommer leda till både höjda taxor
och skatt reserverar den moderata ks-gruppen sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Hans Ellervik (W) vill få fört till protokollet att han stödjer yrkandet om återremiss,
vilket godkänns av ordföranden.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-07-08, § 214
Kommunstyrelsens ordförandens skrivelse 2 juli 2019
Majoritetens reviderade förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun, daterat 2019-06-26
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 244
KF-presidiums förslag till arbetsordning för budgetärendet
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-10, § 179
Westervikspartiets budgetförslag, inkommet 2019-06-10, reviderat 2019-06-11
MBL-protokoll 2019-06-10 från extra central MBL-förhandling, tillägg till tidigare protokoll
Moderaternas budgetförslag, inkommet 2019-06-10
Kristdemokraternas budgetförslag, inkommet 2019-06-10
Liberalernas budgetförslag, inkommet 2019-06-10
Västerviks Kraft Elnät AB:s yttrande, inkommet 2019-06-05
Västervik Miljö & Energi AB:s yttrande, inkommet 2019-06-05
Majoritetens reviderade förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun, daterat 2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 176
Sverigedemokraternas budgetförslag, inkommet 2019-06-02, med tillägg 2019-06-03,
reviderat förslag 2019-06-09
Vänsterpartiets budgetförslag, inkommet 2019-06-01
Socialisterna Välfärdspartiets budgetförslag, inkommet 2019-05-31
Kommunfullmäktiges presidiums yttrande 2019-05-14, inkommet 2019-05-31
MBL-protokoll 2019-05-31 enligt MBL § 11 med bilagor:
Lärarförbundets skrivelse med yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Sveriges Skolledarförbunds yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Lärarnas Riksförbunds skrivelse med yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Socialnämndens beslut, 2019-05-29, Sn § 53
Västervik Kommuns Förvaltnings AB:s beslut, 2019-05-28, § 6 – nr 3
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2019-05-28, § 80
Västerviks Bostads AB:s beslut, 2019-05-23, nr 4 § 5
TjustFastigheter AB:s beslut, 2019-05-21, nr 4 § 5
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2019-05-15, § 160
Majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks
kommun, daterat 3 maj 2019.
Expedieras till: Samtliga styrelser och nämnder
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5. Motion om att göra kommunens
verksamheter kranmärkta – svar
Dnr 2018/364-109

Akko Karlsson (MP) har 17 december 2018 lämnat in en motion om att göra
kommunens verksamheter kranmärkta. Motionären yrkar att Västerviks kommuns
verksamheter inklusive bolagen ansöker om att bli kranmärkta, i hela eller i delar
av sina verksamheter och att en redovisning av hur arbetet gått görs på
kommunfullmäktige i oktober 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 23 maj 2019 över vad en
kranmärkning innebär. Det är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter
som väljer kranvatten framför flaskvatten. En kranmärkt verksamhet innebär att
arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från
flaskvatten. När kommunen gör beställningar i tjänsten ska kranvatten väljas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att göra kommunens verksamheter kranmärkta.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att göra kommunens verksamheter kranmärkta.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18, § 195
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 48
Motion inkommen 17 december 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samtliga styrelser och nämnder
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6. Motion om att öka möjligheten för att odla
lokalt – svar
Dnr 2019/4-109

Harald Hjalmarsson (M) har den 7 januari 2019 lämnat in en motion om att öka
möjligheten för att odla lokalt. Motionären vill att Västerviks Bostads AB
undersöker vilka områden i tätortsnära områden som skulle kunna vara lämpliga
för odling och hur intresset bland boende i flerfamiljshus i de områdena är för att
odla i egen regi eller tillsammans med andra.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 23 april 2019 vilka
kolonilottsområden som för närvarande finns i Västerviks kommun. Förvaltningen
skriver att odling på kommunal mark har ett stort värde och är en viktig del av
arbetet mot en grön och hållbar kommun. Upplåtande av odlingslotter skulle även
kunna fungera som en viktig integrationsåtgärd, då det vid kontakt med
Koloniföreningen i Västervik framkommit att det bland nyanlända finns ett stort
odlingsintresse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att öka möjligheten för att odla lokalt, vilket innebär att
kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att i samverkan med Västerviks
Bostad AB göra en fördjupad undersökning av behovet av odlingslotter genom att
genomföra en inventering i form av en enkät till utvalda hushåll i kommunen med
frågan hur stort intresset är för odlingslotter samt att kommunstyrelsens
förvaltning ges i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga områden för anläggande
av odlingslotter.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall med tillägg att även Koloniföreningen genom
dialog ska involveras i arbetet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen om att öka möjligheten för att odla lokalt, vilket innebär att
kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att i samverkan med Västerviks
Bostad AB göra en fördjupad undersökning av behovet av odlingslotter genom att
genomföra en inventering i form av en enkät till utvalda hushåll i kommunen med
frågan hur stort intresset är för odlingslotter samt att kommunstyrelsens
förvaltning ges i uppdrag att ta
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fram förslag på lämpliga områden för anläggande av odlingslotter, samt att även
Koloniföreningen genom dialog ska involveras i arbetet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18, § 196
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 april 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 96
Motion inkommen 2019-01-07
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Västerviks Bostads AB
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7. Motion om belysning längs Vassbäcksvägen
– svar
Dnr 2019/24-109

Daniel Johnsson (SD) har 23 januari 2019 lämnat in en motion Belysning av
Vassbäcksvägen vid 70km/h sträckan. Motionären vill ge ett uppdrag om att
montera belysning längs den del av sträckan som är 70-sträcka.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 juni 2019 ett förslag till svar på
motionen. Det är förvaltningens uppfattning att den olycksdrabbade korsningen
vid Vassbäcksvägen/Dichmansgatan inte har med bristande belysning att göra
utan mer på ouppmärksamma fordonsförare och alltför höga fordonshastigheter
in i korsningen. I pågående planeringsprocess för en Södra infart kommer
korsningen att ersättas med en cirkulationsplats i ett läge nedanför nuvarande
placering vilket kommer att innebära en klart säkrare trafiklösning än nuvarande
fyrvägskorsning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 7 juni 2019 avslå motionen om
belysning längs Vassbäcksvägen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 7 juni 2019 avslå motionen om
belysning längs Vassbäcksvägen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18, § 199
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 103
Motion 23 januari 2019
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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8. Motion om fler parkeringsplatser vid
kommunhuset – svar
Dnr 2019/23-109

Daniel Johnsson (SD) har 23 januari 2019 lämnat in en motion om fler
parkeringsplatser vid Västerviks kommunhus. Motionären vill ge ett uppdrag om
att öka antalet parkeringsplatser vid kommunhuset.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 juni 2019 ett förslag till
yttrande på motionen. Förvaltningen skriver att förslaget att tillskapa ytterligare
parkeringsplatser vid kommunhuset är väl motiverat utifrån den kända bristen på
parkeringsplatser i området kring kommunhuset. Förvaltningen har sedan tidigare
identifierat behovet av parkeringsplatser och detta hanteras inom ramen för
uppdraget att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Syrenen och Stadsparken. I
planprocessen har en förprojektering genomförts där olika lokaliseringar för
ytterligare parkeringsplatser utretts. Bland dessa lokaliseringar har även
föreslagen placering i motionen setts över och konstaterats vara ett bra alternativ
för tillskapandet av fler parkeringsplatser i området. Förprojekteringen ligger till
grund för det fortsatta detaljplanearbetet och genomförandet av detaljplanen
kommer att innebära att fler parkeringsplatser tillkommer vid kommunhuset.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019 anse
motionen besvarad, då förslaget om att öka antalet parkeringsplatser vid
kommunhuset hanteras inom befintligt planuppdrag för kvarteret Syrenen och
Stadsparken.

Yrkanden

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019 anse
motionen besvarad, då förslaget om att öka antalet parkeringsplatser vid
kommunhuset hanteras inom befintligt planuppdrag för kvarteret Syrenen och
Stadsparken.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18, § 200
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 102
Motion inkommen 23 januari 2019
Expedieras till: Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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