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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
11 mars 2019 kl. 8.30 - 15.30
ajournering 10.00-10.10, 12.00-14.00, 14.30-14.45, 15.00-15.25

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf.
Malin Wimmerström (S)
Sharad Bhatt (S)
Conny Tyrberg (C)
Anna Bodjo(MP)
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Maud Ärlebrant (KD)
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Tommy Ivarsson (SD)
Mariann Gustafsson (V), §§ 19-20, del av § 21, §§ 22-29, §§ 31-48
Peter Iselau (SV), tjg. ers del av § 21, § 30

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Harald Hjalmarsson (M)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 12 mars 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 19-21, 23-48
Mikael Åskog §§ 19-45, §§ 47-48

Anders Björlin, § 46

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Harald Hjalmarsson

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

11 mars 2019

Anslaget sätts upp

13 mars 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

4 april 2019
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Övriga närvarande
Marcus Fridlund, (S), ers.
Gunnar Jansson (S), ers.
Ingela Svensson (C), ers.
Fredrik Lindwall, (C) ers.
Andreas Rindbäck Wallin, (V) ers. §§ 19-21
Helena Sjöholm, (M), ers. §§ 19-21
Hans Ellervik (W), ers.
Lars-Inge Karlsson (KD), ers.
Sverker Thorén (L), ers.
Dan Larsen (SD), ers. §§ 21-45, §§ 47-48
Peter Iselau (SV), ers. §§ 19-20, del av § 21, §§ 22-29, §§ 31-48
Anders Björlin, kommundirektör
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 19-21
Mikael Åskog, sekreterare, §§ 19-45, §§ 47-48
Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av § 21
Lars Thelin, ledningskontoret, del av § 21
Carolina Stalebrant, miljö- och byggnadsförvaltningen, del av § 21
Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, del av § 21
Camilla Janbring, ledningskontoret, del av § 21
Thomas Eriksson, Västervik Framåt AB, del av § 21
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 21
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad, del av § 21
Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad, del av § 21
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 21
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 21
Anna Öhrling-Elltorp, ledningskontoret, del av § 21
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 21

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ärendelista 11 mars 2019
§ 19 Upprop och val av justerare
§ 20 Anmälan om delegationsbeslut
§ 21 Kommundirektören informerar
§ 22 Årsredovisning 2018 för Västerviks kommun
§ 23 Verksamhetsberättelse 2018 – kommunstyrelsens förvaltning
§ 24 Säkerhetsbokslut för mandatperioden 2015-2018
§ 25 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar
– ändring
§ 26 Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata
utförare – remiss
§ 27 JO-anmälan angående handläggning vid begäran om utlämnande av allmän
handling – yttrande
§ 28 Årsrapport 2018 för Inköpscentralen
§ 29 Helårsrapport 2018 Västervik Framåt AB inkl. ekonomisk redovisning
– information
§ 30 Marknadsföringsstöd för Tjustbygdens konstförening
§ 31 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden – ändring
§ 32 Fastställande av taxa för tillsyn inom tobakslagen, alkohollagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
§ 33 Val av ombud och direktiv till årsstämma 2019 med Västerviks kommuns
Förvaltnings AB
§ 34 Val av ombud och direktiv till årsstämma 2019 med Västervik Biogas AB
§ 35 Val av ombud och direktiv till årsstämma 2019 med Västervik Resort AB
§ 36 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län – revidering
§ 37 Marknadsföringsstöd för Westerviks Motorsportklubb 2019
§ 38 E-förslag om säkrare cykelväg till Näktergalens skola – svar
§ 39 Markkablar för anslutning av vindkraftparken Lervik i Västervik kommun
– samrådsyttrande till E.ON
§ 40 Detaljplan för Gåserum gård, Västervik 3:72, Västervik, Västervik kommun
– planbesked
§ 41 Markanvisningsavtal mellan Västerviks kommun och Svensk
Bostadsproduktion AB
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ärendelista 11 mars 2019 forts.
§ 42 Ansökan om expropriation för upphävande av tomträtten till fastigheten
Västervik Tången 10
§ 43 Nyttjanderättsavtal för Loftahammars Gymnastikförening
§ 44 Riktlinjer för vissa upplåtelser av kommunens mark – förfrågan om borrning
för bergvärme på allmän platsmark
§ 45 Ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB – antagande
§ 46 Ersättning till röstmottagare och valnämndens ledamöter och ersättare vid val
till Europaparlamentet 2019.
§ 47 Tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i Västerviks centrum – beslutsinstans
§ 48 Rapporter

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 19

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Harald Hjalmarsson (M) utses att justera dagens protokoll.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 20

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Ordförandens beslut
Kommundirektörens beslut
Dnr 2019/68-439
Miljö- och energidepartementets beslut 2019-02-07 om förordnande av ledamöter i
vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt.
Dnr 2018/138-108
Länsstyrelsen Kalmar läns beslut 2019-02-22 att upphäva Västerviks kommuns beslut om
föreskrift 0883 2018:56 (tättbebyggt område Ankarsrum).
Dnr 2018/348-004
Beslut 1 mars 2019 avseende begäran om utlämnande av allmänna handlingar från
Västerviks kommunarkiv.
Dnr 2018/348-004
Beslut 1 mars 2019 avseende begäran om utlämnande av allmänna handlingar från
Västerviks kommunarkiv.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 21

Kommundirektören informerar
Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden.
-

Årsredovisning 2018 för Västerviks kommun
Verksamhetsberättelse 2018 – kommunstyrelsens förvaltning
Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar
– ändring
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden – ändring
Fastställande av taxa för tillsyn inom tobakslagen, alkohollagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
Säkerhetsbokslut för mandatperioden 2015-2018
Årsrapport 2018 för Inköpscentralen
Helårsrapport 2018 Västervik Framåt AB inkl. ekonomisk redovisning
– information
Marknadsföringsstöd för Tjustbygdens konstförening
Marknadsföringsstöd för Westerviks Motorsportklubb 2019
Nyttjanderättsavtal för Loftahammars Gymnastikförening
E-förslag om säkrare cykelväg till Näktergalens skola – svar
Markkablar för anslutning av vindkraftparken Lervik i Västervik kommun
– samrådsyttrande till E.ON
Detaljplan för Gåserum gård, Västervik 3:72, Västervik, Västervik kommun
– planbesked
Markanvisningsavtal mellan Västerviks kommun och Svensk
Bostadsproduktion AB
Ansökan om expropriation för upphävande av tomträtten till fastigheten
Västervik Tången 10
Riktlinjer för vissa upplåtelser av kommunens mark – förfrågan om borrning
för bergvärme på allmän platsmark
Information om resultat av medarbetarenkäten 2018
Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata
utförare – remiss
JO-anmälan angående handläggning vid begäran om utlämnande av allmän
handling – yttrande
Information om att räddningstjänsten i Västerviks kommun bistår Vimmerby
kommun med chefstjänst

Förändringar på dagordningen
Jon Sjölander (M) väcker i början av sammanträdet ett ärende om Tidsbegränsad
avgiftsfri gatuparkering i Västerviks centrum – beslutsinstans vilket läggs till på
dagordningen, § 47.

Jäv
Mariann Gustafsson (V) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet
Marknadsföringsstöd för Tjustbygdens konstförening.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 21 forts.
Dan Larsen (SD) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet
Ersättning till röstmottagare och valnämndens ledamöter och ersättare vid val till
Europaparlamentet 2019.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig för gruppmöten och lunch kl. 12.00-14.00.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 22

Årsredovisning 2018 för Västerviks kommun
Dnr 2019/86-042
Årsredovisningen för kommunen behandlas av kommunstyrelsen under mars månad.
Kommunens revisorer har att lämna rapport på granskning av årsredovisningen och
ansvarsfriheten för nämnder och styrelser. Årsredovisningen och ansvarsfrihet för
nämnder och styrelser behandlas efter lämnad revisionsrapport av kommunfullmäktige.
I skrivelse 5 mars 2019 presenterar kommunstyrelsens förvaltning Årsredovisning 2018
för Västerviks kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2018 för Västerviks kommun.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att för sin del godkänna årsredovisningen 2018 för Västerviks kommun och överlämna
den till revisorerna för granskning, samt
att godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala
ändamålen.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2018 för Västerviks kommun.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att för sin del godkänna årsredovisningen 2018 för Västerviks kommun och överlämna
den till revisorerna för granskning, samt
att godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala
ändamålen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad på sammanträdet.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 mars 2019 inkl. Västerviks kommun
årsredovisning 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 23

Verksamhetsberättelse 2018
– kommunstyrelsens förvaltning
Dnr 2019/86-042
Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom sitt
verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på alla nivåer som tilldelats ett verksamhetsoch ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning ansvarar för att kontinuerlig avrapportering
sker till nämnden vid fastställda tidpunkter.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 5 mars 2019 över en
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen med en positiv
avvikelse på 12,1 mnkr i förhållande till budget för 2018.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 mars 2019
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018, daterad 5 mars 2019
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 24

Säkerhetsbokslut för mandatperioden 2015-2018
Dnr 2019/53-160
I ett årligt säkerhetsbokslut redovisar kommunstyrelsens förvaltning uppfyllandegraden
av de prestationsmål som är angivna i handlingsprogram trygghet och säkerhet 20152018. Handlingsprogrammet är uppdelat i fyra områden och målen är uppdelade på
säkerhetsmål av mer övergripande art och uppföljningsbara prestationsmål. De fyra
områdena är:
-

Trygghet och säkerhet
Förebyggande verksamhet
Skadeavhjälpande insatser (räddningstjänst)
Krisberedskap.

Årets bokslut är för hela mandatperioden 2015-2018.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet på sitt
sammanträde 2019-02-19, § 10 och beslutade enligt nedan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna säkerhetsbokslutet för mandatperioden 2015-2018, samt
att den årliga utvärderingen av samverkansöverenskommelsen med Polisen ingår i
säkerhetsbokslutet som redovisas varje år.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna säkerhetsbokslutet för mandatperioden 2015-2018, samt
att den årliga utvärderingen av samverkansöverenskommelsen med Polisen ingår i
säkerhetsbokslutet som redovisas varje år.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2019-02-19, § 10
Säkerhetsbokslut för mandatperioden 2015-2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 25

Bemyndigande att underteckna från
kommunstyrelsen utgående handlingar – ändring
Dnr 2019/84-002
Kommunstyrelsen utfärdar generella bemyndiganden över vilka personer som får
underteckna utgående handlingar från styrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 27 februari 2019 föreslagit ändringar i
dokumentet ”Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående
handlingar”.
Utöver dem som redan har ett bemyndigande föreslås ekonomikonsult Hanna
Johansson och systemförvaltare Carina Karlsson att bemyndigas – två i förening – att på
kommunens vägnar underteckna in- och utbetalningar avseende kassa, bank, bankgiro
och plusgiro. Övrig justering är en efternamnsändring på ekonomikonsult Jennie
Thurgren, tidigare Henriksson samt att postgiro ändras till plusgiro.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna förslag till ändringar i ”Bemyndigande att underteckna från
kommunstyrelsen utgående handlingar” redovisat i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 27 februari 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
Expedieras till:
Christina Bäckström, ledningskontoret
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Hanna Johansson, enheten för kommunservice
Jennie Thurgren, enheten för kommunservice
Carina Karlsson, enheten för kommunservice
Författningssamlingen
För kännedom:
Daniel Adolfsson, enheten för kommunservice
Agneta Grönvall, enheten för kommunservice
Maud Sundström, enheten för kommunservice
Ing-Marie Wedin, enheten för kommunservice
Tina Karlsson, enheten för kommunservice
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 26

Program för uppföljning av och insyn i verksamhet
bedriven av privata utförare – remiss
Dnr 2019/79-003
Kommunallagen ger en kommun möjlighet att lämna över vården av en kommunal
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ efter beslut av fullmäktige.
Detta gäller om det inte i lag eller förordning anges att verksamheten ska bedrivas av en
kommunal nämnd eller om den omfattar myndighetsutövning.
Av kommunallagen framgår att när vården av en kommunal angelägenhet genom avtal
har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp
verksamheten. Kommunen ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
För att åstadkomma detta gäller enligt kommunallagen att fullmäktige för varje
mandatperiod ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till program vilket redovisas som
bilaga till tjänsteskrivelse 25 februari 2019. Förvaltningen skriver att innan fullmäktige
kan anta programmet bör det remitteras för inhämtande av yttrande till samtliga
nämnder samt till styrelserna i de helägda kommunala bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att remittera förslaget till Program 2019-2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet
bedriven av privata utförare till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande till
kommunstyrelsens förvaltning senast den 24 april 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 februari 2019 med bilagt Program 20192022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare
Expedieras till:
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Samtliga styrelser och nämnder
Justerandes sign
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Ks § 27

JO-anmälan angående handläggning vid begäran
om utlämnande av allmän handling – yttrande
Dnr 2018/348-004
Riksdagens ombudsmän har i remiss 25 januari 2019 begärt in yttrande från Västerviks
kommun över en JO-anmälan. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för
handläggningen av ett ärende som rör begäran om utlämnande av allmän handling och
kommunens bedömning av denna.
Kommunstyrelsens förvaltning beskriver ärendet i tjänsteskrivelse 27 februari 2019 och
gör också en bedömning av handläggningen i ärendet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 27 februari 2019 över
anmälningsärende hos JO (dnr 8521-2018) som sitt eget och överlämna det till
Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmannen.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 27 februari 2019 över
anmälningsärende hos JO (dnr 8521-2018) som sitt eget och överlämna det till
Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmannen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
Riksdagens ombudsmäns begäran om yttrande 25 januari 2019
Expedieras till:
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Riksdagens ombudsmän (JO)
Justerandes sign
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Ks § 28

Årsrapport 2018 för Inköpscentralen
Dnr 2019/78-050
I Västerviks kommuns riktlinjer för upphandling framgår att kommunernas
upphandlingar ska följas upp årsvis genom en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. I
rapporten ska det bland annat framgå vad som upphandlats, volym och värde.
Rapporten ska lämnas senast i februari efterföljande år.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 25 februari 2019 en årsrapport 2018
för Inköpscentralen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings årsrapport 2018 för Inköpscentralen.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings årsrapport 2018 för Inköpscentralen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings årsrapport 25 februari 2019
Expedieras till:
Lars Thelin, upphandlingschef
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-03-11 16 (41)

Ks § 29

Helårsrapport 2018 Västervik Framåt AB inkl.
ekonomisk redovisning – information
Dnr 2018/259-106
Västervik Framåt AB har kommunens uppdrag att arbeta med uppsökande verksamhet,
nyföretagande/innovationer, företagsutveckling, lots- och etableringsservice, turistbyrå,
destinationsutveckling och den breda marknadsföringen.
Enligt uppdragsavtalet mellan Västerviks kommun och Västervik Framåt AB, avseende
det företagsnära näringslivsarbetet, mäts uppsatta mål och följs upp i halv- och
helårsrapporter.
Helårsrapporten 2018 redovisar på ett tydligt och pedagogiskt sätt verksamhetens
innehåll, aktiviteter och måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna lämnad information avseende helårsrapport 2018 för Västervik Framåt AB.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information avseende helårsrapport 2018 för Västervik Framåt AB.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 mars 2019
Helårsrapport 2018 Västervik Framåt AB, inkommen 28 februari 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
Västervik Framåt AB
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-03-11 17 (41)
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Marknadsföringsstöd för Tjustbygdens
konstförening
Dnr 2018/285-865
Tjustbygdens konstförening har vid två tillfällen sökt marknadsföringsbidrag från
Västerviks kommun. Den senaste ansökan är daterad 14 februari 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning tydliggör i skrivelse 27 februari 2019 att
marknadsföringsbidraget inte syftar till att marknadsföra aktuell förening utan att
bidraget syftar till att marknadsföra kommunen genom föreningens verksamhet.
Förvaltningen skriver vidare att det finns andra kommunala bidrag att söka som är
riktade till föreningsverksamhet. Utöver det stöd som Tjustbygdens konstförening redan
idag har beviljats genom årligt föreningsstöd och lokalstöd, finns även möjlighet att söka
program- och produktionsstöd för enskilda evenemang samt det så kallade KUBIKstödet, för utveckling av publik verksamhet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att avslå Tjustbygdens konstförenings ansökan 14 februari 2019 om
marknadsföringsbidrag.

Jäv
Mariann Gustafsson (V) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Tjustbygdens konstförenings ansökan 14 februari 2019 om
marknadsföringsbidrag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
Tjusbygdens Konstförenings skrivelse 14 februari 2019
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2019
Tjusbygdens Konstförenings skrivelse 5 oktober 2018
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-03-11 18 (41)

Ks § 31

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
– ändring
Dnr 2019/74-003
Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Lagen träder i kraft 1 juli 2019 och ersätter Tobakslagen (1993:581) och Lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425).
Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning för
både detalj- och partihandel med kommunen som tillståndsgivande myndighet. För att
miljö- och byggnadsnämnden ska kunna handlägga ärenden och bedriva tillsyn utefter
den nya lagen, behöver reglementet ändras.
Miljö- och byggnadskontoret ger en närmare beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelse 15
februari 2019.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-02-20, § 30, att föreslå
kommunfullmäktige att anta ändringen av nämndens reglemente avseende att ersätta
Tobakslagen (1993:581) med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ändringen ska gälla från och med 1 juli 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ändringen av miljö‐ och byggnadsnämndens reglemente vilket innebär att
Tobakslagen (1993:581) ersätts med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
samt
att ändringen ska gälla från och med 1 juli 2019.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ändringen av miljö‐ och byggnadsnämndens reglemente vilket innebär att
Tobakslagen (1993:581) ersätts med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
samt
att ändringen ska gälla från och med 1 juli 2019.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 februari 2019
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-02-20, § 30
Miljö- och byggnadskontorets skrivelse 15 februari 2019
Expedieras till: Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Ks § 32

Fastställande av taxa för tillsyn inom tobakslagen,
alkohollagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Dnr 2019/94-806
Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Lagen träder i kraft 1 juli 2019 och ersätter tobakslagen (1993:581) och lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425).
Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning för
både detalj- och partihandel med kommunen som tillståndsgivande myndighet.
För att kommunen ska kunna ta ut avgift för prövning av ansökan om
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt
tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare måste Västerviks kommuns befintliga taxa för tillsyn inom
tobakslagen, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel uppdateras
i enlighet med den nya lagen.
Miljö- och byggnadskontoret lämnar i tjänsteskrivelse 12 februari 2019 en
sammanfattning av ärendet och bifogar ett förslag till taxa.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-02-20, § 29 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lag om
tobak och liknande produkter, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel, och att den ska gälla från 1 maj 2019.
Vidare beslutade nämnden att begära att nu gällande taxa för tillsyn inom tobakslagen,
alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel (fastställd av
kommunfullmäktige 2014-12-15, § 46) upphävs från och med 1 maj 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i tjänsteskrivelse 5 mars 2019 att de inte har
något ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel,
att taxan ska gälla från 1 maj 2019, samt
att från och med 1 maj 2019 upphäva nu gällande taxa för tillsyn inom tobakslagen,
alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel (fastställd av
kommunfullmäktige 2014-12-15, § 46).
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-03-11 20 (41)

Ks § 32 forts.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel,
att taxan ska gälla från 1 maj 2019, samt
att från och med 1 maj 2019 upphäva nu gällande taxa för tillsyn inom tobakslagen,
alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel (fastställd av
kommunfullmäktige 2014-12-15, § 46).

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 mars 2019
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-02-20, § 29
Miljö- och byggnadskontorets skrivelse 12 februari 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-03-11 21 (41)

Ks § 33

Val av ombud och direktiv till årsstämma 2019 med
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Dnr 2019/83-107
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB kallar i skrivelse 19 februari 2019 aktieägarna till
årsstämma den 19 mars 2019 kl. 15.00 i Tjustsalen, Fabriksgatan 21, Västervik.
Kommunstyrelsen har att inför årsstämman utse ombud samt lämna direktiv till
ombudet. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 27 februari 2019 förslag till
direktiv till ombudet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att lämna följande direktiv till stämmoombudet:
föreslå godkännande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport,
föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets
resultat,
föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt
lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda, samt
föreslå stämman besluta anta den av kommunfullmäktige godkända
bolagsordningen för bolaget, samt
föreslå stämman fastställa den av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet
för bolaget.

Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen utser Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med
direktiv enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med direktiv enligt kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB kallelse till årsstämma 19 februari 2019
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB årsredovisning 2018
Expedieras till: Ombudet
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Val av ombud och direktiv till årsstämma 2019 med
Västervik Biogas AB
Dnr 2019/82-107
Västervik Biogas AB kallar i skrivelse 28 februari 2019 aktieägarna till årsstämma den 19
mars 2019 kl. 15.00 i Tjustsalen, Fabriksgatan 21, Västervik. Kommunstyrelsen har att
inför årsstämman utse ombud samt lämna direktiv till ombudet. Kommunstyrelsens
förvaltning lämnar i skrivelse 27 februari 2019 förslag till direktiv till ombudet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att lämna följande direktiv till stämmoombudet:
föreslå godkännande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport,
föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets
resultat,
föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt
lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda, samt
föreslå stämman besluta att sänka aktiekapitalet från 501 000 kr till 51 000 kr
genom att en sänkning av kvotvärdet per aktie från 167 kr/aktie till 17
kr/aktie.
föreslå stämman besluta anta den av kommunfullmäktige godkända
bolagsordningen för bolaget, samt
föreslå stämman fastställa den av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet
för bolaget.

Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen utser Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med
direktiv enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med direktiv enligt kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Handlingar i ärendet: Västervik Biogas AB kallelse till årsstämma 28 februari 2019
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
Västervik Biogas AB årsredovisning 2018
Expedieras till:
Ombudet
Västervik Biogas AB
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Kommunstyrelsen
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Val av ombud och direktiv till årsstämma 2019 med
Västervik Resort AB
Dnr 2019/85-107
Västervik Resort AB kallar i skrivelse 26 februari 2019 aktieägarna till årsstämma den 19
mars 2019 kl. 13.00 i Tjustsalen, Fabriksgatan 21, Västervik.
Kommunstyrelsen har att inför årsstämman utse ombud samt lämna direktiv till
ombudet. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 27 februari 2019 förslag till
direktiv till ombudet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att lämna följande direktiv till stämmoombudet:
föreslå godkännande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport,
föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets
resultat,
föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt
lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda, samt
föreslå stämman besluta anta den av kommunfullmäktige godkända
bolagsordningen för bolaget, samt
föreslå stämman fastställa den av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet
för bolaget.

Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen utser Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med
direktiv enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med direktiv enligt kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
Västervik Resort AB:s kallelse till årsstämma 26 februari 2019
Västervik Resort AB årsredovisning 2018
Expedieras till: Ombudet
Västervik Resort AB
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Ks § 36

Förbundsordning för Samordningsförbundet i
Kalmar län – revidering
Dnr 2013/45-106
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundets
uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom
rehabiliteringsområdet.
I skrivelse 5 december 2018 från Samordningsförbundet i Kalmar län redovisas att en
översyn av förbundsordningen är gjord. Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa sig
bakom den reviderade förbundsordningen och rekommenderar ägarna att godkänna
den nya förbundsordningen.
Följande revideringar har gjorts för att göra förbundsordningen mer ändamålsenlig:
-

Landstingets i Kalmar läns ombildning till Region Kalmar län – allmänt i
förbundsordningen
Förtydligandet om vilka som kan väljas in i Samordningsförbundets styrelse § 6
Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9
Byte av avläsningsdatum gällande kommuninvånarantalet i samband med
medlemsavgift från 1 oktober till 1 november § 13
Förtydligandet om val av revisorer samt primärkommunala nämndens
ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17
Förtydligande kring arvodes och ersättningsregler § 18

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 1 mars 2019 att förslaget till reviderad
förbundsordning godkänns.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för sin del godkänna föreslagna ändringar i förbundsordningen för
Samordningsförbundet i Kalmar län.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för sin del godkänna föreslagna ändringar i förbundsordningen för
Samordningsförbundet i Kalmar län.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 mars 2019
Samordningsförbundet i Kalmars läns skrivelse 5 december 2018
Expedieras till: Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Ks § 37

Marknadsföringsstöd för Westerviks
Motorsportklubb 2019
Dnr 2018/361-141
Westerviks Motorsportklubb, WMSK, (Västervik Speedway) ansöker i skrivelse 3
december 2018 om marknadsföringsbidrag på 400 000 kr för säsongen 2019. I skrivelsen
lämnas även en utvärdering av 2018 års säsong.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör närmare för ansökan i skrivelse 28 februari 2019.
Ett förslag till avtal för 2019 har tagits fram. Enligt avtalsförslaget förbinder sig
kommunen att utbetala 250 000 kr till Westerviks Motorsportklubb för
marknadsföringsinsatserna kommande säsong. Dock under förutsättning att laget tävlar
i elitserien under namnet Västervik Speedway.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att för år 2019 teckna marknadsföringsavtal enligt redovisat förslag med Westervik
Motorsportklubb (WMSK) och för dessa insatser utbetala 250 000 kr genom finansiering
ur utvecklingsanslaget, samt
att beslutet är villkorat av att tävlingsdeltagande sker i Elitserien 2019 under lagnamnet
Västervik Speedway.

Yrkande
Ordföranden med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2019 teckna marknadsföringsavtal enligt redovisat förslag med Westervik
Motorsportklubb (WMSK) och för dessa insatser utbetala 250 000 kr genom finansiering
ur utvecklingsanslaget, samt
att beslutet är villkorat av att tävlingsdeltagande sker i Elitserien 2019 under lagnamnet
Västervik Speedway.

Reservation
Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Ks § 37 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 februari 2019
Ansökan från Westerviks Motorsportklubb 3 december 2018
Expedieras till:
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Kommunstyrelsen
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Ks § 38

E-förslag om säkrare cykelväg till Näktergalens
skola – svar
Dnr 2018/339-109
Två medborgare har lämnat in ett e-förslag om säkrare cykelväg till Näktergalens skola.
Förslagsställarna skriver att det är krångligt att behöva ta sig över Slottsholmsvägen vid
ljusstöperiet och det är ingen bevakad övergång. De önskar att det skulle vara en tunnel
under Slottsholmsvägen eller i alla fall trafikljus där, så de får en säkrare cykelväg till
skolan.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 27 februari 2019 ett förslag till svar på
e-förslaget. Förvaltningen skriver att det i samband med exploateringen av det nya
bostadsområdet vid Ekhagens golfbana finns en nyanlagd och separerad gång- och
cykelväg i stort sett genom hela det nya bostadsområdet. Från exploateringsområdet
fram till Norrlandsvägen vid Ekbackens förskola pågår projektering av en ny separerad
gång- och cykelväg. Meningen är att det ska gå att färdas tryggt med cykel hela vägen
från bostadsområdena vid Ekhagen och Kanalviksvägen ut mot Piperskärr denna sträcka
utan att behöva passera över Norrlandskullen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att besvara e-förslaget med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27
februari 2019 över genomfört och pågående arbete med gång- och cykelvägar i det
aktuella området.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27
februari 2019 över genomfört och pågående arbete med gång- och cykelvägar i det
aktuella området.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
E-förslag inlämnat 15 september 2018
Expedieras till:
Christer Sneitz, enheten för samhällsbyggnad
Kansliet, kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Kommunstyrelsen
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Ks § 39

Markkablar för anslutning av vindkraftparken
Lervik i Västervik kommun – samrådsyttrande till
E.ON
Dnr 2019/56-370
E.ON Energidistribution AB ger i skrivelse 5 februari 2019 Västerviks kommun möjlighet
att yttra sig över samrådsunderlag angående planerade 30 kV markkablar för anslutning
av vindkraftparken Lervik i Västerviks kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 27 februari 2019 ett förslag till
yttrande.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 27 februari 2019 som sitt eget och
expediera det till E.ON.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 27 februari 2019 som sitt eget och
expediera det till E.ON.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
E.ON:s skrivelse 5 februari 2019
Expedieras till:
E.ON Energidistribution AB
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 40

Detaljplan för Gåserum gård, Västervik 3:72,
Västervik, Västervik kommun, Kalmar län
– planbesked
Dnr 2019/81-214
Kommunstyrelsens förvaltning har fått in en begäran om planbesked för fastigheten
Västervik 3:72. Exploatören önskar uppföra 12 nya ägandelägenheter i form av 12
friliggande villor i ett våningsplan utan tillhörande tomt. Området omfattar den södra
delen av fastigheten Västervik 3:72.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör för ärendet i skrivelse 1 februari 2019.
Syftet med en ny detaljplan blir att möjliggöra för bostäder inom fastigheten.
Ambitionen med området är att skapa en kompletterande bebyggelse med höga
ambitioner gällande hållbart byggande.
Förslaget omfattar 12 friliggande villor i storlek från ca 100 m2 till 150 m2. Villorna
föreslås få en vinklad form med en terrass. Utöver byggnader, dess terrasser samt
parkeringsplats kommer ingen tomtmark att anläggas. Villorna ska passas in i
skogsområdet med målet att spara så många befintliga träd, stenmurar och
landskapsformationer som möjligt. Husen byggs på plintar vilket gör ingreppen i marken
blir minimala, även under byggnationen, samt att husen får en känsla av att sväva
ovanför marken.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att meddela ett positivt planbesked, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att upprätta förslag till detaljplan för
Gåserum gård, Västervik 3:72, Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län enligt förslag i
förvaltningens skrivelse 1 februari 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 februari 2019
Expedieras till:
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 41

Markanvisningsavtal mellan Västerviks kommun
och Svensk Bostadsproduktion AB
Dnr 2019/91-251
1990 avstyckade Västerviks kommun elva obebyggda bostadstomter på Gåsbäcksvägen i
Loftahammar. Tomterna erbjöds till försäljning i kommunens tomtkö. Sedan 1990 har
endast en tomt sålts och bebyggts. Övriga tomter erbjuda än idag till försäljning via
tomtkön.
Svensk Bostadsproduktion AB inkom hösten 2018 med en intresseanmälan om att via
markanvisning få möjlighet att exploatera de obebyggda tomterna. De obebyggda
tomterna på Gåsbäcksvägen önskar de få möjlighet att exploatera med enplansvillor
med tillhörande garage.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till markanvisningsavtal.
Upplägget är att Svensk Bostadsproduktion AB marknadsför sina tänkta hus och
kommunens obebyggda tomter. När bolaget är överens med en kund träffar de ett
entreprenadavtal. Kunden köper sedan aktuell tomt direkt av Västerviks kommun till
dagens gällande pris om 90 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer i tjänsteskrivelse att kommunen inte har några
risker i avtalet. All nödvändig infrastruktur är utbyggd i området. De tomter som
exploatören inte hittar kunder till går tillbaka till kommunens tomtkö när
markanvisningsavtalet löpt ut.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal mellan Västerviks kommun
och Svensk Bostadsproduktion AB, samt
att undanta bostadstomterna Tångered 2:153, 2:157 samt 2:159-162 från kommunens
tomtkö under tiden som markanvisningsavtalet är giltigt.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse, upprättad 1 mars 2019
Expedieras till: Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 42

Ansökan om expropriation för upphävande av
tomträtten till fastigheten Västervik Tången 10
Dnr 2019/93-252
Västerviks kommun är lagfaren ägare till industrifastigheten Tången 10 vilken sedan
1990-07-01 är upplåten med tomträtt. På tomten har bedrivits diverse
skrotningsverksamhet och lagring av avfall till och från i olika bolag sedan början av
1990-talet. Skrotningsverksamheten sker ej längre kontinuerligt. På senare år har dock i
viss utsträckning, mottagits avfall, demonterats samt tömts på miljöfarliga vätskor.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019 framgår att fastigheten i
dagsläget är i mycket oordnat skick. Större delen är täckt av fordon, skrot, bildäck och
träavfall. Miljö- & byggnadskontoret har sedan 2004 i åtskilliga förelägganden försökt
komma tillrätta med den vanvård som föreligger samt den miljöfarliga verksamhet som
pågår. Förvaltningen redogör i skrivelsen även närmare för historiska och aktuella
innehavarförhållanden till tomträtten.
Enligt expropriationslagen kan expropriation ske för upphävande av tomträtt.
Expropriationslagen är bara tillämplig för vissa specificerade ändamål. Bland dessa
återfinns expropriation för att försätta eller hålla fastighet i tillfredsställande skick när
grov vanvård föreligger eller kan tänkas uppkomma. Skräpiga tomter är att anse som
vanvårdade. Vad gäller Tången 10 finns även en miljöaspekt att ta hänsyn till då det
finns anledning att misstänka att marken kan vara förorenad.
Själva expropriationsförfarandet inleds med en begäran om expropriationstillstånd hos
regeringen. Regeringen kan dock överlämna tillståndsfrågan till Länsstyrelsen när
ärendet ur allmän eller enskild synpunkt är av mindre vikt. Om tillstånd beviljas fullföljs
sedan expropriationen genom en stämningsansökan hos Mark- & miljödomstolen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att hos regeringen begära tillstånd till expropriation för upphävande av tomträtten till
Tången 10, samt
att när tillstånd meddelats fullfölja expropriationen via stämningsansökan hos
Mark- & miljödomstolen.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 42 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
Expedieras till:
Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 43

Nyttjanderättsavtal för Loftahammars
Gymnastikförening
Dnr 2019/87-255
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019 framgår att förvaltningen
har för avsikt att teckna ett nyttjanderättsavtal av mark vid nuvarande motionsspår i
Loftahammar. Nyttjanderättshavare är Loftahammars Gymnastikförening.
Föreningen vill utveckla motionsspåret ytterligare och ska därför söka medel hos
allmänna arvsfonden till belysning. För att kunna erhålla bidrag från allmänna
arvsfonden krävs att sökanden har nyttjanderätten i minst tio år. Markområdet ägs av
kommunen och upplåts i dag utan skriftligt avtal till föreningen i befintligt skick.
Innehållet i det tänkta avtalet kommer att tydliggöra vem som har ansvar för vad
gällande drift av spåret, utegymmet och belysningen. Dock är förutsättningen för att
teckna ett avtal att föreningen beviljas medel som söks hos allmänna arvsfonden.

Kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut
att godkänna tecknandet av nyttjanderättsavtal avseende marken vid nuvarande
motionsspår om en avtalstid på 10 år, samt
att ovanstående gäller under förutsättning att Loftahammars Gymnastikförening
erhåller sökta bidrag från allmänna arvsfonden

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 februari 2019
Expedieras till:
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 44

Riktlinjer för vissa upplåtelser av kommunens mark
– förfrågan om borrning för bergvärme på allmän
platsmark
Dnr 2019/92-269
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018 att anta ”riktlinjer för vissa upplåtelser av
kommunens mark”. Riktlinjerna som redovisas nedan gäller vid förfrågningar om att
nyttja kommunens fastigheter för avloppsanläggningar, bergvärme, sjövärme och
liknande.
-

I glesare bebyggelse generellt positiv inställning till upplåtelse men avgörs från
fall till fall
I centrala delar grundläggande riktlinje att fastighetsägaren nyttjar egen mark
Medgivanden/överenskommelser dokumenteras och skrivs under av båda
parter
Upplåtelsen ska kunna sägas upp
Kommunens administrativa kostnader ska täckas

Kommunstyrelsens förvaltning skriver i tjänsteskrivelse 1 mars 2019 att de på en
förfrågan från en fastighetsägare har sagt nej till att utnyttja kommunens allmänna
platsmark för borrning för bergvärme. Då en borrning för bergvärme på allmän plats i
kommunens centrala delar strider mot riktlinjerna bör beslut vid en omprövning tas av
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning vidhåller i sin skrivelse att riktlinjerna bör följas.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
att följa Västerviks kommuns Riktlinjer för vissa upplåtelser av kommunens mark.

Yrkande
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tilläggsyrkandet att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att utreda kommunalteknisk infrastruktur i
förhållande till mer fastighetsnära lösningar som exempelvis värme, el, vatten, med
mera.
Ordföranden föreslår att tilläggsyrkandet ändras till att övergripande frågor som rör
kommunalteknisk infrastruktur i förhållande till mer fastighetsnära lösningar som
exempelvis värme, el, vatten, med mera hänskjuts till budgetberedningen vilket
godkänns av Harald Hjalmarsson (M).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag
till beslut och tilläggsyrkandet.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Kommunstyrelsen beslutar
att Västerviks kommuns Riktlinjer för vissa upplåtelser av kommunens mark ska följas,
samt
att övergripande frågor som rör kommunalteknisk infrastruktur i förhållande till mer
fastighetsnära lösningar som exempelvis värme, el, vatten, med mera hänskjuts till
budgetberedningen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 mars 2019
Expedieras till:
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad
Christina Bäckström, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 45

Ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB
– antagande
Dnr 2018/317-107
Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv 2019 för
Smålandshamnar AB.
Förändringar från 2018 års ägardirektiv är att det under rubriken Ekonomiska mål lagts
till att utdelningen till Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommuner 2019 ska vara
hälften av 2018 års resultat efter finansiella poster och skatt, vilket är 4 423 532 kronor.
Vidare har det under rubriken Skriftlig rapportering tagits bort att
bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning. Slutligen så
har under rubriken Muntlig rapportering (ägardialog) även Hultsfreds kommun lagts till i
de ägardialoger som ska ske minst fyra gånger per år.
Oskarshamns kommunfullmäktige avser besluta om ägardirektiven 2019 för
Smålandshamnar AB på sitt sammanträde 8 april 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2019, samt
att överlämna detsamma till Smålandshamnars AB bolagsstämma 2019.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2019, samt
att överlämna detsamma till Smålandshamnars AB bolagsstämma 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 mars 2019
Ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 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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Ks § 46

Ersättning till röstmottagare och valnämndens
ledamöter och ersättare vid val till
Europaparlamentet 2019
Dnr 2019/102-111
Vid de allmänna valen 2018 var ersättningen till ordföranden 3 500 kr,
till vice ordföranden 3 100 kr samt till röstmottagarna till 2 600 kr.
Arvodena för valnämndens ledamöter och ersättare under valdagen var
samma som till ordförande i valdistrikten, dvs. 3 500 kr, när tjänstgöringstiden översteg
10 timmar, och ersättning med timarvode enligt bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda i Västerviks kommun när tjänstgöringstiden understeg 10 timmar.
Ersättningen för utbildningen som var obligatorisk för alla röstmottagare
ingick i arvodet för respektive uppdrag.
Valnämnden har vid sitt sammanträde 2019-03-06, § 12 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att arvoden till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2019
ska vara 3 700 kr för ordföranden, 3 300 kr för vice ordföranden samt 2 800 för
röstmottagare och vaktmästare.
Nämnden föreslår vidare att ersättning för utbildningen som är obligatorisk för
röstmottagare ska ingå i arvodet.
Dessutom beslutade nämnden att föreslå att arvode till valnämndens ledamöter och
ersättare under valdagen ska vara samma som till ordförande i valdistrikten när
tjänstgöringstiden överstiger 10 timmar, och ersättning med timarvode enligt
bestämmelser om ersättning för förtroendevalda när tjänstgöringstiden understiger 10
timmar, och att valnämnden kan räkna med tiden för den obligatoriska utbildningen i
sammanräkningen av tid inför utbetalning av arvode.
Enligt kommunallagen, kap. 5, § 1, ska ärenden om grunder för ekonomiska förmåner
för förtroendevalda beslutas av kommunfullmäktige.

Valnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att arvoden till röstmottagarna vid val till Europaparlamentet 2019 ska vara:
Ordföranden
3 700 kr
Vice ordföranden
3 300 kr
Röstmottagare och vaktmästare
2 800 kr,
att ersättning för utbildningen som är obligatorisk för röstmottagare ska ingå i arvodet,
samt

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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att arvode till valnämndens ledamöter och ersättare under valdagen ska vara samma
som till ordförande i valdistrikten när tjänstgöringstiden överstiger
10 timmar, och ersättning med timarvode enligt bestämmelser om ersättning
för förtroendevalda när tjänstgöringstiden understiger 10 timmar, och att valnämnden
kan räkna med tiden för den obligatoriska utbildningen i sammanräkningen av tid inför
utbetalning av arvode.

Jäv
Dan Larsen (SD) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till valnämndens förslag till beslut.
Maud Ärlebrant (KD) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) yrkar som ändring
att arvoden till röstmottagarna vid val till Europaparlamentet 2019 ska vara:
Ordföranden
3 600 kr
Vice ordföranden
3 200 kr
Röstmottagare och vaktmästare
2 700 kr,
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit valnämndens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att arvoden till röstmottagarna vid val till Europaparlamentet 2019 ska vara:
Ordföranden
3 700 kr
Vice ordföranden
3 300 kr
Röstmottagare och vaktmästare
2 800 kr,
att ersättning för utbildningen som är obligatorisk för röstmottagare ska ingå i arvodet,
samt
att arvode till valnämndens ledamöter och ersättare under valdagen ska vara samma
som till ordförande i valdistrikten när tjänstgöringstiden överstiger
10 timmar, och ersättning med timarvode enligt bestämmelser om ersättning
för förtroendevalda när tjänstgöringstiden understiger 10 timmar, och att valnämnden
kan räkna med tiden för den obligatoriska utbildningen i sammanräkningen av tid inför
utbetalning av arvode.

Handlingar i ärendet:
Valnämndens beslut 2019-03-06, § 12
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 47

Tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i Västerviks
centrum – beslutsinstans
Dnr 2017/241-514
Jon Sjölander (M) väcker på kommunstyrelsens sammanträde 11 mars 2019 rubricerat
ärende. Ärendet läggs till på dagordningen.
Kommunstyrelsen fattade 2019-02-26, § 14 beslut i ärendet Tidsbegränsad avgiftsfri
gatuparkering i Västerviks centrum. Beslutet innebar:
att från 1 januari 2019 permanenta avgiftsfri parkering under dagtid kl. 09-18 året runt
vardagar med användning av p-skiva på gatuparkeringar inom
parkeringsförbudsområdet i centrum,
att differentiera den tillåtna parkeringstiden för gatuparkeringar inom
parkeringsförbudsområdet i centrum med korta parkeringstider längs med Storgatan
och längre tillåten parkeringstid för de gatuparkeringar som ligger längre ut från
centrum och Storgatan,
att införa parkeringsavgift under dagtid kl. 09-18 året runt vardagar (lördag och helgdag
samt dag före helgdag avgiftsfri parkering) på parkeringarna vid Skeppsbron inklusive ny
parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Garvaren, Järnvägsstationen, Fängelsetorget,
Norra Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen,
att under en period av ett år på försök rabattera parkeringstaxan på parkeringarna vid
Skeppsbron inklusive ny parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Fängelsetorget, Norra
Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen med 50 %,
att månadsbiljetten (30 dagar för 350 kr) kompletteras med en biljett för en 14dagarsperiod för 175 kr.

Yrkanden
Jon Sjölander (M) yrkar att beslut i ärendet om tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i
Västerviks centrum ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut.
Ordföranden yrkar att det av kommunstyrelsen fattade beslutet 2019-02-26, § 14 ska
bibehållas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit ordförandens yrkande om att att bibehålla det av kommunstyrelsen fattade
beslutet.
Omröstning begärs och ordföranden föreslår att de som stödjer att kommunstyrelsens
fattade beslut 2019-02-26, § 14 ska bibehållas röstar ja och de som stödjer Jon
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Ks § 47 forts.
Sjölanders yrkande om att ärendet ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut
röstar nej.
Malin Wimmerström (S), Sharad Bhatt (S), Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP) och Dan
Nilsson (S) 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 det av kommunstyrelsen
fattade beslut 2019-02-26, § 14 ska bibehållas.

Kommunstyrelsen beslutar
att bibehålla det av kommunstyrelsen fattade beslutet 2019-02-26, § 14.

Reservation
Jon Sjölander (M), Kenneth Hardy Axelsson (L) och Maud Ärlebrant (KD) reserverar sig
mot beslutet.

Protokollsanteckning
Hans Ellervik (W) och Peter Iselau (SV) önskar få fört till protokollet att de ställer sig
bakom Jon Sjölanders (M) yrkande.

Expedieras till:
Kansliet, kommunstyrelsens förvaltning
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad
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Ks § 48
Rapporter
Dan Nilsson (S) rapporterar från möte med länsberedningen i Region Kalmar län 28
februari 2019.
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