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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
15 april 2019 kl. 8.30 – 16.15
ajournering 09.55-10.05, 12.30-14.15, 15.15-15.25

Beslutande

Marcus Fridlund (S), tjg.ers.
Malin Wimmerström (S)
Gunnar Jansson (S), tjg.ers. §§ 79-81
Ingela Svensson (C) tjg. ers. §§ 82-104
Conny Tyrberg (C), ordf.
Anna Bodjo(MP)
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Lars-Inge Karlsson (KD), tjg.ers.
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Tommy Ivarsson (SD), §§ 79-96
Dan Larsen (SD), tjg ers. §§ 97-104
Mariann Gustafsson (V)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Lars-Inge Karlsson (KD)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 17 april 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Mikael Åskog

Ordförande
Conny Tyrberg

Justerande
Lars-Inge Karlsson

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

15 april 2019

Anslaget sätts upp

17 april 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

9 maj 2019
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Övriga närvarande
Fredrik Lindwall, (C) ers.
Gunnar Jansson (S), ers. §§ 82-104
Andreas Rindbäck Wallin, (V) ers.
Helena Sjöholm, (M), ers.
Sverker Thorén (L), ers. §§ 79-96
Dan Larsen (SD), ers. §§ 79-96
Peter Iselau (SV), ers. §§ 79-80, del av § 81, §§ 82-99, §§ 101-104
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningschef §§ 79-81
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 79-81
Mikael Åskog, sekreterare
Sofia Eldh, ledningskontoret, del av § 81
Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av § 81
Andras Hasselquist, ledningskontoret, del av § 81
Eva Myhrén, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 81
Sven-Åke Lindberg, Västerviks Bostads AB, del av § 81
Fredrik Andersson, Västerviks Bostads AB, del av § 81
Maria Rudbo, kulturenheten, del av § 81
Joakim Nyman, socialförvaltningen, del av § 81
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 81
Markus Fridell, enheten för samhällsbyggnad, del av § 81
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 81
Gabriel Helgesson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 81
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 81
Sofia Hjertqvist, enheten för samhällsbyggnad, del av § 81

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ärendelista 15 april 2019
§ 79 Upprop och val av justerare
§ 80 Anmälan om delegationsbeslut
§ 81 Kommundirektören informerar
§ 82 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2019
§ 83 Revisionsrapport om granskning av internbanken – svar
§ 84 Revisionsrapport om granskning av ledarskapet i klassrummet – svar
§ 85 Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommunkoncern – revidering
§ 86 Uppföljning av intern kontroll 2018 – alla nämnder och styrelser
§ 87 Uppföljning av intern kontroll 2018 – kommunstyrelsens förvaltning
§ 88 Samverkansavtal med Loftahammars intresseförening gällande Loftahammars
bibliotekslokal
§ 89 Motion om en avgiftsfri kulturskola för alla – svar
§ 90 Motion om god läsförståelse och pulsträning – svar
§ 91 Motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen – svar
§ 92 Motion om att bygga hyresrätter på Norrlandet – svar
§ 93 Motion om elevhälsogaranti – svar
§ 94 Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun
§ 95 Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2019-2030
§ 96 Detaljplan för Tändstickan 3, Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län
– planuppdrag
§ 97 Husvagnen 2, Västervik – förlängning av avtalad tillträdesdag
§ 98 Medborgarförslag om tillgång till utedass/wc för äldre och funktionshindrade
– svar
§ 99 Information från evenemangsråd
§ 100 Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om tidsbegränsad avgiftsfri
parkering – yttrande till förvaltningsrätten (mål nr 2395-19)
§ 101 Firmatecknare för samtliga stiftelser i Västerviks kommun – ändring
§ 102 Val av ombud och direktiv till bolagsstämma med Smålandshamnar AB
§ 103 Inrättande av näringslivsråd
§ 104 Rapporter

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 79

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Lars-Inge Karlsson (KD) utses att justera dagens protokoll.

Justerandes sign
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Ks § 80

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Ordförandens beslut
Änr 2018/2
Ordförandens beslut 2019-03-21 i enskilt ärende enligt gällande delegation från
kommunstyrelsen, B3.
Dnr 2019/137-100
Ordförandens beslut 2019-03-28 om deltagare på Öppna rådet för digitalisering av det
offentliga Sverige 2-3 april 2019, enligt gällande delegation från kommunstyrelsen, B3.

Kommundirektörens beslut
Dnr 2019/140-533
Västerviks kommun och Smågö Service AB:s överenskommelse 2019-03-29 om tillköp av
båttrafik för norra skärgården 2019.
Dnr 2019/45-042
Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari-mars 2019.
Dnr 2019/107-439
Naturvårdsverkets beslut 2019-04-04 att bevilja Västerviks kommun, Mörbylånga
kommun, Oskarshamns kommun, Kalmar kommun, Borgholms kommun och Mönsterås
kommun 500 000 kronor i bidrag för projekt med strandstädning som syfte.

Befattningshavares inom försörjningsstöds- och
flyktingverksamhetens beslut
Beslut fattade under mars 2019.

Justerandes sign
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Ks § 81

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

Revisionsrapport om granskning av internbanken – svar
Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommun – revidering
Uppföljning av intern kontroll 2018 – alla nämnder och styrelser
Uppföljning av intern kontroll 2018 – kommunstyrelsens förvaltning
Motion om god läsförståelse och pulsträning – svar
Motion om elevhälsogaranti – svar
Revisionsrapport om granskning av ledarskapet i klassrummet – svar
Motion om att bygga hyresrätter på Norrlandet – svar
Samverkansavtal med Loftahammars intresseförening gällande
Loftahammars bibliotekslokal
Motion om en avgiftsfri kulturskola för alla – svar
Motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen – svar
Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun
Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2019-2030
Detaljplan för Tändstickan 3, Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län
Husvagnen 2, Västervik – förlängning av avtalad tillträdesdag
Information från evenemangsråd
Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om tidsbegränsad avgiftsfri
parkering – yttrande till förvaltningsrätten
Medborgarförslag om tillgång till utedass/wc för äldre och funktionshindrade
– svar
Inrättande av näringslivsråd

Jäv
Peter Iselau (SV) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet
Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om tidsbegränsad avgiftsfri parkering –
yttrande till förvaltningsrätten.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig 12.30-14.15 för lunch och gruppmöten.

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
2019-04-15 7 (40)

Ks § 82

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 förvaltnings skrivelse 1 april 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 83

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 201903-06, § 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.
Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
Justerandes sign
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Ks § 83 forts.
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:
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:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 84

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 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:
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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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.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 april 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Uppföljning av intern kontroll 2018 – alla nämnder
och styrelser
Dnr 2017/347-009
Enligt reglementet för intern kontroll avslutas årets internkontrollprogram med en
helhetsbedömning av hur de interna kontrollerna fungerat. Det är upp till varje nämnd
och bolag inom kommunkoncernen att utforma sin egen rapport. Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 8 april 2019 för den uppföljning som
gjorts av den interna kontrollen 2018 för kommunkoncernens verksamhet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen 2018 för de kontrollerade delarna
av kommunkoncernens verksamhet och överlämna den till kommunens revisorer.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen 2018 för de kontrollerade delarna
av kommunkoncernens verksamhet och överlämna den till kommunens revisorer.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 april 2019
Expedieras till:
Christina Bäckström, ledningskontoret
Kommunens revisorer
Justerandes sign
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Uppföljning av intern kontroll 2018
– kommunstyrelsens förvaltning
Dnr 2017/347-009
Kommunstyrelsen fastslog i december 2017 en internkontrollplan för uppföljning av
kommunstyrelsens förvaltning genom Internkontrollplan 2018.
Kommunstyrelsens förvaltnings skriver 8 april 2019 att av kommunstyrelsens fastställda
kontrollmoment har sju moment kontrollerats.
Sammanfattningsvis går det att säga att den interna kontrollen av kommunstyrelsen är
god.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen 2018 för kommunstyrelsens
förvaltning och överlämna den till kommunens revisorer.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen 2018 för kommunstyrelsens
förvaltning och överlämna den till kommunens revisorer.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 april 2019
Expedieras till:
Kommunens revisorer
Ulf Kullin, ledningskontoret
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Justerandes sign
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Samverkansavtal med Loftahammars
intresseförening gällande Loftahammars
bibliotekslokal
Dnr 2018/243-109
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog i sin skrivelse 9 oktober 2018 bland annat att i
det långa perspektivet att Loftahammar erbjuds folkbiblioteksverksamhet likt övriga
orter genom uppsökande verksamhet i form av bland annat bokbuss. Mot bakgrund av
att gällande hyresavtal löper fram till och med 2024 utan möjlighet till avslut innan dess
föreslog förvaltningen även att man ytterligare undersöker möjligheterna för en tillfällig
lösning för Loftahammars bibliotek.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-22, § 363 att kommunstyrelsens förvaltning skulle
kalla till en medborgardialog i Loftahammar angående ett föreningsdrivet bibliotek samt
att ett förslag skulle tas fram på folkbiblioteksverksamhet om föreningsdriften av
biblioteket inte fortsätter.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i sin skrivelse 20 mars 2019 en redogörelse för
den dialog som genomfördes 28 november 2018 samt ett förslag till samverkansavtal
med intresseföreningen Loftahammars intresseförening gällande Loftahammars
bibliotekslokal.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd har behandlat ärendet på sitt
sammanträde 2019-04-02, § 17 och lämnar förslag till beslut enligt nedan.

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
föreslår kommunstyrelsen besluta
att Västerviks kommun tecknar ett samverkansavtal med Loftahammars
Intresseförening i enlighet med förslaget i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20
mars 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att beslutet ska kompletteras med ett
förtydligande om att folkbiblioteksansvaret kommer tillgodoses fram till dess en bokbuss
finns på plats, samt
att ärendet ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut.
Marcus Fridlund (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut och till Harald Hjalmarssons
första tilläggsyrkande.

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
2019-04-15 15 (40)

Ks § 88 forts.
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag eller om
det ska hänskjutas till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen har att
avgöra ärendet.
Omröstning begärs och ordföranden föreslår att de som röstar för att ärendet ska
beslutas av kommunstyrelsen röstar ja och de som röstar för att ärendet ska hänskjutas
till kommunfullmäktige för beslut röstar nej.
Marcus Fridlund (S), Malin Wimmerström (S), Ingela Svensson (C), Conny Tyrberg (C),
Anna Bodjo (MP) och Tommy Ivarsson (SD) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Lars-Inge Karlsson (KD) och Mariann
Gustafsson (V) röstar nej.
Kenneth Hardy Axelsson (L) avstår från att rösta.
Med sex (6) ja-röster mot fyra (4) nej-röster blir utfallet av omröstningen att
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förvaltning under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att Västerviks kommun tecknar ett samverkansavtal med Loftahammars
Intresseförening i enlighet med förslaget i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20
mars 2019, samt
att komplettera beslutet med ett förtydligande om att folkbiblioteksansvaret kommer
tillgodoses fram till dess en bokbuss finns på plats.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2019-04-02, § 17
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 mars 2019
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-22, § 363
Expedieras till: Maria Rudbo, kulturenheten
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
2019-04-15 16 (40)

Ks § 89

Motion om en avgiftsfri kulturskola för alla
– svar
Dnr 2018/230-109
Mariann Gustafsson (V) har 7 augusti 2018 lämnat in en motion om avgiftsfri kulturskola
för alla. Motionären yrkar att kommunen arbetar för en avgiftsfri kulturskola för alla,
samt att kulturskolan ökar utbudet med bildskapande.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 150 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har i sin skrivelse 19 mars 2019 yttrat sig över motionen.
Förvaltningen föreslår utifrån dagens ekonomiska förutsättningar en oförändrad
terminsavgift för deltagande i kulturskolans frivilliga verksamhet.
För att uppnå de kulturpolitiska målen föreslås dock en satsning när ekonomin så
tillåter. Förvaltningen anser att en rimlig avgift för utbudet inom hela kulturskolans
verksamhet borde uppgå till ca 200 kr per termin. Detta för att det enskilda barnet inte
ska behöva ta ansvar för den ekonomiska konsekvensen utifrån det val hen gör gällande
inriktning.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd har behandlat ärendet på sitt
sammanträde 2019-04-02, § 18 och lämnar nedanstående förslag till beslut.

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen om avgiftsfri kulturskola för alla, samt
att ärendet gällande en översyn av kulturskolans avgifter åter aktualiseras i samband
med ett eventuellt kommande beslut kring en kulturgaranti för barn och unga, i enlighet
med kommunens kulturstrategi antagen av kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Anna Bodjo (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla liggande förslag till beslut.

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
2019-04-15 17 (40)

Ks § 89 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om avgiftsfri kulturskola för alla, samt
att ärendet gällande en översyn av kulturskolans avgifter åter aktualiseras i samband
med ett eventuellt kommande beslut kring en kulturgaranti för barn och unga, i enlighet
med kommunens kulturstrategi antagen av kommunfullmäktige.

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

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2019-04-02, § 18
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 mars 2019
Motion 7 augusti 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
2019-04-15 18 (40)

Ks § 90

Motion om god läsförståelse och pulsträning
– svar
Dnr 2018/245-109
Elin Landerdahl (M) och Bertil Gyllenram (M) har 27 augusti 2018 lämnat in en motion
om god läsförståelse och pulsträning. Motionärerna yrkar att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur skolorna kan arbeta för att alla elever
ska lämna första klass med goda läskunskaper, samt hur mer idrott och rörelse kan
införas på samtliga skolor i kommunen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse 14 februari 2019 yttrat sig över
motionen. Förvaltningen har i sin behandling av ärendet kommit fram till att den läsaskriva-räkna-garanti som gäller från och med den 1 juli 2019 är en garant för att
förvaltningen kommer att ge alla elever det stöd de behöver för att lämna första klass
med de kunskaper som krävs enligt läroplanens mål. Arbetet är redan påbörjat av
förvaltningens språk-, läs- och skrivutvecklare som stödjer arbetet på samtliga skolor i
kommunen.
Sedan 2016 har förvaltningen även arbetat för att införa fler aktiva raster, alltså
pulshöjande aktiviteter under lektionstid. Från och med 1 juli 2019 införs också mer
idrott och hälsa i den nationellt fastställda timplanen med 100 timmar. Under
förutsättning att barn- och utbildningsnämnden fattar de beslut som krävs kring
timplanen så kommer detta att införas på kommunens högstadieskolor.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 3 april 2019 att motionen ska anses
bifallen utifrån barn- och utbildningsförvaltningens redovisning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om god läsförståelse och pulsträning utifrån barn- och
utbildningsförvaltningens redovisning 14 februari 2019.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om god läsförståelse och pulsträning utifrån barn- och
utbildningsförvaltningens redovisning 14 februari 2019.

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
2019-04-15 19 (40)

Ks § 90 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 april 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 46
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 14 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 153
Motion 25 augusti 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
2019-04-15 20 (40)

Ks § 91

Motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen
– svar
Dnr 2018/239-109
Mariann Gustafsson (V) har 21 augusti 2018 lämnat in en motion om högre kvalitet inom
äldreomsorgen. Motionären yrkar att kommunen lägger mer resurser på fler anställda
och ökad personaltäthet, bättre mat och tillagning på plats, fler aktiviteter och möjlighet
till utomhusvistelser varje dag och utveckling av personalen genom fortbildning.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 151 att remittera motionen till
socialnämnden för beredning i samråd med kommunstyrelsens förvaltning.
Socialförvaltningen har yttrat sig i skrivelse 20 februari 2019 och beskriver där vad som i
dagsläget görs inom de områden som motionen avser. Socialförvaltningen konstaterar i
sitt yttrande att motionen om högre kvalitet inom äldreomsorgen genom att mer
resurser tilldelas äldreomsorgen har en politisk prägel som handlar om prioriteringar
inom kommunkoncernen. Socialförvaltningen motsätter sig inte att mer medel fördelas
till äldreomsorgen, men menar att det finns faktorer som gör att pengar inte är
lösningen på alla problem, till exempel den rådande bristen på undersköterskor och
vikarier.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 3 april 2019 att motionen ska anses
besvarad, med redogörelsen i socialförvaltningens skrivelse 20 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i socialförvaltningens skrivelse 20 februari 2019 anse motionen
om högre kvalitet inom äldreomsorgen besvarad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) 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 med redogörelsen i socialförvaltningens skrivelse 20 februari 2019 anse motionen
om högre kvalitet inom äldreomsorgen besvarad.

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
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Kommunstyrelsen
2019-04-15 21 (40)

Ks § 91 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 april 2019
Socialnämndens beslut 2019-03-07, § 23
Socialförvaltningens skrivelse 20 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 151
Motion 21 augusti 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
2019-04-15 22 (40)

Ks § 92

Motion om att bygga hyresrätter på Norrlandet
– svar
Dnr 2018/240-109
Andreas Rindbäck Wallin (V) och Leif Svensson (V) har 22 augusti 2018 lämnat in en
motion om att bygga hyresrätter på Norrlandet, Västervik. Motionärerna yrkar att
Västerviks Bostads AB köper mark och planerar för att en betydande mängd hyresrätter
byggs på Norrlandssidan för att motverka segregation.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 152 att remittera motionen till Västerviks
Bostads AB för beredning.
Styrelsen för Västerviks Bostads AB har behandlat motionen på sitt möte 2019-02-28, nr
2 § 5. Av bolagets styrelsens yttrande framgår att 13 lägenheter kommer att stå klara till
slutet av 2019 på Ekhagens golfbana. Ytterligare 27 lägenheter planeras vilket innebär
att totalt 40 hyresrätter kommer att finnas i området. Västerviks Bostads AB bedömer
att det motsvarar behovet i området och undersöker möjligheten att göra mindre
lägenheter för de lägenheter som inte är påbörjade i området, vilket kommer att
påverka hyran och underlätta för flera att bosätta sig i området.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 3 april 2019 att motionen ska anses
besvarad med Västerviks Bostads AB:s redogörelse av pågående och planerat byggande
av hyreslägenheter på Norrlandet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Västerviks Bostads AB:s beslut 2019-02-28, nr 2 § 5, med
redogörelse av pågående och planerat byggande av hyreslägenheter anse motionen om
att bygga hyresrätter på Norrlandet besvarad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till motionen.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att motionssvaret ska återremitteras för att kompletteras
med nyttan av hyresrätter oavsett ägande.
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till Västerviks Bostads AB för att kompletteras med nyttan av
hyresrätter oavsett ägande.
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
2019-04-15 23 (40)

Ks § 92 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 april 2019
Styrelsen för Västerviks Bostads AB:s protokoll 2019-02-28, nr 2 § 5
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 152
Motion 15 augusti 2018
Expedieras till:
Västerviks Bostads 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
2019-04-15 24 (40)

Ks § 93

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-15 25 (40)

Ks § 93 forts.

Handlingar i ärendet:
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: 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
2019-04-15 26 (40)

Ks § 94

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 sammanfattar utvecklingen inom Västerviks kommun. De enskilda indikatorerna är med några
undantag de samma som tidigare år. Sist i rapporten finns en tabell med sammanställning 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 förvaltnings skrivelse 5 april 2019
Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun
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
2019-04-15 27 (40)

Ks § 95

Befolkningsprognos för Västerviks kommun 20192030
Dnr 2019/144-013
Kommunstyrelsens förvaltnings presenterar i skrivelse 3 april 2019 befolkningsprognos
för Västerviks kommun 2019-2030 samt en redogörelse för fjolårets befolkningsprognos
för Västerviks kommun.
2018 års prognos visade på en förmodad befolkning 2018-12-31 på 36 624. Utfallet blev
36 680, 56 fler än vad som visades i prognosen. Förklaringen till avvikelsen finns främst i
födelsenettot. Så litet födelseunderskott som 2018 (-39) har kommunen inte haft de
senaste 25 åren. Antalet födda var fler än i prognosen och antalet döda var färre än i
prognosen.
Den parameter som främst sticker ut är de höga födelsetalen för 2018. Den summerade
fruktsamheten, medelvärdet för antalet barn som en kvinna föder under sin livstid,
ökade från 1,82 till hela 2,17 för kommunen. Detta kan jämföras med motsvarande siffra
på riksnivå som var 1,76.
Återigen översteg inflyttningen utflyttningen, nu med +172. Det totala flyttningsnettot
var i linje med prognosen, med något mindre rörelser gällande såväl inflyttning som
utflyttning.
Årets förslag till prognos bygger på tidigare års antaganden om ett fortsatt överskott i
flyttningsrörelserna. I periodens inledning förväntas flyttningsnettot vara något högre än
normalt för att mot slutet av prognosperioden sjunka till tioårssnittet +150/år. I denna
bedömning har hänsyn tagits till bedömningar av utvecklingen på migrationsområdet
såväl lokalt som på riksnivå. Ett fortsatt invandringsöverskott väntas medföra ett positivt
flyttnetto totalt, sett över prognosperioden. Det bör påpekas att migrationsrörelser
medför en osäkerhet i prognosen då utvecklingen är svår att överblicka långsiktigt
samtidigt som dessa rörelser har stor påverkan på prognosen som helhet.
Sammanfattning av förlaget till prognos:
•
•
•
•
•
•

Västerviks kommuns folkmängd beräknas de närmaste åren fortsätta växa med
ca 60 invånare per år och i slutet av 2024 passera 37 000 invånare.
att antalet barn i förskoleålder ökar något fram till 2023
att underlaget för grundskolan ökar med i genomsnitt ca 30 barn per år till 2025
att antalet ungdomar i gymnasieålder kommer att öka med i genomsnitt ca 15
per år till år 2025
Antalet äldre invånare, 85 år och äldre, beräknas öka under prognosperioden.
Den största ökningen ser ut att komma från 2026 och framåt
Antalet invånare i yrkesaktiv ålder beräknas minska samtidigt som antalet
invånare i icke-yrkesaktiva åldrar ökar under prognosperioden. Detta leder till en
ökande demografisk försörjningsbörda.
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De beskrivna förändringarna inom respektive åldersgrupp följer i stort sett tidigare
prognosers utvecklingslinjer.
Med utgångspunkt från befolkningsprognosen för hela kommunen kommer senare en
befolkningsprognos för kommunens olika delar att utarbetas, en så kallad
delområdesprognos.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta rubricerad befolkningsprognos för Västerviks kommun att gälla som underlag
för all planering och övrig verksamhet i kommunkoncernen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att kommande befolkningsprognoser
kompletteras med en analys från koncernledningsgruppen så fort det är möjligt.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta rubricerad befolkningsprognos för Västerviks kommun att gälla som underlag
för all planering och övrig verksamhet i kommunkoncernen, samt
att kommande befolkningsprognoser kompletteras med en analys så fort det är möjligt.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 april 2019
Expedieras till:
Marcus Fridell, enheten för samhällsbyggnad
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Samtliga nämnder och styrelser
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Detaljplan för Tändstickan 3 och del av Västervik
4:29 Västerviks kommun, Kalmar län
– planuppdrag
Dnr 2016/130-214
Fastighetsägarna för Tändstickan 3 har gjort en planansökan för att exploatera
fastigheten samt intilliggande gräsplan (Västervik 4:29) med flerbostadshus. Det
planeras för 3 byggnader som skulle kunna vara av varierad höjd (upp till 8 våningar) för
att få till en arkitektonisk kvalité och utmärka platsen. Förslaget omfattar cirka 50
lägenheter. Byggnadernas placering ska vara så att så många som möjligt får havsutsikt.
Det föreslagna området ligger nordöst om Västervik centrum mellan kulbacken och
småbåtshamnen.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse 2 april 2019 att i närliggande
områden finns höga naturvärden och inom planområdet finns flera ekar som det i en
detaljplaneprocess behöver utredas vidare vilka konsekvenser en byggnation kan ha på
dessa ekar och naturen.
Kommunstyrelsens förvaltning gör följande bedömning:
•
•
•

En förtätning i området bedöms som möjlig under förutsättningar att ekarna kan
bevaras.
En översiktlig undersökning av föroreningar har gjorts på gräsplanen. Den visade att
det finns blyhalter som överskrider riktvärdena för känslig markanvändning. En
vidare utredning behöver göras för att utreda halterna.
En dagvattenutredning ska beställas.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att undersökning av miljöpåverkan för Tändstickan 3 samt del av Västervik 4:29,
Västerviks kommun godkänns, samt
att detaljplan för Tändstickan 3 samt del av Västervik 4:29 Västerviks kommun, Kalmar
län, kan upprättas enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 april 2019, enligt
standardförfarande.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att undersökning av miljöpåverkan för Tändstickan 3 samt del av Västervik 4:29,
Västerviks kommun godkänns, samt
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att detaljplan för Tändstickan 3 samt del av Västervik 4:29 Västerviks kommun, Kalmar
län, kan upprättas enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 april 2019, enligt
standardförfarande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 april 2019
Expedieras till:
Gabriel Helgesson, enheten för samhällsbyggnad
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Husvagnen 2, Västervik – förlängning av avtalad
tillträdesdag
Dnr 2016/300-253
Kommunen beslutade 2016-09-26 att godkänna förslag till avtal med Gotska Fastighets
AB (556648 - 9372) (Gotska) om försäljning av ca 9 400 m2 av Husvagnen 1 och ca 1 330
m2 av Västervik 3:1 i Västerviks kommun för en köpeskilling om 3 755 500 kr. Områdena
har numera beteckningen Husvagnen 2.
Enligt avtalet ska Gotska tillträda fastigheten när de erhållit bygglov och erlagt
köpeskillingen. Tillträde skulle dock ske senast 2018-05-01. Avtalad tillträdesdag
förlängdes till den 1 maj 2019 enligt beslut i kommunstyrelsen den 2019-06-04, § 239.
Gotska skriver i brev den 15 mars 2019 att man lagt ned mycket resurser på att dra
intressenter till Västervik. De jobbar nu med tre intressenter som de vill jobba klart med
och önskar därför ytterligare en förlängning och då till 2020-05-01.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna Gotska Fastighets AB:s önskemål om förlängning av köpekontraktet med
ytterligare ett år vilket innebär att tillträdesklausulen ändras till att tillträde ska ske
senast 1 maj 2020, samt
att en avstämning ska göras senast 1 november 2019.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) yrkar som ändring att
förlängning av köpekontraktet ska medges med ett halvår till den 1 november 2019.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att förlängning av köpekontraktet med Gotska Fastighets AB ska medges med ytterligare
ett halvår vilket innebär att tillträdesklausulen ändras till att tillträde ska ske senast 1
november 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 april 2019
Expedieras till:
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad
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Medborgarförslag om tillgång till utedass/wc för
äldre och funktionshindrade – svar
Dnr 2017/316-109
En boende i Gunnebo har lämnat in ett medborgarförslag om tillgång till utedass/wc för
äldre och funktionshindrade i samband med utflykter. Förslagsställaren nämner Gränsö
kanal, Bondbacken och Sandviken på Gränsö samt gräsytan innan Händelöp Bro på
höger sida som exempel på platser där han önskar en modell av mulltoa, vilket skulle
höja livskvalitén för både vårdnadstagare och vårdare samt personer med nedsatt
rörelsehinder.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse 26 mars 2019 att det i
Västerviks kommun finns ett antal offentliga toaletter som kommunen sköter och
underhåller genom Västerviks Miljö & Energi AB. En del av dessa är öppna året runt och
en del är sommaröppna. Flera av toaletterna är tillgänglighetsanpassade för att passa
äldre och funktionshindrade.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att utbudet av tillgänglighetsanpassade
toaletter som finns vid flera av våra utflyktsmål till största delen motsvarar efterfrågan
som ställs i skrivelsen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att med motiveringen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 mars 2019 anse
medborgarförslaget om tillgång till utedass/wc för äldre och funktionshindrade
besvarat, samt
att tacka förslagsställaren för visat intresse.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att med motiveringen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 mars 2019 anse
medborgarförslaget om tillgång till utedass/wc för äldre och funktionshindrade
besvarat, samt
att tacka förslagsställaren för visat intresse.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 mars 2019
Medborgarförslag 19 september 2017
Expedieras till: Förslagsställaren
Sofia Hjertqvist, enheten för samhällsbyggnad
Kommunfullmäktige
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Information om evenemangsråd
Dnr 2018/347-841
Kommunfullmäktige antog 2019-02-25, § 131 evenemangspolicy för Västerviks kommun.
I samband med detta bildades ett evenemangsråd. Evenemangsrådets uppgift är att
bereda och i vissa fall även besluta om frågor som rör ekonomiskt stöd till evenemang.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 april 2019 en rapport från det första
evenemangsrådet som genomfördes den 4 april 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen från genomfört evenemangsråd 4 april 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen från genomfört evenemangsråd 4 april 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 april 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
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Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut
om tidsbegränsad avgiftsfri parkering
– yttrande till förvaltningsrätten (mål nr 2395-19)
Dnr 2019/131-108
Fyra medborgare har överklagat kommunstyrelsens beslut den 26 februari 2019
angående tidsbegränsad avgiftsfri parkering. Förvaltningsrätten i Linköping har i
föreläggande 3 april 2019 begärt in Västerviks kommuns yttrande över innehållet i de
inlämnade överklagandena. Yttrandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den
23 april 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 9 april 2019 ett förslag till
yttrande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 april 2019 som sitt yttrande över
överklagande (mål nr 2395-19, enhet 1) och överlämna det till förvaltningsrätten, med
hemställan om att överklagandet i första hand avvisas och i andra hand avslås.

Jäv
Peter Iselau (SV) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 april 2019 som sitt yttrande över
överklagande (mål nr 2395-19, enhet 1) och överlämna det till förvaltningsrätten, med
hemställan om att överklagandet i första hand avvisas och i andra hand avslås.

Deltar ej i beslutet
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Kenneth Hardy Axelsson (L), Lars-Inge
Karlsson (KD) och Tommy Ivarsson (SD) avstår från att delta i beslutet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 april 2019 med bilagor
Förvaltningsrätten i Linköpings föreläggande 3 april 2019
Expedieras till:
Förvaltningsrätten i Linköping
Elisabet Olsson, ledningskontoret
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Firmatecknare för samtliga stiftelser i Västerviks
kommun - ändring
Dnr 2014/362-002
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 22 mars 2019 att med anledning av
upphörd anställning i kommunen, föreslås kommunstyrelsen besluta om ändring av
firmatecknare för samtliga stiftelser i Västerviks kommun, fastställd av
kommunstyrelsen 2017-05-08, § 170.
Ändring som föreslås är att ekonomikonsult Maud Sundström ersätts av ekonomikonsult
Emma Johansson.
Kommundirektör Anders Björlin, ekonomichef Christina Bäckström, administrativ chef
Christer Lund, ekonomikonsult Emma Johansson och ekonomikonsult Jennie Henriksson
– två i förening – föreslås att efter ändring vara firmatecknare för kommunens samtliga
stiftelser.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
Kommunstyrelsen, i egenskap av styrelse för stiftelserna, föreslås besluta
att ändra i gällande firmatecknare för samtliga stiftelser för Västerviks kommun så att
ekonomikonsult Maud Sundström ersätts av ekonomikonsult Emma Johansson.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att ändra i gällande firmatecknare för samtliga stiftelser för Västerviks kommun så att
ekonomikonsult Maud Sundström ersätts av ekonomikonsult Emma Johansson.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 mars 2019
Expedieras till:
Berörda firmatecknare
Kansliet, ledningskontoret
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Val av ombud och direktiv till bolagsstämma med
Smålandshamnar AB
Dnr 2019/27-107
Smålandshamnar AB kallar aktieägarna till årsstämma 24 april 2019 i Oskarshamn.
Kommunstyrelsen ska inför årsstämman utse ombud samt lämna direktiv till ombudet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 29 mars 2019 kommunstyrelsen
besluta att lämna följande förslag till direktiv till den som utses som stämmoombud:
•
•
•
•
•
•

föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets
resultat,
föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning,
föreslå ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
föreslå fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
föreslå val av styrelse enligt kommunfullmäktiges beslut, samt
föreslå under ”Övriga ärenden” att stämman ska ta upp de av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiven 2019 för behandling, och om inte detta godtas föreslå att
ny bolagsstämma kallas.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen utser Dan Nilsson (S) till sitt ombud med
direktiv enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Dan Nilsson (S) till ombud på årsstämma 2019 med Smålandshamnar AB, samt
att lämna följande direktiv till stämmoombudet:
• föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets
resultat,
• föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning,
• föreslå ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
• föreslå fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
• föreslå val av styrelse enligt kommunfullmäktiges beslut, samt
• föreslå under ”Övriga ärenden” att stämman ska ta upp de av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiven 2019 för behandling, och om inte detta godtas föreslå att
ny bolagsstämma kallas.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 mars 2019
Smålandshamnar AB:s kallelse till bolagsstämma
Expedieras till: Ombudet
Smålandshamnar AB
Justerandes sign
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Inrättande av näringslivsråd
Dnr 2019/21-141
För att öka dialogen med näringslivet vid sidan av specifika nätverk, näringslivsfrukostar,
företagsbesök och liknande, föreslår kommunstyrelsens förvaltning i skrivelse 10 april
2019 att dessa dialogtillfällen kompletteras med ett mer formaliserat näringslivsråd.
Näringslivsrådet ska utgöra en länk mellan kommun och näringsliv för information och
idéutbyte med utgångspunkten att bidra till att Västerviks kommun är attraktiv och med
ett näringsliv i tillväxt. Näringslivsrådet ska också kunna bidra till målen om bättre
företagsklimat samt ökad tillväxt i antal företag och antal sysselsatta i näringslivet.
Kommunen har tillsammans med näringslivet genomfört ett inledande dialogmöte.
Mötet syftade till att ta in förslag och synpunkter på rådets funktion och representation.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i sin skrivelse förslag på rådets sammansättning
och former för rådets möten. På kommunstyrelsens sammanträde revideras förslaget
avseende sammansättningen. Ändringarna presenteras för kommunstyrelsen av
förvaltningen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att inrätta ett näringslivsråd med start 29 maj 2019, samt
att utse en ordförande för rådet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ett näringslivsråd ska inrättas med start 29 maj 2019 till och med
31 december 2022,
att rådet ska ha följande sammansättning (som besätts med personerna föreslagna av
kommunstyrelsens förvaltning):
3 personer från kommunstyrelsen (kommunstyrelsens presidium)
Vd för kommunkoncernens förvaltningsbolag
4 personer från Västerviks Företagsgrupp
1 person från Visita,
1 person från Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
1 person från Fastighetsägarnätverket,
att ändringar av sammansättningen i rådet anmäls till kommunstyrelsen för beslut,
att rådet ska eftersträva en jämn könsfördelning för representation i rådet, samt
att kostnaden för näringslivsrådet ska belasta utvecklingsanslaget för 2019 och 2020.
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Harald Hjalmarsson (M) yrkar att antalet kommunala personer minskas genom att
endast utse två politiker till rådet,
att eftersträva ett jämställt råd,
att erbjuda ordförandeskapet till näringslivet, samt
att minnesanteckningar från näringslivsrådets möten ska meddelas kommunstyrelsen.
Ordföranden jämkar yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandena om
att eftersträva ett jämställt råd och att minnesanteckningar från näringslivsrådets möten
ska meddelas kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer sedan sina kvarvarande yrkanden mot Harald Hjalmarssons
kvarvarande yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifallit ordförandens yrkanden.
Marcus Fridlund (S) yrkar att Conny Tyrberg (C) utses till ordförande i rådet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta ett näringslivsråd med start 29 maj 2019 till och med 31 december 2022,
att rådet ska ha följande sammansättning (som besätts med personerna föreslagna av
kommunstyrelsens förvaltning):
3 personer från kommunstyrelsen (kommunstyrelsens presidium)
Vd för kommunkoncernens förvaltningsbolag
4 personer från Västerviks Företagsgrupp
1 person från Visita,
1 person från Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
1 person från Fastighetsägarnätverket,
att utse Conny Tyrberg (C) som ordförande i rådet,
att ändringar av sammansättningen i rådet anmäls till kommunstyrelsen för beslut,
att eftersträva ett jämställt råd,
att minnesanteckningar från näringslivsrådets möten ska meddelas kommunstyrelsen,
samt
att kostnaden för näringslivsrådet belastar utvecklingsanslaget för åren 2019 och 2020.

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
2019-04-15 39 (40)

Ks § 103 forts.
Reservation
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) reserverar sig mot beslutet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltning presentation på kommunstyrelsens sammanträde 15 april
2019
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 april 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
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Rapporter
Conny Tyrberg (C) lämnar en rapport från Kommuninvests föreningsstämma 11 april
2019.
Jon Sjölander (M) lämnar en rapport från Öppna rådet för digitalisering av det offentliga
Sverige och DigiGov den 2-3 april 2019.
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