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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
6 maj 2019 kl. 8.30 – 15.50
ajournering 09.30-10.00, 11.50-14.00, 15.20-15.30

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf.
Malin Wimmerström (S)
Sharad Bhatt (S)
Conny Tyrberg (C), §§ 105-120, §§ 122-129
Fredrik Lindwall (C), tjg ers. § 121
Anna Bodjo (MP), §§ 105-106, del av § 107, §§ 108-112, §§ 114-129
Gunnar Jansson (S), tjg ers. del av § 107, § 113
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Lars-Inge Karlsson (KD), tjg. ers.
Sverker Thorén (L), tjg. ers.
Tommy Ivarsson (SD)
Mariann Gustafsson (V)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Sverker Thorén (L)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 7 maj 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Sverker Thorén

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

6 maj 2019

Anslaget sätts upp

7 maj 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

29 maj 2019

105-129
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Övriga närvarande
Gunnar Jansson (S), ers. §§ 105-106, del av § 107, §§ 108-112, §§ 114-120, §§ 122-129
Ingela Svensson (C), ers. §§ 105-106, del av § 107, §§ 108-114, §§ 116-126
Fredrik Lindwall, (C) ers. §§ 105-120, §§ 122-129
Helena Sjöholm, (M), ers. §§ 105-106, del av § 107, §§ 108-112, §§ 114-129
Hans Ellervik (W), ers.
Dan Larsen (SD), ers.
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningschef §§ 105-106, del av § 107
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 105-106, del av § 107
Mikael Åskog, sekreterare
Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av § 107
Fanny Hansson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 107
Gabriel Helgesson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 107
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 107
Joakim Jansson, enheten för samhällsskydd och beredskap, del av § 107
Andrea Brändström, enheten för samhällsskydd och beredskap, del av § 107
Christer Lundh, enheten för kommunservice, del av § 107
Gina Svensson, enheten för kommunservice, del av § 107
David Johansson, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 107
Nina Nilsson, socialförvaltningen, del av § 107
Sven-Åke Lindberg, Västerviks Bostads AB, del av § 107
Rolf Johansson, Västerviks Bostads AB, del av § 107
Sven Tholén, socialförvaltningen, del av § 107
Vivi-Ann Blomqvist, socialförvaltningen, del av § 107
Ann-Sofie Petersson, kulturenheten, del av § 107
Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 107
Maria Rudbo, kulturenheten, del av § 107
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad, del av § 107

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 6 maj 2019
§ 105 Upprop och val av justerare
§ 106 Anmälan om delegationsbeslut
§ 107 Kommundirektören informerar
§ 108 Budget 2020 för Västerviks kommun och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun – remiss av majoritetens förslag
§ 109 Ekonomisk rapport för Västerviks kommun mars 2019
§ 110 Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
mars 2019
§ 111 Månadsrapport för kommunstyrelsen mars 2019
§ 112 Gästhamn i Fiskarehamnen 2019
§ 113 Kulturstipendium 2019
§ 114 Föreningsledarstipendium 2019
§ 115 Årets ideella samhällsutvecklare 2019
§ 116 SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018 – yttrande till
Justitiedepartementet
§ 117 SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga – yttrande till
Justitiedepartementet
§ 118 Motion om skolmaten i Västerviks kommun – förslag till svar
§ 119 Ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut gällande kostverksamheten
för nybyggnation av tillagningskök på Tjustgården
§ 120 Avtal och reglemente för Hjälpmedelsnämnden – revidering
§ 121 Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet i Kalmar län 2018
§ 122 Ändring av detaljplan för Vattentornsvägen, del av Västervik 3:1 m.fl. samt
Västervik 3:1, del av Väster om Vattentornsvägen, Västervik, Västerviks
kommun, Kalmar län – planuppdrag
§ 123 Detaljplan för Horn 1:467 m.fl. Västrum, Västerviks kommun, Kalmar län
– planuppdrag
§ 124 Förslag till gatunamn inom detaljplan Vd 76 10 12, Helgenäs, Västerviks
kommun
§ 125 Förslag till gatunamn inom detaljplan C 154, Yttre Karstorp, Västervik,
Västerviks kommun
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 6 maj 2019 forts.
§ 126 Stiftarmöte 2019 med Västerviks utvecklingscentrum – direktiv och val av
ombud
§ 127 Ansökan om marknadsföringsbidrag för 2019 – Västerviks Ishockeyklubb
§ 128 Deltagande på Tillväxtdagen 21 maj 2019
§ 129 Rapporter

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 § 105

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Sverker Thorén (L) utses att justera dagens protokoll.

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 § 106

2. Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Kommundirektörens beslut
Dnr 2019/178-004
Beslut 12 april 2019 avseende Branschtaxonomis begäran om utlämnande av allmän
handling.
Dnr 2019/174-106
Mötesanteckningar 8 mars 2019 för rådet för funktionshinderfrågor.
Dnr 2019/88-106
Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse 10 april 2019 med svar på skrivelse om
Arbetsförmedlingens lokala närvaro i Västerviks kommun.
Dnr 2019/88-106
Arbetsförmedlingens skrivelse 4 april 2019 med svar på skrivelse om
Arbetsförmedlingens lokala närvaro i Västerviks kommun.
Dnr 2018/159-512
Trafikverkets skrivelse 2019-04-26 med beslut att fastställa vägplan för ombyggnad av
väg E22 Karlskrona-Norrköping, delen Målbäcken-Bälö.

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 § 107

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

-

Budget 2020 för Västerviks kommun och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun – remiss av majoritetens förslag
Ekonomisk rapport för Västerviks kommun mars 2019
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
mars 2019
Månadsrapport för kommunstyrelsen mars 2019
Gästhamn i Fiskarehamnen 2019
Kulturstipendium 2019
Föreningsledarstipendium 2019
Årets ideella samhällsutvecklare 2019
SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018 – yttrande till
Justitiedepartementet
SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga – yttrande till
Justitiedepartementet
Motion om skolmaten i Västerviks kommun – förslag till svar
Redovisning av kostnad för frivillig verksamhet för barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsens verksamheter
Ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut gällande
kostverksamheten för nybyggnation av tillagningskök på Tjustgården
Ändring av detaljplan för Vattentornsvägen, del av Västervik 3:1 m.fl. samt
Västervik 3:1, del av Väster om Vattentornsvägen, Västervik, Västerviks
kommun, Kalmar län – planuppdrag
Detaljplan för Horn 1:467 m.fl. Västrum, Västerviks kommun, Kalmar län
– planuppdrag

Jäv
Helena Sjöholm (M) och Anna Bodjo (MP) meddelar jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet Kulturstipendium 2019.
Ingela Svensson (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet
Årets ideella samhällsutvecklare 2019.
Gunnar Jansson (S) och Conny Tyrberg (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet i Kalmar län 2018.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig för gruppmöten och lunch kl. 11.50-14.00.
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 § 108

Budget 2020 för Västerviks kommun och
ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks
kommun – remiss av majoritetens förslag
Dnr 2019/31-041
Majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks
kommun ska efter beslut i kommunstyrelsen remitteras till nämnder och styrelser för
yttrande till kommunstyrelsen senast 31 maj 2019.
Kommunstyrelsen bereder ärendet på sitt sammanträde 3 juni 2019 inför
kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2019.

Särskilt uttalande
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Sverker Thorén (L), Lars-Inge Karlsson (KD)
och Tommy Ivarsson (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Yrkande
Ordföranden yrkar att majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering
2021-2022 för Västerviks kommun remitteras till nämnder och styrelser för yttrande till
kommunstyrelsen senast 31 maj 2019.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun remitteras till nämnder och styrelser för yttrande till
kommunstyrelsen senast 31 maj 2019.

Protokollsanteckning
Hans Ellervik (W) meddelar att Westerwikspartiet inte deltar i beslutet.

Handlingar i ärendet:
Majoritetens förslag 3 maj 2019 till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun
Expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
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 § 109

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun mars
2019
Dnr 2019/69-042
Enligt Budget 2018 - ekonomisk planering 2019-2020 visioner, prioriteringar och
resurser ska kommunstyrelsen löpande följa upp ekonomi, befolkning och
arbetsmarknad genom rapport varje månad.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 23 april 2019 en ekonomirapport för 2019 efter
mars månad med ett prognostiserat resultat för året på 18,5 mnkr vilket är 9,6 mnkr
sämre än budget.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna ekonomirapport 2019 efter mars månad, med ett prognostiserat resultat
för året på 18,5 mnkr vilket är 9,6 mnkr sämre än budget.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med tillägget att ge
kommundirektör i uppdrag att undersöka möjligheten att för socialnämndens del
använda medel ur resultatutjämningsfonden och återkomma till kommunstyrelsen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapport 2019 efter mars månad, med ett prognostiserat resultat
för året på 18,5 mnkr vilket är 9,6 mnkr sämre än budget, samt
att ge kommundirektör i uppdrag att undersöka möjligheten att för socialnämndens del
använda medel ur resultatutjämningsfonden och återkomma till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 april 2019
Expedieras till:
Christina Bäckström, ledningskontoret
Anders Björlin, kommundirektör
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 § 110

Månadsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolag mars 2019
Dnr 2019/69-042
Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen i Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB. Redovisningen inkluderar dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks
Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB.
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB redovisar 17 april 2019 en månadsrapport för
bolaget med dotterbolag för mars 2019.

Förslag till beslut
att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB med dotterbolag per mars 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB med dotterbolag per mars 2019.

Handlingar i ärendet:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s skrivelse 17 april 2019
Expedieras till:
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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Ks § 111

Månadsrapport för kommunstyrelsen mars 2019
Dnr 2019/70-042
Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i
kommunstyrelsens förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar 16 april 2019 en månadsrapport för
kommunstyrelsen till och med mars 2019 med en prognostiserad avvikelse på
+/- 0 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna månadsrapport för mars månad 2019 för kommunstyrelsen med en
prognostiserad avvikelse på +/- 0 mnkr i förhållande till budget för 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport för mars månad 2019 för kommunstyrelsen med en
prognostiserad avvikelse på +/- 0 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Handlingar i ärendet:
Månadsrapport kommunstyrelsen mars 2019, daterad 2019-04-16
Expedieras till:
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-06 12 (35)

Ks § 112

Gästhamn i Fiskarehamnen 2019
Dnr 2018/43-846
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i tjänsteskrivelse 29 april 2019 att Västerviks
kommunen under en tid har arbetat med att utveckla såväl Fiskaretorget som
Fiskarehamnen. Ambitionen är att stegvis utveckla delar av hamnen till en gästhamn i
syfte att stärka Västervik som skärgårdstad genom att tillgängliggöra de centrala delarna
av staden för båtburna. Samtidigt är tanken att ha kvar delar av hamnen för
säsongsplatser.
Under 2018 genomfördes ett försök med gästhamn i Fiskarehamnen. Arrendator var
Nya Vatten AB. I 2018 års annonsering låg en option på 1 års förlängning, vilket Nya
Vatten AB och kommunen nu är överens om. Under försommaren avses inför 2020 och
framåt ett längre arrendeavtal utlysas, med avslut efter att säsongen 2019 utvärderats.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att teckna arrendeavtal med Nya Vatten
AB gällande begränsad gästhamn och begränsade säsongsplatser gällande säsongen
2019, samt
att efter säsongen utvärdera verksamheten och därefter upphandla arrendator för 2020
och tre år framåt med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) yrkar på att det
ska läggas till en att-sats som talar om var kostnaden på 10 000 kr till Västerviks Framåt
AB ska tas ifrån. Ordföranden föreslår att kostnaden på 10 000 kr ska tas ifrån
utvecklingsanslaget.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar som tillägg
att en strategi av kajen vid varmbadhuset ska utredas.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar som ändring att eventuellt ska läggas till i den andra attsatsen i förslaget till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag,
Harald Hjalmarsson tilläggsyrkande och Tommy Ivarssons ändringsyrkande.

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 § 112 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att teckna arrendeavtal med Nya Vatten
AB gällande begränsad gästhamn och begränsade säsongsplatser gällande säsongen
2019,
att efter säsongen utvärdera verksamheten och därefter eventuellt upphandla
arrendator för 2020 och tre år framåt med möjlighet till förlängning 1 + 1 år,
att kostnaden på 10 000 kr till Västerviks Framåt AB ska tas från utvecklingsanslaget,
samt
att en strategi av kajen vid varmbadhuset ska utredas.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 april 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Tomas Ogebrink, 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 § 113

Kulturstipendium 2019
Dnr 2019/191-805
Västerviks kommuns kulturstipendium utdelas enligt stadgarna som stimulans,
uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet.
Unga lovande förmågor kan också beviljas stipendiet. Stipendiet tilldelas person, grupp
eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun eller på annat sätt har
anknytning till kommunen. Stipendiet kan inte utdelas postumt eller mer än en gång till
samma person/grupp/organisation. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på
flera stipendiater, dock högst tre vid varje tillfälle.
Stipendiet kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2019.

Jäv
Helena Sjöholm (M) och Anna Bodjo (MP) meddelar jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att 2019 års kulturstipendium på 12 000 kr utdelas till Cécile
Dambach och Frank Hinzmann Dambach med följande motivering: För deras entusiasm
och driv för att skapa en plats för kulturmöten på landsbygden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
atta 2019 års kulturstipendium på 12 000 kr utdelas till Cecile Dambach och Frank
Hinzmann Dambach med följande motivering: För deras entusiasm och driv för att skapa
en plats för kulturmöten på landsbygden.

Expedieras till:
Ann-Sofie Pettersson, kulturenheten
Justerandes sign
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Ks § 114

Föreningsledarstipendium 2019
Dnr 2019/193-805
Föreningsledarstipendiet utdelas enligt stadgarna till föreningsledare som gjort eller gör
förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun. Stipendiet är
personligt och skall ses som ett erkännande av en god ledargärning. Stipendiet kan inte
delas på flera stipendiater och heller inte tilldelas samma stipendiat vid mer än ett
tillfälle.
Stipendiet kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2019.

Yrkanden
Jon Sjölander (M) yrkar att 2019 års föreningsledarstipendium på 12 000 kr utdelas till
Rickard Meijer med följande motivering: Rickard Meijer har med sin kreativitet lyckats
att "blåsa liv i " Västerviks Handbollsförening och därmed inspirerat övriga medlemmar
att engagera sig mera i ungdomsverksamheten, vilket har medfört att föreningen just nu
utvecklas i en positiv riktning särskilt på flicksidan.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utdela 2019 års föreningsledarstipendium till Rickard Meijer med följande
motivering: Rickard Meijer har med sin kreativitet lyckats att "blåsa liv i " Västerviks
Handbollsförening och därmed inspirerat övriga medlemmar att engagera sig mera i
ungdomsverksamheten, vilket har medfört att föreningen just nu utvecklas i en positiv
riktning särskilt på flicksidan.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-06 16 (35)

Ks § 115

Årets ideella samhällsutvecklare 2019
Dnr 2019/192-805
Stipendiet utdelas enligt stadgarna. Stipendiet utdelas som stimulans, uppmuntran och
erkännande till den som gjort betydelsefulla insatser för sin bygds, orts eller
kommunens utveckling. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som har sin
hemvist i Västerviks kommun eller på annat sätt anknytning till kommunen. Stipendiet
ska ses som ett erkännande av goda insatser som kommit många till del. Stipendiet kan
inte delas på flera stipendiater.
Stipendiet kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2019.

Jäv
Ingela Svensson (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att stipendiet för årets ideella verksamhetsutvecklare 2019 på 12 000
kr utdelas till Ankarsrums samhällsförening med följande motivering: Framgångsrikt har
föreningen samverkan med kommunen, i en tuff tid för orten. Sammanhållningen
är nu extra viktigt i Ankarsrum. Föreningarna hjälper till med upprustning och driver på
för en positiv utveckling av utemiljön. Samhällsföreningen driver det lokala
engagemanget framåt på ett positivt sätt.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att stipendiet för årets ideella verksamhetsutvecklare 2019 på 12 000 kr utdelas till
Ankarsrums samhällsförening med följande motivering: Framgångsrikt har föreningen
samverkan med kommunen, i en tuff tid för orten. Sammanhållningen
är nu extra viktigt i Ankarsrum. Föreningarna hjälper till med upprustning och driver på
för en positiv utveckling av utemiljön. Samhällsföreningen driver det lokala
engagemanget framåt på ett positivt sätt.

Expedieras till:
Malin Ohlsson, 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-06 17 (35)

Ks § 116

SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018
– yttrande till Justitiedepartementet
Dnr 2019/61-170
Justitiedepartementet har 12 februari 2019 gett bland annat Västerviks kommun
möjligheten att yttra sig över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU
2019:7). Yttrandet ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast 13 maj 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 27 april 2019 tagit fram ett förslag till
remissvar.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 27 april 2019 över betänkandet om
Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) som sitt eget och överlämna det till
Justitiedepartementet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Lars-Inge Karlsson (KD) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg
att i sammanfattningen lägga till att kommuner erhåller kompensation för kostnader för
enligt utredningen genomförda förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar
att med kommunstyrelsens tillägg anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 27 april
2019 över betänkandet om Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) som sitt eget
och överlämna det till Justitiedepartementet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 april 2019
SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018
Expedieras till:
Justitiedepartementet
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
2019-05-06 18 (35)

Ks § 117

SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga
– yttrande till Justitiedepartementet
Dnr 2019/75-100
Justitiedepartementet har 15 februari 2019 gett bland annat Västerviks kommun
möjligheten att yttra sig över betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU
2018:85). Yttrandet ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast 15 maj 2019.
Socialnämnden beslutade 2019-05-02, § 41 att inte yttra sig över remissen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte yttra sig över SOU 2018:85 betänkandet av Ungdomsreduktionsutredningen,
Slopad straffrabatt för unga myndiga.

Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Sverker Thorén (L) och Tommy Ivarsson
(SD) yrkar att Västerviks kommun ska yttra sig och förordar alternativ 3 i utredningen.
Conny Tyrberg (C) yrkar att Västerviks kommun utifrån socialförvaltningens yttrande i
ärendet ska ställa sig bakom utredningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit Conny Tyrbergs yrkande.
Omröstning begärs och ordföranden föreslår att de som stödjer Conny Tyrbergs (C)
yrkande röstar ja och de som stödjer Harald Hjalmarsson (M) med fleras yrkanden röstar
nej.
Dan Nilsson (S), Malin Wimmerström (S), Sharad Bhatt (S), Conny Tyrberg (C) och Anna
Bodjo (MP) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Lars-Inge Karlsson (KD), Sverker Thorén (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 bifalla Conny Tyrbergs yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom SOU 2018:85 betänkandet av Ungdomsreduktionsutredningen,
Slopad straffrabatt för unga myndiga och expediera beslutet till Justitiedepartementet.
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 § 117 forts.
Protokollsanteckning
Mariann Gustafsson (V) vill ha med följande protokollsanteckning vilken ordföranden
godkänner: Inga av alternativen i utredningen är bra.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 maj 2019
Socialnämndens yttrande 2019-05-02
SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga
Expedieras till:
Justitiedepartementet
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
2019-05-06 20 (35)

Ks § 118

Motion om skolmaten i Västerviks kommun
– förslag till svar
Dnr 2018/228-109
Leif Svensson (V) har 1 augusti 2018 lämnat in en motion om skolmat i Västerviks
kommun. Motionären vill att Västerviks kommun beslutar om ambitionsnivån att
servera Sveriges bästa skolmat, samt att kommunen utreder förutsättningarna för en 20
alternativt 40 veckor lång utbildning för skolmåltidspersonalen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 149 att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning i samråd med kommunstyrelsens förvaltning.
Kostenheten på kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 11 mars 2019 yttrat sig.
Förvaltningens skriver att kostverksamheten har en hög ambitionsnivå när det gäller att
servera goda och näringsrika måltider efter de ekonomiska förutsättningar som finns.
Det finns ett samarbete etablerat med barn- och utbildningsförvaltningen. Genom bland
annat matråd och andra former av dialog involveras elever och personal inom förskola
och skola i måltidens innehåll och utformning. Kostverksamheten följer
livsmedelsverkets råd när det gäller ”Bra mat i skolan”. Kostpersonalen har erforderlig
storköks- eller restaurangutbildning och de får kontinuerligt fortbildning både i egen regi
och av externa utbildare. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2019-04-16, §
64 och beslutade att godkänna lämnad information.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i en sammanfattande tjänsteskrivelse 24 april
2019 att yttrandet från kostenheten har sin grund i kommunens livsmedels- och
måltidspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2009-02-26, § 14. Av policyn med
tillhörande riktlinjer framgår bland annat att hänsyn ska tas till folkhälsa och miljö och
att det ska utgöra grunden för val av livsmedel och utformning av måltider. All
produktion, hantering och servering av mat ska präglas av kvalitets-, säkerhets- och
servicetänkande. Vidare framgår att personalen inom kostverksamheten kontinuerligt
erbjuds fortbildning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 mars 2019 avslå
motionen om skolmaten i Västerviks kommun.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till motionens första att-sats samt att motionen ska
anses besvarad.
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
2019-05-06 21 (35)

Ks § 118 forts.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 mars 2019 avslå
motionen om skolmaten i Västerviks kommun.

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

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 april 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-16, § 64
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 mars 2019
Motion 1 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
2019-05-06 22 (35)

Ks § 119

Ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut
gällande kostverksamheten för nybyggnation av
tillagningskök på Tjustgården
Dnr 2014/112-019
Som en följd av det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige fattade 2016-03-21, § 54
rörande kostverksamheten i Västerviks kommun lade kommunstyrelsens förvaltning den
31 mars 2016 en beställning till TjustFastigheter AB om byggnation av ett tillagningskök
med restaurang, dimensionerat för 110 portioner, på det särskilda boendet Tjustgården.
Under första halvåret 2018 projekterade Västerviks Bostads AB (Bostadsbolaget) i nära
samarbete med kommunstyrelsen förvaltnings kostenhet och socialförvaltningens
personal på Tjustgården byggnationen och utemiljön som en funktionsentreprenad. Den
totala ytan för tillagningskök, restaurang, teknikutrymmen, förråd samt förbindelsegång
in till Tjustgården blev ca 630 m².
Vid ett möte 20 december 2018 mellan Västerviks Kommun och Bostadsbolaget
bestämdes att upphandlingen skulle avbrytas då kostnaden för bygget inte skulle
rymmas inom den budget som fastslagits i kostutredningen. Bostadsbolaget har tagit
fram en ny programhandling daterad 8 mars 2019 med ny placering av byggnaden utan
restaurang men med ett ytoptimerat tillagningskök. Den totala ytan för tillagningskök,
teknikutrymme, miljörum samt förbindelsegång in till Tjustgården blir ca 210 m².
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-05-02, § 48 att ställa sig bakom
förslaget att bygga ett tillagningskök vid Tjustgården. Socialförvaltningen skriver dock i
ett yttrande att Bostadsbolaget måste ta fram ett nytt förslag på placering då föreslagen
placering ej fungerar för verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad ändring i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 2016-10-31, §
54 vilket innebär att matsal exkluderas vid nybyggnation av tillagningskök på
Tjustgården.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att hyresnivån ska fastställas efter redovisad
upphandling.
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag och avslagit Harald
Hjalmarssons (M) 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
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Ks § 119 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad ändring i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 2016-10-31, §
54 vilket innebär att matsal exkluderas vid nybyggnation av tillagningskök på
Tjustgården.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 maj 2019
Socialnämndens beslut 2019-05-02, §
Socialförvaltningens yttrande 24 april 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
2019-05-06 24 (35)

Ks § 120

Avtal och reglemente för Hjälpmedelsnämnden
– revidering
Dnr 2019/173-106
Kommunerna i Kalmar län har en gemensam hjälpmedelsnämnd. Hjälpmedelsnämnden
är till för samverkan angående rehabilitering och försörjningsverksamhet för tekniska
hjälpmedel.
Hjälpmedelsnämnden tog vid sitt sammanträde 2019-03-27, § 14 beslut om förslag till
revidering av avtal med länets kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och
revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden. Anledningen till att förändringar i
reglemente och avtal behöver ses över är dels att regionförbundet ändrats och
primärkommunala nämnden inte finns kvar och dels revisorernas rapport kring
hjälpmedelsnämndens verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till revidering av Avtal om gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet,
att godkänna förslaget till revidering av Verksamhetsbeskrivning för gemensam
hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län,
att godkänna förslaget till revidering av Reglemente för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten mellan kommunerna i Kalmar län, samt
att godkänna tillägget av bilaga 4 Budget och verksamhetsuppföljning till avtalet.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till revidering av Avtal om gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet,
att godkänna förslaget till revidering av Verksamhetsbeskrivning för gemensam
hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län,
att godkänna förslaget till revidering av Reglemente för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten mellan kommunerna i Kalmar län, samt
att godkänna tillägget av bilaga 4 Budget och verksamhetsuppföljning till avtalet.
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 § 120 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 april 2019
Hjälpmedelsnämndens beslut 2019-03-27, § 14
Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar läns tjänsteutlåtande 18 mars 2019
Förslag till avtal
Förslag till verksamhetsbeskrivning, bilaga 1
Förslag till reglemente, bilaga 3
Förslag till Budget och verksamhetsuppföljning, ny bilaga 4
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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Kommunstyrelsen
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Ks § 121

Årsredovisning, revisionsberättelse och
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar
län 2018
Dnr 2019/176-04186
Samordningsförbundet i Kalmar län redovisar i skrivelse 10 april 2019 årsredovisning och
revisionsberättelse för 2018. Samordningsförbundet i Kalmar Län bedriver finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets tolv kommuner.
Samordningsförbundet har under 2018 finansierat individinriktade
arbetsrehabiliterande insatser i länets alla kommuner.
Förbundsmedlemmarna ska var och en för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Kalmar län, samt
att för Västerviks kommuns del bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i
Kalmar län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Jäv
Gunnar Jansson (S) och Conny Tyrberg (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Kalmar län, samt
att för Västerviks kommuns del bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i
Kalmar län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 april 2019
Samordningsförbundets i Kalmar län skrivelse 10 april 2019, inkl. årsredovisning,
granskningsrapport och revisionsberättelse för 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
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Ks § 122

Ändring av detaljplan för Vattentornsvägen, del av
Västervik 3:1 m.fl. samt Västervik 3:1, del av
Väster om Vattentornsvägen, Västervik, Västerviks
kommun, Kalmar län – planuppdrag
Dnr 2019/179-214
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 april 2019 framgår att miljö- och
byggnadskontoret har kommit in med en förfrågan att ändra de båda rubricerade
detaljplanerna för att kunna ge bygglov. Kommunstyrelsens förvaltning delar
uppfattningen om behovet av en ändring av detaljplanerna.
Gällande syfte med detaljplan för Vattentornsvägen, del av Västervik 3:1 m.fl. är att
planlägga 12 nya villatomter. Detaljplanen möjliggör även utökad tomtmark för
angränsande fastigheter längs Myrvägen.
Syftet med detaljplan för Västervik 3:1, del av Väster om Vattentornsvägen för att få
fram ett tomtområde för friliggande småhus.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att ändring av detaljplan för Etapp 3, Vattentornsvägen del av Västervik 3.1 m.fl., (C325)
Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län kan ske utifrån direktiv i kommunstyrelsens
förvaltnings skrivelse 24 april 2019, samt
att ändring av detaljplan för Västervik 3:1, del av Väster om Vattentornsvägen (C238)
Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län kan ske utifrån direktiv kommunstyrelsens
förvaltnings skrivelse 24 april 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 april 2019
Expedieras till:
Gabriel Helgesson, 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 § 123

Detaljplan för Horn 1:467 m.fl. Västrum, Västerviks
kommun, Kalmar län – planuppdrag
Dnr 2018/213-214
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 april 2019 framgår att två fastighetsägare
ansökt om att ta fram en ny detaljplan för sammanlagt 5 fastigheter i syfte att utöka
byggrätten (Horn 1:467, 1:518, 1:492, 1:493, 1:494). Önskemålet från fastighetsägarna
är att området ska ges samma byggrätter som i näraliggande nyligen antagna
detaljplaner på Hornslandet.
Området är beläget cirka 4 km sydost om Västervik på östra delen av Hornslandet, söder
om området Bråtviken och väster om Stora Bråtviken. Området utgörs av tallskog av
varierande ålder i direkt anslutning till befintlig fritidshusbebyggelse. Området har i
dagsläget endast en enklare väganslutning i form av en skogsväg (Bråtviksvägen) som
går mellan Grönövägen och Drottviksslingan. En väganslutning finns även från norr mot
området Bråtviken.
Området planlades för bostäder 1980 och några tomter såldes innan exploateringen
avbröts då exploatören gick i konkurs.
Området ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för VA och anslutas till det
allmänna VA-nätet. Gata ska byggas ut med anslutning till allmän väg. En samfällighet
ska bildas för utbyggnad och underhåll av gatan.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver att planerad anslutning till allmänt VA och övrigt
vägnät genom en samfälld väg gör att tomterna är lämpliga att exploatera. En utökad
byggrätt innebär inget hinder för en framtida förändring av de tomter som Horns
Strands Fastigheter AB idag äger väster och söder om föreslaget planområde.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att detaljplan för Horn 1:467 m.fl., Västrum, Västerviks kommun, Kalmar län kan
upprättas enligt standardförfarande enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24
april 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 april 2019
Expedieras till: Fanny Hansson, enheten för samhällsbyggnad
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Förslag till gatunamn inom detaljplan Vd 76 10 12,
Helgenäs, Västerviks kommun
Dnr 2019/157-246
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 april 2019 framgår att namn saknas för
två gator i detaljplanen Vd 76 10 12. Gatorna utgår från Tinderedsvägen i Helgenäs.
Tomterna och gatorna är avstyckade från ett gärde som lokalt kallas för Buskängen.
Buskängen har tillhört torpet Busken som låg i Helgenäs och finns med på kartor från
början av 1700-talet. Skogsdungen öster om de utstakade tomterna har platsnamnet
Björkhaga. Gatorna föreslås heta Buskängsstigen och Björkhagastigen vilka har
förankring i platsens historia. De nya gatorna blir enskilda vägar. Namngivningen har
skett i samråd med fastighetsägaren.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att namnge de nya gatorna till Buskängsstigen och Björkhagastigen.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 april 2019
Expedieras till:
Ulla-Britta Stävmark, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Förslag till gatunamn inom detaljplan C 154, Yttre
Karstorp, Västervik, Västerviks kommun
Dnr 2019/158-246
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 april 2019 framgår att namn saknas för
gata i Karstorps industriområde. Gatan ligger på kvartersmark inom detaljplanen C 154.
Kommunen är väghållare. Gatan föreslås heta Ekegrensgatan vilket har förankring i
området där en gata heter Videgrensgatan.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att namnge den nya gatan till Ekegrensgatan.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 april 2019
Expedieras till:
Ulla-Britta Stävmark, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Stiftarmöte 2019 med Västerviks
utvecklingscentrum – direktiv och val av ombud
Dnr 2019/169-107
Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) kallar representanter för stiftarna till stiftarmöte
den 23 maj 2019 kl. 16.00 i lokal Rådmannen, Kommunhuset i Västervik.
Kommunstyrelsen har att utse ombud vid stiftarmötet samt att lämna direktiv till
ombudet. Direktivet brukar vara att föreslå godkännande av årsredovisningen och
tillstyrka ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för 2018.

Yrkanden
Conny Tyrberg (C) yrkar att Dan Nilsson (S) utses till ombud samt att ombudet får i
direktiv att föreslå godkännande av årsredovisningen, tillstyrka ansvarsfrihet för
stiftelsens styrelse för 2018 samt att fullfölja de val av ledamöter och ersättare till
styrelsen som kommunfullmäktige redan gjort.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Dan Nilsson (S) till ombud på stiftarmöte 2019 med Västerviks
Utvecklingscentrum, samt
att ge ombudet i direktiv att föreslå godkännande av årsredovisningen, tillstyrka
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för 2018 samt att fullfölja de val av ledamöter och
ersättare till styrelsen som kommunfullmäktige redan gjort

Handlingar i ärendet:
Västerviks utvecklingscentrums kallelse till stiftarmöte 2019 inklusive årsredovisning och
revisionsberättelse
Expedieras till:
Ombudet
Västerviks utvecklingscentrum
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Ansökan om marknadsföringsbidrag för 2019
– Västerviks Ishockeyklubb
Dnr 2019/186-048
Västerviks Ishockeyklubb ansöker i skrivelse 30 april 2019 om marknadsföringsbidrag
inför den kommande säsongen 2019-2020 på 800 000 kr från Västerviks kommun för
den good will och de mervärden som spel i Hockeyallsvenskan ger Västerviks kommun.

Yrkanden
Sverker Thorén (L) med instämmande av Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP) och LarsInge Karlsson (KD) yrkar avslag på ansökan och att den normala nivån på bidraget följs
vilket innebär ett marknadsföringsbidrag på 250 000 kr.
Dan Nilsson (S) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M), Tommy Ivarsson (SD)
och Malin Wimmerström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om
marknadsföringsbidrag på 800 000 kr enligt den befintliga policyn för
marknadsföreningsbidrag, att bidraget är villkorat av att tävlingsdeltagande sker i
Hockeyallsvenskan under lagnamnet Västerviks Ishockeyklubb – Hockey samt att
finansiering sker genom utvecklingsanslaget.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på ansökan.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att kommunledningskontoret får i uppdrag att
redovisa en modell för köp av marknadsföringstjänster som
- bygger på analys av marknadsvärde
- tydliggör vilka aktiviteter som kan förväntas av respektive organisation.
Jon Sjölander (M), Conny Tyrberg (C), Lars-Inge Karlsson (KD), Tommy Ivarsson (SD) och
Sverker Thorén (L) yrkar bifall till Harald Hjalmarssons (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre huvudförslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit ordförandens m.fl. yrkande.
Omröstning begärs. För att få fram ett motförslag ställer ordföranden Sverker Thoréns
m.fl. yrkande mot Mariann Gustafssons yrkande och finner att Sverker Thoréns yrkande
ska vara motförslag.
Ordföranden föreslår därefter att de som röstar för ordförandens m.fl. yrkande röstar ja
och de som röstar för Sverker Thoréns m.fl. yrkande röstar nej.
Dan Nilsson (S), Malin Wimmerström (S), Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M) och
Tommy Ivarsson (SD) röstar ja.
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Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP), Lars-Inge Karlsson (KD), och Sverker Thorén (L)
röstar nej.
Sharad Bhatt (S) och Mariann Gustafsson (V) avstår från att rösta.
Med fem (5) ja-röster mot fyra (4) nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat bifalla ordförandens m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer avslutningsvis Harald Hjalmarssons (M) tilläggsyrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Västerviks Ishockeyklubbs ansökan om marknadsföringsbidrag på 800 000
kronor enligt den befintliga policyn för marknadsföreningsbidrag,
att finansiering sker genom utvecklingsanslaget,
att beslutet är villkorat av att tävlingsdeltagande sker i Hockeyallsvenskan säsongen
2019-2020 under lagnamnet Västerviks Ishockeyklubb – Hockey, samt
att kommunledningskontoret får i uppdrag att redovisa en modell för köp av
marknadsföringstjänster som
- bygger på analys av marknadsvärde
- tydliggör vilka aktiviteter som kan förväntas av respektive organisation.

Reservation
Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP), Lars-Inge Karlsson (KD), Sverker Thorén (L) och
Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Harald Hjalmarsson (M) vill ha fört till protokollet att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att omedelbart, eller senast under innevarande år, påbörja projektering och
genomförande av nytt arenaprojekt med inriktning att det ska vara en icke-kommunal
huvudman, som en del av första etappen inom Bökensvedsområdet.
Conny Tyrberg (C) vill ha fört till protokollet att han anser att bidraget ska finansieras
från resultatutjämningsfonden
Hans Ellervik (W) vill ha fört till protokollet att han reserverar sig mot beslutet.

Handlingar i ärendet:
Västerviks Ishockeyklubbs skrivelse 30 april 2019
Expedieras till:
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
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Deltagande på tillväxtdagen 21 maj 2019
Dnr 2019/194-140
Den 21 maj 2019 arrangeras Tillväxtdagen 2019 på Gränsö slott, Västervik.

Yrkande
Ordföranden yrkar att en deltagare från majoriteten och en deltagare från oppositionen
ges möjlighet att delta på Tillväxtdagen 21 maj 2019 och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ordförandens yrkande.
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Rapporter
Conny Tyrberg (C) informerar om vänortsstämma som kommer att ske sommaren 2020.
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