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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
20 maj 2019 kl. 8.30 – 12.45
ajournering 09.40-10.00, 11.30-12.00

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf. §§ 130-139, §§ 141-149
Malin Wimmerström (S)
Sharad Bhatt (S)
Conny Tyrberg (C), §§ 130-139, §§ 141-149
Anna Bodjo (MP), §§ 130-131, del av § 132, §§ 133-143, §§ 145-149
Harald Hjalmarsson (M), §§ 130-139, §§ 141-149
Jon Sjölander (M), §§ 130-139, §§ 141-149
Maud Ärlebrant (KD)
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Tommy Ivarsson (SD), §§ 130-139, §§ 141-149
Mariann Gustafsson (V), ordf. § 140
Marcus Fridlund (S), tjg. ers. § 140
Fredrik Lindwall (C), tjg. ers. § 140
Helena Sjöholm (M), tjg. ers. § 140
Lars-Inge Karlsson (KD), tjg. ers. § 140
Dan Larsen (SD), tjg. ers. § 140
Andreas Rindbäck Wallin, (V) tjg. ers. del av § 132, § 144

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Tommy Ivarsson (SD) och Marcus Fridlund (S)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 20 maj 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

130-149

Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson, §§ 130-139, 141-149

Mariann Gustafsson § 140

Tommy Ivarsson §§ 130-139, 141-149

Marcus Fridlund § 140

Justerande

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

20 maj 2019

Anslaget sätts upp

22 maj 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

13 juni 2019
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Övriga närvarande
Marcus Fridlund, (S), ers. §§ 130-139, §§ 141-149
Gunnar Jansson (S), ers.
Ingela Svensson (C), ers.
Fredrik Lindwall, (C) ers. §§ 130-139, §§ 141-149
Andreas Rindbäck Wallin, (V) ers. §§ 130-131, del av § 132, §§ 133-143, §§ 145-149
Helena Sjöholm, (M), ers. §§ 130-139, §§ 141-149
Hans Ellervik (W), ers. §§ 130-132
Lars-Inge Karlsson (KD), ers. §§ 130-139, §§ 141-149
Sverker Thorén (L), ers.
Dan Larsen (SD), ers. §§ 130-139, §§ 141-149
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningschef §§ 130-132
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 130-132
Sofia Eldh, ledningskontoret, §§ 130-132
Mikael Åskog, sekreterare
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 132
Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 132
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 132
Jörgen Olsson, socialförvaltningen, del av § 132
Karin Enwall, ledningskontoret, del av § 132
Gina Svensson, enheten för kommunservice, del av § 132
Christer Lundh, enheten för kommunservice, del av § 132
Malin Hanson, enheten för kommunservice, del av § 132
Christine Andersson, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 132
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 132

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 20 maj 2019
§ 130 Upprop och val av justerare
§ 131 Anmälan om delegationsbeslut
§ 132 Kommundirektören informerar
§ 133 Arbetsordning för Västerviks kommunfullmäktige – revidering
§ 134 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK
T med AkademikerAlliansen
§ 135 Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om tidsbegränsad avgiftsfri
parkering – yttrande till förvaltningsrätten (mål nr 3519-19)
§ 136 Digitaliseringsstrategi för Västerviks kommun
§ 137 Förskolans gruppstorlekar och personaltäthet – svar på uppdrag
§ 138 Förlängning av option på köp av gamla vattentornet i Västervik
§ 139 Reservel till servicepunkterna – svar på återremiss
§ 140 Årsredovisning 2018 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län
§ 141 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter – svar till
SKL
§ 142 Detaljplan för Västervik Resort, del av Västervik 4:72 och Västervik 4:34,
Västerviks kommun, Kalmar län – planbesked
§ 143 Information om kostupphandling i Västerviks kommun
§ 144 Rekrytering av förvaltningschef till miljö- och byggnadsförvaltningen
§ 145 Sommaravstängning Fiskaretorget i Västervik – information
§ 146 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsens utgående handlingar
– ändring
§ 147 Planeringsmöte inför Föreningen Nordens vänortsstämma 2020
§ 148 Förstudie och underlag för etablering av ambulanshelikopter i Västervik
§ 149 Rapporter

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 130

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Tommy Ivarsson (SD) 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 § 131

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Kommundirektörens beslut
Dnr 2019/45-042
Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari-april 2019.

Befattningshavares inom försörjningsstöds- och
flyktingverksamhetens beslut
Beslut fattade under april 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
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Ks § 132

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

-

Arbetsordning för Västerviks kommunfullmäktige – revidering
Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om tidsbegränsad avgiftsfri
parkering – yttrande till förvaltningsrätten (mål nr 3519-19)
Digitaliseringsstrategi för Västerviks kommun
Förskolans gruppstorlekar och personaltäthet – svar på uppdrag
Förlängning av option på köp av gamla vattentornet i Västervik
Reservel till servicepunkterna – svar på återremiss
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter – svar till
SKL
Detaljplan för Västervik Resort, del av Västervik 4:72 och Västervik 4:34,
Västerviks kommun, Kalmar län – planbesked
Information om kostupphandling i Västerviks kommun
Rekrytering av förvaltningschef till miljö- och byggnadsförvaltningen
Sommaravstängning Fiskaretorget i Västervik – information
Förstudie och underlag för etablering av ambulanshelikopter i Västervik
Information om planerade aktiviteter i Stadsparken i Västervik

Jäv
Anna Bodjo (MP) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet
Rekrytering av förvaltningschef till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 11.30-12.00 för gruppmöten.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 133

Arbetsordning för Västerviks kommunfullmäktige
– revidering
Dnr 2019/26-101
Kommunstyrelsens förvaltning har efter samråd med kommunfullmäktiges presidium
tagit fram ett förslag till reviderad arbetsordning för fullmäktige, vilken redogörs för i
skrivelse 6 maj 2019.
Förslaget bygger på ett underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och har
kompletterats med redaktionella ändringar och anpassningar till nuvarande arbetssätt.
Därefter har även tillägg gjorts efter att samtliga partier i fullmäktige har fått yttra sig
över förslaget.
Den nya arbetsordningen föreslås gälla från den 1 juli 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisat förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 6
maj 2019 att gälla från och med den 1 juli 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på den del i förslaget som rör begränsad talartid.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på formuleringen av rätt till replik som finns i
förslaget.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att under § 35 i arbetsordningen ska följande skrivning
läggas till: Vid framtagande av underlag inför politisk behandling ska tjänsteperson
agera sakligt och opartiskt.
Ordföranden ställer först sitt eget yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings
förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Mariann Gustafssons yrkande om avslag på den del i förslaget
som rör begränsad talartid under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit
yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Mariann Gustafssons yrkande om avslag på formuleringen av
rätt till replik under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
Ordföranden ställer avslutningsvis Harald Hjalmarssons yrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
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 § 133 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisat förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 6
maj 2019 att gälla från och med den 1 juli 2019.

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad på sammanträdet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 6 maj 2019 med förslag på arbetsordning för Västerviks
kommunfullmäktige
Socialistiska välfärdspartiets remissvar 14 april 2019
Centerpartiets remissvar 10 april 2019
Kristdemokraternas remissvar 10 april 2019
Liberalernas remissvar 10 april 2019
Moderaternas remissvar 10 april 2019
Westervikspartiets remissvar 10 april 2019
Vänsterpartiets remissvar 7 april 2019
Socialdemokraternas fullmäktigegrupps remissvar inkommet 21 mars 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
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Ks § 134

Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK T med
AkademikerAlliansen
Dnr 2019/135-021
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 13 maj 2019 att det mellan Sveriges
Kommuner och Landsting och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal
ursprungligen tecknat 15 april 2001. I mars 2019 kom parterna överens om ändringar
och tillägg i avtalet som gäller från 1 april 2019.
Tillägg och ändringar av avtalet HÖK T har skett med anledning av att avtalet från och
med 2019-04-01 även ska gälla för arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna.
Fysioterapeuterna har tidigare omfattats av Huvudöverenskommelse OFR Hälso- och
Sjukvård. Vidare har Saco-förbundet Trafik och Järnväg upphört som enskild
arbetstagarorganisation och istället uppgått i Saco-förbundet SRAT. Avtalet har också
tillförts notering om arbetstagarorganisationen Sjöbefälsföreningen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att en ny LOK enligt HÖK T med AkademikerAlliansen ska tecknas med
Fysioterapeuterna för att HÖK T med AkademikerAlliansen ska gälla för
arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna och deras medlemmar,
att en ny LOK enligt HÖK T med AkademikerAlliansen ska tecknas med
arbetstagarorganisationen SRAT för att HÖK T med AkademikerAlliansen ska gälla för
arbetstagarorganisationen, samt
att tillsvidareavtalet HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den
träffade överenskommelsen 2019-03-28 om HÖK T i lydelse 2019-04-01.

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 13 maj 2019
SKL:s cirkulär 19:16 med bilagor
Expedieras till:
Sofia Eldh, 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 § 135

Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut
om tidsbegränsad avgiftsfri parkering – yttrande till
förvaltningsrätten (mål nr 3519-19)
Dnr 2019/146-108
En medborgare har överklagat kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2019 angående
tidsbegränsad avgiftsfri parkering. Förvaltningsrätten i Linköping har i föreläggande 3o
april 2019 begärt in Västerviks kommuns yttrande över innehållet i de inlämnade
överklagandena. Yttrandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 21 maj
2019.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 7 maj 2019 ett förslag till
yttrande.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 maj 2019 som sitt yttrande över
överklagande (mål nr 3519-19, enhet 1) och överlämna det till förvaltningsrätten, med
hemställan om att överklagandet avslås.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 maj 2019 som sitt yttrande över
överklagande (mål nr 3519-19, enhet 1) och överlämna det till förvaltningsrätten, med
hemställan om att överklagandet avslås.

Deltar ej i beslutet
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Kenneth Hardy Axelsson (L) och Maud
Ärlebrant (KD) avstår från att delta i beslutet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 maj 2019
Förvaltningsrätten i Linköpings skrivelse 30 april 2019
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11, § 14
Expedieras till:
Förvaltningsrätten i Linköping
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 136

Digitaliseringsstrategi för Västerviks kommun
Dnr 2019/196-003
PwC gjorde under 2016 en granskning av it-verksamheten och arbetet med
informationssäkerhet i Västerviks kommun. En av rekommendationerna i rapporten var
att kommunen bör komplettera de styrande dokumenten med en övergripande itstrategi. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-05, § 212 i samband med besvarande av
rapporten att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att återredovisa en strategi för
digitalisering.
Kommunfullmäktige beslutade även 2017-10-30, § 241 att bifalla en motion från den
moderata fullmäktigegruppen som handlade om att ta fram ett förslag till
digitaliseringsstrategi för Västerviks kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag på en digitaliseringsstrategi
för Västerviks kommun. Förvaltningen bifogar sitt förslag som bilaga till tjänsteskrivelse
13 maj 2019 och informerar om ärendet på sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisat förslag till digitaliseringsstrategi för Västerviks kommun.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet ska hanteras som ett informationsärende och att
informationen godkänns och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om digitaliseringsstrategin för Västerviks kommun.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 maj 2019
Expedieras till:
Christer Lundh, enheten för kommunservice
Malin Hanson, enheten för kommunservice
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 137

Förskolans gruppstorlekar och personaltäthet
– svar på uppdrag
Dnr 2018/64-041
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 30 att remittera ett uppdrag att se över
hur småbarnsgruppernas storlek (1-3 år) kan minskas till max 12 barn och se över
lärartätheten till kommunstyrelsen för beredning och rapportering till
kommunfullmäktige våren 2019.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse 22 mars 2019 lämnat ett yttrande över
uppdraget. Förvaltningen har gjort en översyn vilken visar att av totalt 51 barngrupper i
kategorin 1-3 år så har 26 av grupperna 13 barn eller fler. Det innebär att ungefär
hälften av alla småbarnsgrupper är större än Skolverkets riktmärke på 6-12 barn per
grupp. Barn- och utbildningsförvaltningen skriver att efter samtal med förskolechefer så
anser merparten av dessa att det skulle vara svårt/omöjligt att minska gruppstorlekarna
utan att bygga ut lokalerna. Några av de större förskolorna har angivit att barngrupperna
kan minskas utan lokalpåverkan, med hjälp av mer personella resurser.
I uppdraget ingick även att se över lärartätheten. Enligt statistik från SCB från oktober
2018 så har förskolorna i Västerviks kommun en personaltäthet på 5,2. I snitt innebär
detta att 1 vuxen tar hand om 5 barn. Siffran ligger i samma nivå som riket.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en beräkning vad nya lokaler och ny
personal skulle kosta. Totalt skulle det behövas cirka 12,9 miljoner kronor för att komma
ner till Skolverkets riktmärke på max 12 barn per barngrupp i ålder 1-3 år.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-16, § 61 att godkänna den lämnade
redovisningen. Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 10 maj 2019 att de
inte har något ytterligare att tillföra i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 22 mars 2019 anse uppdraget att
se över småbarnsgruppernas storlek och förskolans lärartäthet som utfört.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 22 mars 2019 anse uppdraget att
se över småbarnsgruppernas storlek och förskolans lärartäthet som utfört.

Justerandes sign
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Ks § 137 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 maj 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-16, § 61
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 22 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 30
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 138

Förlängning av option på köp av gamla vattentornet
i Västervik
Dnr 2010/253-253
Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 maj 2019 har Richard Granberg option
på köp av gamla vattentornet. Optionen som ursprungligen var på två år har underhand
förlängts med ett halvår eller ett år i taget. Nuvarande beslut går ut den 30 juni 2019.
Den detaljplan för gamla vattentornet som antogs av kommunfullmäktige i mars 2017
överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet att anta detaljplanen då
domstolen ansåg att den tänkta tillbyggnaden på vattentornet skulle medföra att
utformningen inte blir lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till naturoch kulturvärdena på platsen.
Ett nytt detaljplanearbete pågår som tar hänsyn till mark- och miljödomstolens skäl för
sitt beslut. Planförslaget är klart och på väg till samråd i närtid.
Richard Granberg har den klara målsättningen att genomföra projektet och har begärt
en förlängning av optionen med två år för att detaljplanen ska hinna bli lagakraftvunnen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
Att förlänga Richard Granbergs option på köp av gamla vattentornet till ett pris av
100.000 kronor fram till den 30 juni 2021.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 maj 2019
Expedieras till:
Tage Gustafsson, 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
2019-05-20 15 (29)

Ks § 139

Reservel till servicepunkterna – svar på återremiss
Dnr 2018/162-163
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16, § 344 att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att utreda möjligheten att införskaffa reservel till servicepunkterna i
kommunen.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnade ett svar på uppdraget i skrivelse 27 april 2018.
Förvaltningen svarade att det finns en beredskap för värmestugor med kök och toalett i
flera mindre orter i form av skolor och bygdegårdar. Kommunstyrelsen beslutade
2018-05-07, § 183 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 8 maj 2019 ett svar på återremissen.
Förvaltningen skriver att frågan bör ses som en beredskapsfråga och inte en fråga som
rör enbart landsbygdsutveckling då behovet av att handla livsmedel och utföra annan
service i händelse av kris kan anses vara minst lika stort, om inte större, i Västerviks stad.
Enheten för samhällsbyggnad på kommunstyrelsens förvaltning har samrått med
enheten för samhällsskydd och beredskap inför besvarandet av tilläggsuppdraget.
Kostnaden för att ansluta kommunens åtta servicepunkter till reservkraft uppskattas till
ca 2,5 miljoner, beroende på vilken kapacitet som efterfrågas och hur förutsättningarna
ser ut vid varje servicepunkt.
Om butikerna vid kris har betalningslösningar som kräver åtkomst till internet finns det
små möjligheter att bedriva sin näringsverksamhet även med reservkraft. Förvaltningen
anser därmed att skolor, bygdegårdar och liknade offentliga lokaler är att föredra i
planeringen utifrån ett beredskapsperspektiv på landsbygden.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 maj 2019 anse
uppdraget som slutfört.

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 8 maj 2019
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-07, § 183
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 april 2019
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-16, § 344
Expedieras till: Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
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
2019-05-20 16 (29)

Ks § 140

Årsredovisning 2018 och ansvarsfrihet för
Regionförbundet i Kalmar län
Dnr 2019/188-042
Regionförbundet i Kalmar har till Västerviks kommun översänt årsredovisning 2018,
revisionsberättelse och granskningsrapport. Kommunfullmäktige har att besluta om att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Revisionsgranskningens omfattning, inriktning och resultat framgår av
revisionsberättelse m.fl. handlingar. Granskningen har genomförts av de av
landstingsfullmäktige valda revisorerna för regionförbundet. De valda revisorerna har
biträtts vid granskningen av certifierad kommunal revisor från PwC.
Revisorerna tillstyrker att regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta
organ beviljas ansvarsfrihet, samt att regionförbundets årsredovisning 2018 godkänns.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2018 för Regionförbundet i Kalmar län, samt
att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar
läns styrelse för 2018.

Jäv
Dan Nilsson (S), Conny Tyrberg (C), Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M) och
Tommy Ivarsson (SD) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Val av ordförande
Mariann Gustafsson (V) utses av kommunstyrelsen som ordförande av denna paragraf.

Val av justerare
Tommy Ivarsson (SD) utsågs under § 130 till justerare av dagens protokoll. Då Tommy
Ivarsson (SD) anmäler jäv utser kommunstyrelsen Marcus Fridlund (S) att justera denna
paragraf.

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

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
2019-05-20 17 (29)

Ks § 140 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2018 för Regionförbundet i Kalmar län, samt
att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar
läns styrelse för 2018.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 maj 2019
Revisionsberättelse, granskningsrapport och årsredovisning 2018 för Regionförbundet i Kalmar
län
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
2019-05-20 18 (29)

Ks § 141

Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
– svar till SKL
Dnr 2018/366-700
Styrelsen för SKL har i skrivelse 14 december 2018 inkommit med ett förslag på
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter.
SKL rekommenderar att kommunerna gemensamt till SKL bidrar med totalt 19,5 mnkr,
vilket innebär cirka 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansiering gäller för fyra år
(2020-2023).
Socialförvaltningen ställer sig i skrivelse 15 april 2019 positiva till SKL:s rekommendation.
Socialnämnden beslutade 2019-05-02, § 46 att föreslå kommunstyrelsen att Västerviks
kommun under åren 2020-2023 är med och bidrar till den gemensamma finansieringen.
Finansieringen har fram till 2016 varit riktade statsbidrag. Under 2017 och 2018
finansierades kostnaden via kommunstyrelsens utvecklingsanslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Västerviks kommun under åren 2020-2023 är med och bidrar till finansieringen av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, samt
att kostnaden för finansieringen beaktas i budgetarbetet inför 2020.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att Västerviks kommun under åren 2020-2023 är med och bidrar till finansieringen av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, samt
att kostnaden för finansieringen beaktas i budgetarbetet inför 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
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Ks § 141 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 maj 2019
Socialnämndens beslut 2019-05-02, § 46
Socialförvaltningens skrivelse 15 april 2019
SKL:s följebrev till meddelande från styrelsen nr 15/2018, daterat 2019-03-06
SKL:s meddelande från styrelsen nr 15/2018, daterad 2018-12-14
Expedieras till:
SKL
Christina Bäckström, ledningskontoret
Jörgen Olsson, socialförvaltningen
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
2019-05-20 20 (29)

Ks § 142

Detaljplan för Västervik Resort, del av Västervik
4:72 och Västervik 4:34, Västerviks kommun,
Kalmar län – planbesked
Dnr 2019/187-214
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 3 maj 2019 över en ansökan om
planbesked som inkommit för Västervik Resort, del av Västervik 4:72. Ansökans
huvudsakliga syfte är att möjliggöra en byggnation för hotell med upp till cirka 40 rum
och restaurang/ bar.
Exploatören har låtit göra ett första utkast av hur en byggnad rent principiellt skulle
kunna utformas. Diskussion har förts med exploatören kring formspråket och
arkitekturen lyfts fram som ett viktigt element vid ny bebyggelse. Exploatörens
målsättning är att göra en ny byggnad till ett nytt landmärke för framförallt sjöfarten.
En byggnad som består av ett torn med upp till 8 våningar, bestående av 6-7 rum samt,
takterrass med tillhörande frukostmatsal. Resterande nybebyggelse består i förslaget av
en lägre bebyggelse med inspiration hämtad från stugor i 1-2 våningar. Boendet kommer
i huvudsak ske i ”stugorna”. Projektet uppskattas kunna tillföra 40 nya rum.
Förvaltningen skriver i sin slutsats att det blir oerhört viktigt att byggnaden får ett
uttryck med höga arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden kommer ligga högt och ligga i
blickpunkten för all sjötrafik till och från Västervik tätort.
Diskussion har tidigare förts om att utöka delar av Västervik Resort i norr. En
planansökan från 2013 finns för fastigheten Västervik 4:34 där fastighetsägaren önskar
en utökning. Dessa båda ansökningar bör kunna hanteras som ett ärende i ett
gemensamt detaljplaneprojekt och inte parallellt med två separata detaljplaner.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att meddela ett positivt planbesked för ansökan avseende Västervik Resort, del av
Västervik 4:72, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att upprätta förslag till detaljplan för
Västervik Resort, del av Västervik 4:72 samt Västervik 4:34, Västerviks tätort, Västerviks
kommun.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-20 21 (29)

Ks § 142 forts.
Protokollsanteckning
Harald Hjalmarsson (M) vill få fört till protokollet att Moderaterna utgår från att
byggande, ägande och drift görs av icke kommunal aktör.
Maud Ärlebrant (KD), Kenneth Hardy Axelsson (L) och Tommy Ivarsson (SD) ställer sig
bakom protokollsanteckningen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 maj 2019
Expedieras till:
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-20 22 (29)

Ks § 143

Information om kostupphandling i Västerviks
kommun
Dnr 2019/201-050
På sammanträdet lämnar kommunstyrelsens förvaltning information om nuvarande och
kommande kostupphandling i Västerviks kommun.

Förslag till beslut
att godkänna lämnad information.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till förslag till
beslut med tillägget att ge i uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att se över
möjligheterna att göra en översyn av den lokala marknaden i samband med
upphandlingar när det bland annat gäller livsmedel.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information, samt
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se över möjligheterna att göra en
översyn av den lokala marknaden i samband med upphandlingar när det bland annat
gäller livsmedel.

Handlingar i ärendet:
Upphandlingsenhetens presentation visad på kommunstyrelsens sammanträde 20 maj 2019
Expedieras till:
Karin Enwall, upphandlingsenheten
Gina Svensson, enheten för kommunservice
Kommunstyrelsens förvaltning, 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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Kommunstyrelsen
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Ks § 144

Rekrytering av förvaltningschef till miljö- och
byggnadsförvaltningen
Dnr 2019/200-023
Kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens presidium har tillsammans med
kommundirektören och HR-chefen utgjort rekryteringsgrupp i samband med
rekryteringen av ny förvaltningschef till miljö- och byggnadsförvaltningen.
I skrivelse 20 maj 2019 redovisar kommundirektören hur rekryteringen har genomförts
tillsammans med rekryteringsföretaget Unik Resurs.
Efter genomförda intervjuer och med beaktande av testresultat och de fackliga
företrädarnas återkoppling har rekryteringsgruppen enats om att förorda Carolina
Stalebrant som ny förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen. Tillsättningen
är MBL-förhandlad och facken har inget att erinra mot rekryteringsgruppens val.

Förslag till beslut
att erbjuda Carolina Stalebrant tjänsten som förvaltningschef för miljö- och
byggnadsförvaltningen, samt
att uppdra åt kommundirektören att teckna anställningsavtal jämte villkor för Carolina
Stalebrants anställning.

Jäv
Anna Bodjo (MP) 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 beslutar
att erbjuda Carolina Stalebrant tjänsten som förvaltningschef för miljö- och
byggnadsförvaltningen, samt
att uppdra åt kommundirektören att teckna anställningsavtal jämte villkor för Carolina
Stalebrants anställning.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse upprättad 2019-05-20
Expedieras till:
Sofia Eldh, ledningskontoret
Kommunstyrelsens förvaltning, 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 § 145

Sommaravstängning Fiskaretorget i Västervik
– information
Dnr 2019/199-311
Kommunstyrelsens förvaltning har gått ut med en förfrågan till medlemmar i Västerviks
Citysamverkan om vilka veckor under sommaren 2019 som Fiskaretorget i Västervik ska
vara avstängt för biltrafik.
På sammanträdet lämnar kommunstyrelsens förvaltning muntlig information om
avstängningen av Fiskaretorget sommaren 2019. Förvaltningen informerar om att de har
för avsikt att stänga av Fiskaretorget för biltrafik under veckorna 28 till och med 32.

Förslag till beslut
att godkänna lämnad information om avstängning av Fiskaretorget i Västervik under
sommaren 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att en utvärdering ska göras efter sommaren
2019 med berörda parter.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om avstängning av Fiskaretorget i Västervik under
sommaren 2019, samt
att en utvärdering med berörda parter ska ske efter sommaren 2019.

Handlingar i ärendet:
Svar på undersökning Bilfritt på Fiskaretorget sommartid
Expedieras till:
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Ks § 146

Bemyndigande att underteckna från
kommunstyrelsen utgående handlingar – ändring
Dnr 2019/84-002
Kommunstyrelsen utfärdar generella bemyndiganden över vilka personer som får
underteckna utgående handlingar från styrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 13 maj 2019 föreslagit ändringar i
dokumentet ”Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående
handlingar”. Ändringen beror på att en medarbetare kommer att vara föräldraledig och
ersättas under sin ledighet av vikare.
Utöver dem som redan har ett bemyndigande föreslås ekonomikonsult Tamyres De
Paula ( i förening med annan bemyndigad) att på kommunens vägnar underteckna inoch utbetalningar avseende kassa, bank, bankgiro och plusgiro.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna förslag till ändring i ”Bemyndigande att underteckna från
kommunstyrelsen utgående handlingar” redovisat i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 13 maj 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 13 maj 2019
Expedieras till:
Christina Bäckström, ledningskontoret
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Tamyres De Paula, enheten för kommunservice
Författningssamlingen
För kännedom:
Daniel Adolfsson, enheten för kommunservice
Agneta Grönvall, enheten för kommunservice
Ing-Marie Wedin, enheten för kommunservice
Tina Karlsson, enheten för kommunservice
Hanna Johansson, enheten för kommunservice
Jennie Henriksson Thurgren, enheten för kommunservice
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Ks § 147

Planeringsmöte inför Föreningen Nordens
vänortsstämma 2020
Dnr 2019/203-105
Föreningen Norden har kontaktat Västerviks kommun för ett kommande
planeringsmöte i Akranes, Island, inför föreningens vänortsstämma som hålls 2020 i
Västerviks kommun.
Planeringsmötet sker under en resa 28 augusti till 1 september 2019. Föreningens
ordförande medverkar tillsammans med några av föreningens medlemmar. Föreningen
Norden har ställt frågan till Västerviks kommun om representation från kommunen på
planeringsmötet som gäller arrangemanget av vänortsstämman i Västerviks kommun
2020.
Förslaget från kommunstyrelsens presidium är att kommunfullmäktiges ordförande,
Sverker Thorén (L), deltar på planeringsmötet mot bakgrunden att kommunfullmäktiges
presidium kommer att ta över kontakten med Föreningen Norden under innevarande
mandatperiod och att Västerviks kommun står värd för vänortsstämman 2020.
Föreningen Norden har den 15 maj 2019 lämnat en offert på kostnader för kommunens
representant samt framfört en önskan om att Västerviks kommun står för kostnaden för
hyrbil tur och retur till flygplatsen för alla resenärer. Övriga kostnader för Föreningen
Nordens representanter står föreningen/medlemmarna själva för.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 15 maj 2019 och
lämnar förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunfullmäktiges ordförande Sverker Thorén (L) representerar Västerviks
kommun på planeringsmöte i Akranes, Island, under resa 28 augusti till och med 1
september 2019,
att godkänna finansiering av resa och boende enligt redovisad information om 20 000
kronor, samt
att kostnaden finansieras genom utvecklingsanslaget för 2019.

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

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 § 147 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunfullmäktiges ordförande Sverker Thorén (L) representerar Västerviks
kommun på planeringsmöte i Akranes, Island, under resa 28 augusti till och med 1
september 2019,
att godkänna finansiering av resa och boende enligt redovisad information om 20 000
kronor, samt
att kostnaden finansieras genom utvecklingsanslaget för 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 maj 2019
Expedieras till:
Kansliet, kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Ks § 148

Förstudie och underlag för etablering av
ambulanshelikopter i Västervik
Dnr 2019/198-770
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i skrivelse 14 maj 2019 att Regionerna i Kalmar,
Jönköping och Östergötland har genom samarbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen
påbörjat ett utredningsarbete kring en gemensam resurs för ambulanshelikopter för alla
tre regionerna.
Arbetet är i ett inledande skede och under året är det rimligt att beslut kan komma att
fattas gällande typ av helikopter samt lokalisering av en helikopterbas.
Förvaltningen skriver att en etablering i Västervik skulle vara strategiskt värdefull ur en
rad aspekter, bland annat för att stärka sjukhuset och ambulanssjukvården men även
kommunens räddningstjänst samt inte minst för att avsevärt kunna trygga möjligheterna
både till insatser och tillgång till snabb vård i skärgården och på landsbygden.
Förvaltningen skriver att för att ytterligare kunna presentera en bra teknisk lösning och
kostnadsberäkna den behöver en förstudie tas fram för en lokalisering på Västerviks
flygplats innefattande exempelvis landningsplats, hangar samt personalutrymmen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att ge kommunstyrelsens förvaltning med stöd av Tjustfastigheter AB i uppdrag att bistå
regionen i utredningsarbetet för etablering av ambulanshelikopter samt utarbeta en
förstudie för lokalisering på Västerviks flygplats innefattande exempelvis landningsplats,
hangar samt personalutrymmen.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) 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 14 maj 2019
Expedieras till:
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
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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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Rapporter
Ordföranden och Tommy Ivarsson (SD) lämnar rapport från Demodagarna för drönare i
Västervik 14-15 maj 2019.
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