SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-03 1 (35)

Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
3 juni 2019 kl. 8.30 – 16.00
ajournering 09.30-10.00, 12.45-14.30

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf.
Malin Wimmerström (S)
Marcus Fridlund, (S), tjg. ers.
Conny Tyrberg (C)
Anna Bodjo (MP)
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Lars-Inge Karlsson (KD), tjg. ers.
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Tommy Ivarsson (SD)
Mariann Gustafsson (V)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Mariann Gustafsson (V)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 4 juni 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Mariann Gustafsson

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

3 juni 2019

Anslaget sätts upp

5 juni 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

27 juni 2019
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Övriga närvarande
Gunnar Jansson (S), ers.
Helena Sjöholm, (M), ers.
Sverker Thorén (L), ers.
Dan Larsen (SD), ers.
Peter Iselau (SV), ers.
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningschef §§ 150-152
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 150-152
Mikael Åskog, sekreterare
Sofia Eldh, ledningskontoret, del av § 152
Jakob Dahlqvist, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, del av § 152
Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, del av § 152
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, del av § 152
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens, del av § 152
Johannes Löf, enheten för arbete och kompetens, del av § 152
Per Sjöstrand, ledningskontoret, del av § 152
Thomas Eriksson, Västervik Framåt AB, del av § 152
Camilla Janbring, ledningskontoret, del av § 152
Malin Hanson, enheten för kommunservice, del av § 152
Christer Lundh, enheten för kommunservice, del av § 152
Johan Magnusson, ledningskontoret, del av § 152
Jennie Heinz, ledningskontoret, del av § 152
Mia Gunnhagen, ledningskontoret, del av § 152
Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av § 152
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 152
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 152
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 152
Magnus Bengtsson, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 152
Jörgen Olsson, socialförvaltningen, del av § 152

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 3 juni 2019
§ 150 Upprop och val av justerare
§ 151 Anmälan om delegationsbeslut
§ 152 Kommundirektören informerar
§ 153 Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2019
§ 154 Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
januari - april 2019
§ 155 Delårsrapport för kommunstyrelsen januari - april 2019
§ 156 Personalredovisning 2018
§ 157 Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Västerviks kommun
§ 158 Riktlinjer för att motverka mutor och oegentligheter i Västerviks
kommunkoncern
§ 159 Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata
utförare
§ 160 E-förslag – uppföljning och utvärdering
§ 161 Handlingsplan näringslivsstrategin
§ 162 Modell för företagsbesök – information
§ 163 Evenemangsråd – rapport och hemställan
§ 164 Eventuellt samarbete avseende testbädd drönare – information
§ 165 Samarbete Team Östergötland – information
§ 166 Digital strategi för Västerviks kommun
§ 167 Risk och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun
§ 168 Västerviks kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism och
terrorism 2019-2022
§ 169 Säkerhetspolicy och riktlinjer för Västerviks kommunkoncern 2019-2022 –
information
§ 170 Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag till och med 22 maj 2019
§ 171 Handlingsplan integrationsstrategin – uppföljning
§ 172 Förslag till Havsplaner – yttrande till Havs- och vattenmyndigheten
§ 173 Förslag på nytt utskott eller beredning med inriktning på kulturfrågor och
andra berörda frågor – information
§ 174 Motion om att uppmärksamma 100 år sedan det första allmänna
kommunvalet och betydelsen av demokratin – förslag till svar
§ 175 Taxor för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde – revidering
§ 176 Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun
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Ks § 150

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Mariann Gustafsson (V) utses att justera dagens protokoll.
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Ks § 151

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Kommundirektörens beslut
Dnr 2019/65-108
Mark- och miljödomstolens beslut 2019-05-22 att avslå överklagandena av Västerviks
kommuns beslut 2019-01-29, § 491 att anta detaljplan för Rosenstenen 1 i Västerviks
kommun.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 152

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

Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2019
Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
januari - april 2019
Delårsrapport för kommunstyrelsen januari - april 2019
Personalredovisning 2018
Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Västerviks kommun
Riktlinjer för att motverka mutor och oegentligheter i Västerviks
kommunkoncern
Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata
utförare
E-förslag – uppföljning och utvärdering
Handlingsplan näringslivsstrategin
Modell för företagsbesök – information
Evenemangsråd – rapport och hemställan
Eventuellt samarbete avseende testbädd drönare – information
Samarbete Team Östergötland – information
Digital strategi för Västerviks kommun
Risk och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun
Västerviks kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism och
terrorism 2019-2022
Säkerhetspolicy och riktlinjer för Västerviks kommunkoncern 2019-2022
Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag till och med 22 maj 2019
Handlingsplan integrationsstrategin – uppföljning
Förslag till Havsplaner – yttrande till Havs- och vattenmyndigheten
Förslag på nytt utskott eller beredning med inriktning på kulturfrågor och
andra berörda frågor – information
Motion om att uppmärksamma 100 år sedan det första allmänna
kommunvalet och betydelsen av demokratin – förslag till svar
Taxor för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde – revidering
Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig klockan 12.45-14.30 för lunch och gruppmöten.

Justerandes sign
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Ks § 153

Delårsrapport för Västerviks kommun
januari – april 2019
Dnr 2019/69-042
Kommunfullmäktige följer upp kommunens verksamhet två gånger under löpande år,
efter första tertialet och efter andra tertialet. Delårsrapporten för januari – april ska ge
en indikation på om mål och uppdrag i verksamheten kommer att kunna nås som
planerat. Avseende det ekonomiska resultatet lämnas en helårsprognos för året.
Delårsrapporten efter det första tertialet innehåller ingen sammanställd redovisning för
hela kommunkoncernen utan kommunen och bolagen redovisas var för sig.
Ledningskontoret, kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 27 maj 2019 lämnat
förslag till beslut och redovisar delårsrapport för kommunen efter april månad 2019.
I rapporten per april 2019 framgår att prognosen för helåret avviker negativt med 5,7
mnkr från budgeterat resultat vilket beror på en årsprognos på minus 7 mnkr från
socialförvaltningen och en försämrad skatteprognos från SKL med 1,8 mnkr per april
jämfört med budget för 2019. Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett
överskott med 2,8 mnkr mot budget medan övriga förvaltningar räknar med att hålla
budget för året. Realisationsvinster uppgår per april till 0,3 mnkr. Helårsprognosen totalt
för kommunen är ett resultat på 22,4 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per april 2019 för kommunen med ett prognostiserat
överskott på 22,4 mnkr på helåret vilket är en försämring med 5,7 mnkr i förhållande till
budget 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av ordföranden yrkar att socialnämnden får i
uppgift att redovisa vilka åtgärder som avses att vidtas med anledning av det
prognosticerade resultatet för nämnden.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per april 2019 för kommunen med ett prognostiserat
överskott på 22,4 mnkr på helåret vilket är en försämring med 5,7 mnkr i förhållande till
budget 2019, samt
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Ks § 153 forts.
att socialnämnden får i uppgift att redovisa vilka åtgärder som avses att vidtas med
anledning av det prognosticerade resultatet för nämnden.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 maj 2019
Delårsrapport för Västerviks kommun januari-april 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 154

Delårsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolag januari – april
2019
Dnr 2019/69-042
Kommunstyrelsen och nämnderna gör efter april och augusti varje år fördjupningar av
sina respektive detaljbudgetar/verksamhetsplaner. Likaså gör de helägda bolagen.
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har behandlat delårsrapporten på sitt
sammanträde 2019-05-28.

Förslag till beslut
att godkänna lämnad information om delårsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB januari – april 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att styrelsen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB följer
upp uppdraget som är givet till Västervik Miljö & Energi AB att redovisa vidtagna
åtgärder med anledning av deras prognostiserade resultat.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifallit båda yrkandena

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om delårsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB januari – april 2019, samt
att styrelsen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB följer upp uppdraget som är givet till
Västervik Miljö & Energi AB att redovisa vidtagna åtgärder med anledning av deras
prognostiserade resultat.

Handlingar i ärendet:
Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Expedieras till:
Anders Björlin, ledningskontoret
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 155

Delårsrapport för kommunstyrelsen januari - april
2019
Dnr 2019/70-042
Kommunstyrelsen och nämnderna gör efter april och augusti varje år fördjupningar av
sina respektive detaljbudgetar/verksamhetsplaner.
Ledningskontoret, kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 28 maj 2019 förslag
till beslut och redovisar delårsrapport för kommunstyrelsen efter april månad 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna delårsrapport april 2019 för kommunstyrelsen med en prognostiserad
positiv avvikelse på 2,8 mnkr i förhållande till budget 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport april 2019 för kommunstyrelsen med en prognostiserad
positiv avvikelse på 2,8 mnkr i förhållande till budget 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 maj 2019
Delårsrapport för kommunstyrelsen januari-april 2019
Expedieras till:
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 156

Personalredovisning 2018
Dnr 2019/228-025
En redovisning av kommunens personalsituation 2018 har tagits fram.
I redovisningen finns statistik och beskrivningar av bl.a. antal medarbetare,
åldersfördelning, jämställdhet, chefs- och ledarskap, lön och arbetstid samt frisknärvaro
och sjukfrånvaro. Materialet är tänkt att ge förtroendevalda, förvaltnings- och
bolagsledningar underlag för att följa utvecklingen och för planering av strategiskt
viktiga åtgärder inom personal- och kompetensförsörjningsområdet.
Kommunstyrelsen gav 2018-11-27, § 408 kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att
redovisa nettoeffekten av antalet nya tjänster inom förvaltningen. På sammanträdet
lämnar förvaltningen en redogörelse över detta. Förvaltningen uppger att det har skett
en ökning med cirka 12 tjänster för 2018 jämfört med 2017.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 23 maj 2019 lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna personalredovisning 2018 och överlämna den till kommunfullmäktige för
kännedom, samt
att förklara uppdraget att redovisa nettoeffekten av antalet nya tjänster inom
kommunstyrelsens förvaltning som utfört.

Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att
kommunstyrelsens förvaltning ges uppdrag att ta fram ett upplägg för fördjupad
information på en utvecklingsdag med kommunstyrelsen med fokus på personalfrågor.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna personalredovisning 2018 och överlämna den till kommunfullmäktige för
kännedom,
att förklara uppdraget att redovisa nettoeffekten av antalet nya tjänster inom
kommunstyrelsens förvaltning som utfört, samt
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett upplägg för fördjupad
information på en utvecklingsdag med kommunstyrelsen med fokus på personalfrågor.

Justerandes sign
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Ks § 156 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 maj 2019
Personalredovisning 2018
Expedieras till:
Sofia Eldh, ledningskontoret
Johan Magnusson, ledningskontoret
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 157

Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Västerviks
kommun
Dnr 2019/227-026
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram riktlinjer för arbetslivsinriktad
rehabilitering inom Västerviks kommun. Förvaltningen redogör för förslaget i skrivelse
22 maj 2019.
Syftet är att få ett enhetligt arbetssätt (process) inom samtliga förvaltningar och bolag
vad gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. De nya riktlinjerna och rutinerna
syftar till att säkerställa en rättssäker hantering och förenkla för chefer att uppfylla sitt
arbetsmiljöansvar.
Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med chefsrepresentanter och fackliga
företrädare.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta riktlinjerna för arbetslivsinriktad rehabilitering i Västerviks kommun, samt
att de nya riktlinjerna ersätter: ”Gemensamma riktlinjer för hantering av anpassnings-,
rehabiliterings- och omplaceringsärenden, antaget av kommunstyrelsen 2009-05-13.

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 22 maj 2019 med bifogat förslag till riktlinjer
Expedieras till:
Sofia Eldh, ledningskontoret
Författningssamlingen
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 158

Riktlinjer för att motverka mutor och
oegentligheter i Västerviks kommunkoncern
Dnr 2019/223-003
Kommunfullmäktige behandlade 2019-02-25, § 128 en revisionsrapport om granskning
av intern kontroll kopplad till oegentligheter och mutor. I svaret på revisionsrapporten
framgår att kommunens inställning till mutor och oegentligheter ska förtydligas och bli
väl kända i kommunkoncernen och att detta lämpligen sker genom gemensamma
riktlinjer.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 24 maj 2019 för ett förslag till
koncerngemensam riktlinjer för att motverka mutor och oegentligheter.
Riktlinjerna omfattar anställda och förtroendevalda i Västerviks kommuns förvaltningar
och bolag där Västerviks kommun utser majoriteten av styrelsen. Riktlinjerna gäller även
kommunens uppdragstagare när de innehar en anställningsliknande roll och utför
tjänster åt kommunen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta redovisade riktlinjer mot oegentligheter och mutor för Västerviks
kommunkoncern.

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 maj 2019
Expedieras till:
Sofia Eldh, ledningskontoret
Författningssamlingen
Justerandes sign
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Ks § 159

Program för uppföljning av och insyn i verksamhet
bedriven av privata utförare
Dnr 2019/79-003
Kommunallagen ger en kommun möjlighet att lämna över vården av en kommunal
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ efter beslut av fullmäktige.
Detta gäller om det inte i lag eller förordning anges att verksamheten ska bedrivas av en
kommunal nämnd eller om den omfattar myndighetsutövning.
Av kommunallagen framgår att när vården av en kommunal angelägenhet genom avtal
har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp
verksamheten. Kommunen ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
För att åstadkomma detta gäller enligt kommunallagen att fullmäktige för varje
mandatperiod ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till program. Förslaget har varit
ute på remiss till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. I tjänsteskrivelse 24 maj
2019 redovisar kommunstyrelsens förvaltning förslaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisat förslag till Program 2019-2022 för uppföljning av och insyn i
verksamhet bedriven av privata utförare.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisat förslag till Program 2019-2022 för uppföljning av och insyn i
verksamhet bedriven av privata utförare.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 maj 2019 med bifogat förslag
till program 2019-2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare
Västerviks Bostads AB,:s remissvar 2019-05-23
TjustFastigheter AB:s remissvar 2019-05-21
Miljö- och byggnadsnämnden remissvar 2019-05-15, § 159
Västervik Miljö & Energi AB:s remissvar 2019-04-16, § 13 – nr 3
Västerviks Kraft Elnät AB:s remissvar 2019-04-16, § 13 – nr 3
Barn- och utbildningsnämndens remissvar 2019-04-16, § 70
Socialnämndens remissvar 2019-04-04, § 32
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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E-förslag – uppföljning och utvärdering
Dnr 2014/374-109
Kommunfullmäktige fattade 2016-09-26, § 150 beslut om att införa e-förslag och att
avskaffa möjligheten att lämna medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutade också
att anta en policy för e-förslag där det framgår vad som gäller för e-förslag i Västerviks
kommun. I beslutet ingick även att en uppföljning och utvärdering skulle göras ett år
efter införandet.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 17 maj 2019 en utvärdering och
uppföljning av införandet av e-förslag. Förvaltningen anser att e-förslagstjänsten har
fungerat mycket bra. Genom att samtliga förslag blir synliga på hemsidan så är
tillgängligheten för både allmänhet, politiker och tjänstpersoner större än vid de tidigare
medborgarförslagen. Det är också förvaltningens upplevelse att fler medborgare får
snabbare svar på sina frågor och synpunkter, speciellt de som inte behöver besvaras av
politiken utan kan hanteras direkt av en handläggare.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning har tagit del av ledningskontorets uppföljning
och utvärdering av e‐förslag på sitt möte den 21 maj 2019 och redovisar synpunkter i
skrivelse 24 maj 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad uppföljning och utvärdering av e-förslag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar att samtliga godkända e-förslag ska redovisas.
Ordföranden ställer först sitt eget yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Mariann Gustafssons yrkande under proposition och finner
att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad uppföljning och utvärdering av e-förslag.
Handlingar i ärendet:
Anteckningar 24 maj 2019 från demokratiberedningens möte 21 maj 2019
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 maj 2019
Policy för e-förslag i Västerviks kommun
Expedieras till: Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Handlingsplan näringslivsstrategin
Dnr 2017/25-141
Kommunstyrelsens förvaltning bifogar till tjänsteskrivelse 29 maj 2019 ett förslag till
handlingsplan kopplad till näringslivsstrategi 2018-2022.
Handlingsplanen innehåller 38 olika aktiviteter. Förvaltningen framhåller dock att det
pågår fler aktiviteter inom Västerviks kommun som skulle kunna rubriceras som
näringslivsfrämjande. Handlingsplanen bedöms i princip rymmas, med undantag av
lönerevisionskostnader och vissa infrastrukturåtgärder, inom dagens organisation och
budgetnivå. Förvaltningen skriver att det må förbehållas en reservation för oförutsedda
kostnader om max 10% ökning.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att fastställa redovisad handlingsplan för näringslivsstrategi 2018-2022.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att handlingsplanen kompletteras med en budget.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av ordföranden och Tommy Ivarsson (SD)
yrkar att i punkt 5, under Mål/Syfte för aktiviteten ”Flygplatsutveckling” ersätta Skapa
förutsättningar för ambulansflyg, ökat privatflyg och ev.
reguljärflyg i någon form med Skapa förutsättningar för utökad verksamhet på
flygplatsen.
Anna Bodjo (MP) yrkar som ändring att med hänvisning till Miljöpartiets tidigare
ställningstaganden till satsningar på flyget att punkten om flygplatsutveckling stryks ur
handlingsplanen.
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till Anna Bodjos yrkande.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg under punkt 5 att aktiviteten ”Åtgärder för att
vidmakthålla Gotlandstrafik vidtas” kompletteras med ”Åtgärder för att skapa
förutsättningar för året-runt-trafik”.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att under punkt 5 lägga till en aktivitet ”Bättre
mobil- och bredbandstäckning”.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att under punkt 7 lägga till en aktivitet
benämnd ”Säkerställa sund konkurrenssituation”.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande om att lägga
till en aktivitet under punkt 7 benämnd ”Säkerställa sund konkurrenssituation.
Justerandes sign
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Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar som tillägg att under mål och syfte för Södra Infarten lägga
till att målet ska vara att få en extern medfinansiering i storleksordningen 3/4.
Mariann Gustafsson (V) yrkar som ändring att aktiviteten om en Södra infart tas bort
från handlingsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande om att handlingsplanen
kompletteras med en budget under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons m.fl. ändringsyrkande om att i punkt 5,
under Mål/Syfte för aktiviteten ”Flygplatsutveckling” ersätta Skapa förutsättningar för
ambulansflyg, ökat privatflyg och ev. reguljärflyg i någon form med Skapa
förutsättningar för utökad verksamhet på flygplatsen och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Anna Bodjos m.fl. ändringsyrkande att punkten om
flygplatsutveckling stryks ur handlingsplanen under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande att under punkt 5
komplettera aktiviteten ”Åtgärder för att vidmakthålla Gotlandstrafik vidtas” med
”Åtgärder för att skapa förutsättningar för året-runt-trafik” och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande att under punkt 5 lägga
till en aktivitet ”Bättre mobil- och bredbandstäckning” under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarsson tilläggsyrkande att under punkt 7 lägga
till en aktivitet benämnd ”Säkerställa sund konkurrenssituation” mot Mariann
Gustafssons avslagsyrkande på detsamma och finner att kommunstyrelsen bifallit Harald
Hjalmarssons yrkande.
Ordföranden ställer sedan Lars-Inge Karlssons tilläggsyrkande att under mål och syfte för
Södra Infarten lägga till att målet ska vara att få en extern medfinansiering i
storleksordningen 3/4 under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit
yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Mariann Gustafssons ändringsyrkande att aktiviteten om en
Södra infart tas bort från handlingsplanen under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
Ordföranden ställer avslutningsvis kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen beslutar
att med nedan tillägg/ändringar fastställa redovisad handlingsplan för näringslivsstrategi
2018-2022,
att handlingsplanen ska kompletteras med en budget,
att i punkt 5, under Mål/Syfte för aktiviteten ”Flygplatsutveckling” ersätta Skapa
förutsättningar för ambulansflyg, ökat privatflyg och ev. reguljärflyg i någon form med
Skapa förutsättningar för utökad verksamhet på flygplatsen,
att under punkt 5 komplettera aktiviteten ”Åtgärder för att vidmakthålla Gotlandstrafik
vidtas” med ”Åtgärder för att skapa förutsättningar för året-runt-trafik”,
att under punkt 5 lägga till en aktivitet ”Bättre mobil- och bredbandstäckning”, samt
att under punkt 7 lägga till en aktivitet benämnd ”Säkerställa sund konkurrenssituation”,

Reservation
Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 maj 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Justerandes sign
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Modell för företagsbesök – information
Dnr 2019/231-141
Av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 28 maj 2019 framgår att som en av
flera åtgärder för att förbättra företagsklimatet har Västerviks kommun givit Västervik
Framåt AB i uppdrag att ta fram en struktur och plan för ökat antal företagsbesök.
Västervik Framåt AB har tagit fram en modell för företagsbesök i samverkan med
Västerviks kommun (företagslots). Modellen syftar till att skapa struktur och möjlighet
till uppföljning. Den syftar också till att öka antalet företagsbesök. Modellen kommer att
ligga till grund för vidare planering av företagsbesök.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen om modellen för företagsbesök.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att listan med företag som är lämpliga för besök måste
uppdateras.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att hela kommunstyrelsen vid något tillfälle görs delaktig i
företagsbesöken.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att en återkoppling till kommunstyrelsen sker på de frågor
som är återkommande under besöken och vilka åtgärder som är önskvärda.
Ordföranden ställer sitt eget och Harald Hjalmarssons yrkanden under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifallit samtliga yrkanden.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om modellen för företagsbesök,
att listan med företag som är lämpliga för besök måste uppdateras.
att hela kommunstyrelsen vid något tillfälle görs delaktig i företagsbesöken, samt
att en återkoppling till kommunstyrelsen sker på de frågor som är återkommande under
besöken och vilka åtgärder som är önskvärda.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 maj 2019
Expedieras till: Ulf Kullin, ledningskontoret
Camilla Janbring, ledningskontoret
Thomas Eriksson, Västervik Framåt AB
Justerandes sign
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Evenemangsråd – rapport och hemställan
Dnr 2018/347-841
Kommunfullmäktige antog 2019-02-25, § 131 evenemangspolicy för Västerviks kommun.
I samband med detta bildades ett evenemangsråd. Evenemangsrådets uppgift är att
bereda och i vissa fall även besluta om frågor som rör ekonomiskt stöd till evenemang.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 28 maj 2019 information från rådets
andra möte och om vilka ansökningar som rådet behandlat. Förvaltningen skriver att
den totala kostnaden för hittills inkomna ansökningar, med tidigare fattade beslut och
föreliggande preliminära beslut, överskrider de av kommunstyrelsen för ändamålet
delegerade 200 000 kronorna som anges i evenemangspolicyn som delegationssumma
till för evenemangsrådet ansvarig tjänsteperson. Evenemangsrådet hemställer därför att
få nyttja ytterligare 100 000 kr för att kunna effektuera föreliggande preliminära beslut i
evenemangsrådet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen från evenemangsråd nr 2 2019, samt
att bifalla hemställan om att låta evenemangsrådet förfoga över ytterligare 100 000 kr
ur utvecklingsanslaget för evenemangsstöd.

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 28 maj 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Justerandes sign
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Eventuellt samarbete avseende testbädd drönare
– information
Dnr 2019/237-140
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar muntlig information om ärendet på
sammanträdet. Västerviks kommunen ser kopplingar i ett eventuellt samarbete med itoperatör till det drönarprojekt som kommunen medverkar i och som drivs av främst
Dronecenter Sweden AB och RISE med stöd från Vinnova – vid sidan av etablerings- och
tillväxtmöjligheter rent allmänt på sikt.

Förslag till beslut
att godkänna lämnad information.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Samarbete Team Östergötland – information
Dnr 2019/238-140
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar information om ärendet på sammanträdet.
Tillsammans med Tillväxtverket initierar Region Östergötland ett nytt framtidsorienterat
projekt med ambition att ta ett helhetsgrepp inom strategisk marknadsföring och
platsutveckling. Projektet kommer att involvera alla kommuner, omkringliggande län
och andra relevanta regionala- och nationella organisationer.
Projektets mål ärt att utveckla, organisera och finansiera en samordnad
leveransfunktion av regionens strategiska platsutveckling, innehållande
investeringsfrämjande arbete och platsmarknadsföring genom samhandling mellan
offentliga och privata aktörer.

Förslag till beslut
att godkänna lämnad information.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltning presentation från sammanträdet
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Justerandes sign
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Digital strategi 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 digital strategi för
Västerviks kommun. Förvaltningen bifogar sitt förslag som bilaga till tjänsteskrivelse 28
maj 2019.

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisat förslag till digital strategi för Västerviks kommun.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 maj 2019 med bifogat
förslag på digital strategi för Västerviks kommunkoncern
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Risk och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks
kommun
Dnr 2019/38-168
I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att kommunerna ska analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser
kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Västerviks kommuns nuvarande risk- och sårbarhetsanalys fastställdes av
kommunfullmäktige 2015-04-27, § 154. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett
förslag till ny risk- och sårbarhetsanalys. Samtliga nämnder och styrelser har haft
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet på sitt
sammanträde 2019-05-22, § 29 och lämnar förslag till beslut enligt nedan.

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks
kommun.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2019-05-22, § 29
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 maj 2019
Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Västerviks kommuns handlingsplan mot
våldsbejakande extremism och terrorism
2019 –2022
Dnr 2019/147-160
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer
som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå
ett ideologiskt mål.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till handlingsplan. Samtliga
nämnder och styrelser har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till Handlingsplan
mot våldsbejakande extremism och terrorism.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet på sitt
sammanträde 2019-05-22, § 31 och lämnar förslag till beslut enligt nedan.

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta Västerviks kommuns handlingsplan mot
våldsbejakande extremism och terrorism.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Västerviks kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism och
terrorism.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2019-05-22, § 31
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 maj 2019
Västerviks kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism 2019-2022
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Säkerhetspolicy och riktlinjer för Västerviks
kommunkoncern 2019 - 2022 – information
Dnr 2019/148-160
Säkerhetspolicyn hanterar mål, tillämpning, ansvar och omfattning. De tillhörande
riktlinjerna förtydligar policyn och hanterar generella- och områdesspecifika riktlinjer för
säkerhetsarbetet. Riktlinjerna strävar efter att förebygga och hantera skador, olyckor,
störningar och förluster, som kan drabba människor, verksamhet, egendom, miljö,
ekonomi och information.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ny Säkerhetspolicy för
Västerviks kommun. Förslaget har varit på remiss till samtliga styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet på sitt
sammanträde 2019-05-22, § 30 och lämnar förslag till beslut enligt nedan.

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinjer till säkerhetspolicy 2019-2022, samt
att vidare föreslå kommunfullmäktige
att anta Säkerhetspolicy 2019-2022 för Västerviks kommun.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att den lämnade informationen godkänns och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om Säkerhetspolicy 2019-2022 för Västerviks
kommun.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2019-05-22, § 30
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 maj 2019
Förslag till Säkerhetspolicy 2019-2022 för Västerviks kommun
Expedieras till:
Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Justerandes sign
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Ks § 170

Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag
till och med 22 maj 2019
Dnr 2019/30-139
I Västerviks kommun har en integrationsfond inrättats i syfte att skapa möjligheter och
stödja integrationsinitiativ. Kommunstyrelsen beslutar hur fonden ska användas samt
om nya medel ska tillföras fonden under perioden 2018‐2022. Uppföljning av
integrationsfonden sker i samband med delårsrapporter och bokslut, det vill säga efter
april, augusti och december varje år
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 22 maj 2019 en sammanställning
över beslutade anslag ur integrationsfonden till och med 22 maj 2019.
På sammanträdet lämnar kommunstyrelsens förvaltning även information från
utvärderingsmöten med projektägare.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen om beslutade anslag ur integrationsfonden till och med 22
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 22 maj 2019
Expedieras till:
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
Johannes Löf, enheten för arbete och kompetens
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 171

Handlingsplan integrationsstrategin
– uppföljning
Dnr 2017/447-139
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 i samband med beslut om Västerviks
kommuns integrationsstrategi att en handlingsplan ska upprätthållas, kontinuerligt
revideras och följas upp i samband med delårsbokslut.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 23 maj 2019 en sammanfattning av
handlingsplanen per 2019-05-23.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna lämnad information om handlingsplan för integrationsstrategin.

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 23 maj 2019
Expedieras till:
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
Per Sjöstrand, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 172

Förslag till Havsplaner – yttrande till Havs- och
vattenmyndigheten
Dnr 2015/442-432
Under 2018 skedde samråd av förslagen till statliga havsplaner för Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet. Havs- och vattenmyndigheten har i skrivelse 15 mars 2019
givit Västerviks kommun möjlighet att lämna synpunkter på de efter samråden
omarbetade förslagen. Synpunkterna som lämnas in kommer att ingå i det underlag som
Havs- och vattenmyndigheten lämnar över till regeringen inför regeringens beslut.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 24 maj 2019 ett förslag till yttrande för
Västerviks kommuns del.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 24 maj 2019 som sitt eget
och expediera det till Havs- och vattenmyndigheten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet hänskjuts till ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen den 10 juni 2019 och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till extra sammanträde med kommunstyrelsen den 10 juni 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 maj 2019
Havs- och vattenmyndighetens skrivelse 15 mars 2019
Granskningshandling av förslag till havsplaner för Sverige 14 mars 2019
Expedieras till:
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Ks § 173

Förslag på nytt utskott eller beredning med
inriktning på kulturfrågor och andra berörda frågor
– information
Dnr 2018/312-102
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29, § 452 att ge sitt utskott för folkhälsa och
samhällsskydd i uppdrag att ta fram förslag på nytt utskott eller beredning med
inriktning på kulturfrågor och andra berörda områden för beslut i kommunstyrelsen i
juni 2019. På sammanträdet lämnar kommunstyrelsens förvaltning information om
ärendet och dess beredningsprocess.

Förslag till beslut
att godkänna lämnad information.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings presentation 2019-06-03
Expedieras till:
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 174

Motion om att uppmärksamma 100 år sedan det
första allmänna kommunvalet och betydelsen av
demokratin – förslag till svar
Dnr 2019/90-109
Harald Hjalmarsson (M) och Alice Erlandsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen i skrivelse inkommen den 1 mars 2019 lämnat en motion om att
uppmärksamma att det gått 100 år sedan det första allmänna kommunvalet och
betydelsen av demokrati och rösträtt.
Motionärerna yrkar att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att uppmärksamma
att det i år har gått 100 år sedan det första allmänna kommunalvalet i kommunen och
att uppmärksamma betydelsen av vår demokrati och rösträtt.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 141 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Frågan uppmärksammandes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 genom att
amatörteatern Teaterskeppet spelade upp delar av sin föreställning ”Liket rör sig”.
Teaterföreställningen sattes upp i Västervik hösten 2017 och skildrade demokratins
genombrott i Sverige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen bifallen och verkställd med hänvisning till att det vid fullmäktiges
sammanträde den 27 maj 2019 spelades delar av en teaterföreställning om demokratins
genombrott i Sverige för 100 år sedan.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen bifallen och verkställd med hänvisning till att det vid fullmäktiges
sammanträde den 27 maj 2019 spelades delar av en teaterföreställning om demokratins
genombrott i Sverige för 100 år sedan.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 maj 2019
Motion inkommen 1 mars 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 175

Taxor för enheten för samhällsbyggnads
verksamhetsområde – revidering
Dnr 2018/319-806
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17, § 54 att fastställa taxor och avgifter för
enheten för samhällsbyggnads verksamhet att gälla från 1 januari 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 27 maj 2019 för en revidering av
taxan, del D, som rör värdering vid friköp av tomträtter upplåtna för näringsverksamhet.
Förvaltningen föreslår att en oberoende värdering ska göras av värderare med
expertkunskaper inom denna typ av fastigheter som underlag för försäljningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att komplettera ”Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del D,
Markupplåtelser, arrenden, bostadsarrenden, friköp av arrendetomter m.m. i Västerviks
kommun” med principen om expertvärdering vid friköp av tomträtter upplåtna för
näringsverksamhet.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att komplettera ”Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del D,
Markupplåtelser, arrenden, bostadsarrenden, friköp av arrendetomter m.m. i Västerviks
kommun” med principen om expertvärdering vid friköp av tomträtter upplåtna för
näringsverksamhet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 maj 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
2019-06-03 34 (35)

Ks § 176

Budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022
för Västerviks kommun
Dnr 2019/31-041
I skrivelse 3 maj 2019 redovisar majoriteten sitt förslag till budget 2020 och ekonomisk
planering 2021-2022 för Västerviks kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-06, § 108, att remittera majoritetens förslag till
budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun till nämnder
och styrelser för yttrande till kommunstyrelsen senast 31 maj 2019.
Yttranden har inkommit från:
Miljö- och byggnadsnämnden, 2019-05-15, § 160
TjustFastigheter AB, 2019-05-21, nr 4 § 5
Västerviks Bostads AB, 2019-05-23, nr 4 § 5
Barn- och utbildningsnämnden, 2019-05-28, § 80
Västervik Kommuns Förvaltnings AB, 2019-05-28, § 6 – nr 3
Socialnämnden, 2019-05-29, Sn § 53
MBL-protokoll 2019-05-31 enligt MBL § 11 med bilagor:
Lärarförbundets skrivelse med yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Sveriges Skolledarförbunds yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Lärarnas Riksförbunds skrivelse med yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Remissyttranden/budgetförslag har inkommit från:
Socialisterna Välfärdspartiet, inkommet 2019-05-31
Kommunfullmäktiges presidium, inkommet 2019-05-31
Vänsterpartiet, inkommet 2019-06-01, undertecknad version inkommen 2019-06-03
Sverigedemokraterna, inkommet 2019-06-02, med tillägg 2019-06-03

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet hänskjuts till ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen den 10 juni 2019 14.00 och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
Att hänskjuta ärendet till extra sammanträde med kommunstyrelsen den 10 juni 2019
14.00

Justerandes sign
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Ks § 176 forts.

Handlingar i ärendet:
Socialnämndens beslut, 2019-05-29, Sn § 53
Västervik Kommuns Förvaltnings AB:s beslut, 2019-05-28, § 6 – nr 3
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2019-05-28, § 80
Västerviks Bostads AB:s beslut, 2019-05-23, nr 4 § 5
TjustFastigheter AB:s beslut, 2019-05-21, nr 4 § 5
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2019-05-15, § 160
MBL-protokoll 2019-05-31 enligt MBL § 11 med bilagor:
Lärarförbundets skrivelse med yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Sveriges Skolledarförbunds yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Lärarnas Riksförbunds skrivelse med yttrande över majoritetens förslag till budget 2020
Sverigedemokraternas budgetförslag, inkommet 2019-06-02, med tillägg 2019-06-03
Vänsterpartiets budgetförslag, inkommet 2019-06-01, undertecknad version inkommen 2019-0603
Socialisterna Välfärdspartiets budgetförslag, inkommet 2019-05-31
Kommunfullmäktiges presidiums budgetförslag, inkommet 2019-05-31
Justerandes sign
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