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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
18 juni 2019 kl. 8.30 - 15.30
ajournering 09.40-10.00, 12.15-14.00, 14.45-15.00

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf.
Malin Wimmerström (S)
Ingela Svensson (C), tjg. ers.
Conny Tyrberg (C)
Anna Bodjo (MP)
Harald Hjalmarsson (M)
Hans Ellervik (W), tjg. ers.
Maud Ärlebrant (KD)
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Tommy Ivarsson (SD)
Mariann Gustafsson (V)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Conny Tyrberg (C)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 18 juni 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Conny Tyrberg

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

18 juni 2019

Anslaget sätts upp

19 juni 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

11 juli 2019

182-211
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Övriga närvarande
Gunnar Jansson (S), ers.
Marcus Fridlund (S) ers. del av § 184
Fredrik Lindwall, (C) ers.
Andreas Rindbäck Wallin, (V) ers. §§ 182-196
Lars-Inge Karlsson (KD), ers.
Sverker Thorén (L), ers.
Dan Larsen (SD), ers.
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningschef, del av § 184
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 182-184
Mikael Åskog, sekreterare
Lars Thelin, ledningskontoret, del av § 184
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, del av § 184
Jerry Engström, enheten för arbete och kompetens, del av § 184
Christer Lundh, enheten för kommunservice, del av § 184
Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av § 184
Fredrik Erfelt, Argument AB, del av § 184
Thomas Eriksson, Västervik Framåt AB, del av § 184
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 184
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 184
Lars Kåremyr, miljö- och byggnadskontoret, del av § 184
Gabriel Helgesson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 184
Sven-Åke Lindberg, Västerviks Bostads AB, del av § 184
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad, del av § 184
Joakim Nyman, socialförvaltningen, del av § 184
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 184

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ärendelista 18 juni 2019
§ 182

Upprop och val av justerare

§ 183

Anmälan om delegationsbeslut

§ 184

Kommundirektören informerar

§ 185

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun maj 2019

§ 186

Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag maj
2019

§ 187

Månadsrapport för kommunstyrelsen maj 2019

§ 188

Riktlinjer för direktupphandling – justering av gränsvärden

§ 189

Förslag på nytt utskott eller beredning med inriktning på kulturfrågor och andra
berörda frågor

§ 190

Förslag på arbetsgivarutskott – begäran om förlängning

§ 191

Redovisning av undersökning av företagsklimat

§ 192

Överenskommelse kring fördjupad samverkan om minskning av ungas
arbetslöshet och nyanländas etablering

§ 193

Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6) – remissvar till utbildningsdepartementet

§ 194

Motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun – förslag till svar
på återremiss

§ 195

Motion om att göra kommunens verksamheter kranmärkta – förslag till svar

§ 196

Motion om att öka möjligheten för att odla lokalt – förslag till svar

§ 197

Förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan med planbeskrivning – yttrande
till Boverket

§ 198

Promemoria om hur uppgifter i detaljplaner kan tillgängliggöras digitalt
– yttrande till Boverket

§ 199

Motion om belysning längs Vassbäcksvägen – förslag till svar

§ 200

Motion om fler parkeringsplatser vid kommunhuset – förslag till svar

§ 201

Klimat- och energistrategi för Kalmar län – remissyttrande till Länsstyrelsen

§ 202

Avsiktsförklaring om eventuellt citybad i Västervik – information

§ 203

Vindkraftspark i Tribbhult – yttrande till exploatören

§ 204

Ansökan om marknadsföringsbidrag – Team Gamleby Bowling Club

§ 205

Motion om resfria möten – förslag till svar på återremiss

§ 206

Säkerhetspolicy och riktlinjer för Västerviks kommunkoncern 2019-2022

Justerandes sign
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Ärendelista 18 juni 2019 forts.
§ 207

Stickprov på hyressättning TjustFastigheter AB

§ 208

Kommittébesök Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det
demokratiska samtalet – ersättning för kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare

§ 209

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap – RIB 19

§ 210

Riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling i Västerviks kommunkoncern
– revidering

§ 211

Extra sammanträde med kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Ks § 182

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Conny Tyrberg (C) utses att justera dagens protokoll.
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Ks § 183

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Ordförandens beslut
Dnr 2019/246-002
Beslut 10 juni 2019 om tillförordnad kommundirektör under Anders Björlins semester
veckorna 28 till och med 32, 2019.

Kommundirektörens beslut
Dnr 2014/112-019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-28, § 85, Uppföljning av riktlinjer för
systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun.
Dnr 2018/341-109
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 maj 2019 med återrapportering angående
e-förslag om lekplats i Ankarsrum.
Dnr 2019/182-136
Länsstyrelsens i Jönköping beslut 2019-06-07 om beviljad ersättning på 236 437 kr enligt
37a förordning 2010:1122 för insatsen Utvecklingsinsats för språkcaféer i Västerviks
kommun för tidsperioden 2019-06-15 – 2020-03-30.
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Ks § 184

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

Riktlinjer för direktupphandling – justering av gränsvärden
Överenskommelse kring fördjupad samverkan om minskning av ungas
arbetslöshet och nyanländas etablering
Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av
högskolan (SOU 2019:6) – remissvar till utbildningsdepartementet
Motion om resfria möten – förslag till svar på återremiss
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal
i beredskap – RIB 19
Riktlinjer mot kränkande särbehandling i Västerviks kommunkoncern
– revidering
Ekonomisk rapport för Västerviks kommun maj 2019
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
maj 2019
Månadsrapport för kommunstyrelsen maj 2019
Redovisning av undersökning av företagsklimat
Avsiktsförklaring om eventuellt citybad i Västervik – information
Vindkraftspark i Tribbhult – yttrande till exploatören
Motion om att göra kommunens verksamheter kranmärkta – förslag till svar
Motion om att öka möjligheten för att odla lokalt – förslag till svar
Klimat- och energistrategi för Kalmar län – remissyttrande till Länsstyrelsen
Förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan med planbeskrivning
– yttrande till Boverket
Promemoria om hur uppgifter i detaljplaner kan tillgängliggöras digitalt
– yttrande till Boverket
Motion om fler parkeringsplatser vid kommunhuset – förslag till svar
Motion om belysning längs Vassbäcksvägen – förslag till svar
Ansökan om marknadsföringsbidrag – Team Gamleby Bowling Club
Motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun – förslag till
svar på återremiss
Stickprov på hyressättning TjustFastigheter AB
Förslag på nytt utskott eller beredning med inriktning på kulturfrågor och
andra berörda frågor

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Förändringar på dagordningen
Ordföranden meddelar att ett ärende om extra sammanträde med kommunstyrelsen
läggs till på dagordningen och behandlas under § 211.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig klockan 12.15-14.00 för lunch och gruppmöten.
Justerandes sign
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Ks § 185

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun maj
2019
Dnr 2019/69-042
Enligt Budget 2018 - ekonomisk planering 2019-2020 visioner, prioriteringar och
resurser ska kommunstyrelsen löpande följa upp ekonomi, befolkning och
arbetsmarknad genom rapport varje månad.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 17 juni 2019 en ekonomirapport för 2019 efter
maj månad med ett prognostiserat resultat för året på 21,8 mnkr vilket är 6,3 mnkr
sämre än budget.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna ekonomirapport 2019 efter maj månad, med ett prognostiserat resultat
för året på 21,8 mnkr vilket är 6,3 mnkr sämre än budget.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapport 2019 efter maj månad, med ett prognostiserat resultat
för året på 21,8 mnkr vilket är 6,3 mnkr sämre än budget.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 juni 2019
Expedieras till:
Christina Bäckström, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 186

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

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

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

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

Handlingar i ärendet:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s skrivelse 17 juni 2019
Expedieras till:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
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Ks § 187

Månadsrapport för kommunstyrelsen maj 2019
Dnr 2019/70-042
Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i
kommunstyrelsens förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar 11 juni 2019 en månadsrapport för
kommunstyrelsen till och med maj 2019 med en prognostiserad avvikelse på
+ 2,8 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna månadsrapport för maj månad 2019 för kommunstyrelsen med en
prognostiserad avvikelse + 2,8 mnkr i förhållande till budget för 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport för maj månad 2019 för kommunstyrelsen med en
prognostiserad avvikelse + 2,8 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 juni 2019
Expedieras till:
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Christina Bäckström, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 188

Riktlinjer för direktupphandling – justering av
gränsvärden
Dnr 2014/478-003
Västerviks kommun är värdkommun för Inköpscentralen i norra Kalmar län som är en
samverkan inom upphandling med Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn,
Vimmerby samt Västervik. Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30, § 23 att anta
riktlinjer för direktupphandling i Västerviks kommun.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 maj 2019 framgår att deltagande
kommuner via Inköpscentralens referensgrupp har framfört önskemål att justera de
gränsvärden som styr direktupphandling till de nivåer som anges i lagstiftningen. Syftet
är att i första hand koncentrera arbetsinsatserna på de större upphandlingarna.
Kommunstyrelsens förvaltning bifogar till skrivelsen förslag till reviderade riktlinjer för
direktupphandling i Västerviks kommun.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna redovisat förslag till reviderade riktlinjer för direktupphandling i Västerviks
kommun där gränsvärdena för direktupphandling har justerats.

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 21 maj 2019
Expedieras till:
Lars Thelin, inköpscentralen
Justerandes sign
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Ks § 189

Förslag på nytt utskott eller beredning med
inriktning på kulturfrågor och andra berörda frågor
Dnr 2018/312-102
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29, § 452 bland annat att ge kommunstyrelsens
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.
Utskottet överlämnade 2019-04-30, § 24 en skrivelse till kommunstyrelsens förvaltning
med uppdrag att återkomma med ett förslag på utskottsindelning och arbetsordning.
Kommunstyrelsens förvaltning har 23 maj 2019 tagit fram ett utkast till arbetsordning
för kommunstyrelsens utskott.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet på sitt
möte 12 juni 2019 och lämnar nedanstående förslag till beslut.

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna utskottet för folkhälsa och samhällsskydds skrivelse 30 april 2019 och
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 maj 2019 som svar på uppdraget att ta fram
förslag på nytt utskott eller beredning med inriktning på kulturfrågor och andra berörda
områden för beslut i kommunstyrelsen i juni 2019, samt
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att förbereda erforderliga beslut för att
inrätta ny utskottsindelning med inriktningen att kommunstyrelsens arbetsutskott och
utskott för kultur- och fritidsfrågor startar hösten 2019 och utskottet för tillväxt och
hållbarhet startar 1 januari 2020.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar på bordläggning av ärendet.
Conny Tyrberg (C) yrkar avslag på Tommy Ivarssons yrkande om bordläggning.
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om
det ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen bifallit att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan sitt eget yrkande om bifall till förslag till beslut under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utskottet för folkhälsa och samhällsskydds skrivelse 30 april 2019 och
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 maj 2019 som svar på uppdraget att ta fram
Justerandes sign
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Ks § 189 forts.
förslag på nytt utskott eller beredning med inriktning på kulturfrågor och andra berörda
områden för beslut i kommunstyrelsen i juni 2019, samt
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att förbereda erforderliga beslut för att
inrätta ny utskottsindelning med inriktningen att kommunstyrelsens arbetsutskott och
utskott för kultur- och fritidsfrågor startar hösten 2019 och utskottet för tillväxt och
hållbarhet startar 1 januari 2020.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2019-06-12, § 36
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 maj 2019
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 173
Kommunstyrelsens utskotts för folkhälsa och samhällsskydd beslut 2019-04-30, § 24
Kommunstyrelsens utskotts för folkhälsa och samhällsskydd skrivelse 30 april 2019
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29, § 452
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
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Ks § 190

Förslag på arbetsgivarutskott – begäran om
förlängning
Dnr 2018/312-102
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29, § 468 att ge referensgruppen för
personalstrategiska frågor i uppdrag att ta fram förslag på ett arbetsgivarutskott för
beslut i kommunstyrelsen i juni 2019.
Ordföranden i referensgruppen för personalstrategiska frågor meddelar i skrivelse 5 juni
2019 att ärendet är under beredning, och att det bedömd vara färdigt för beslut i
kommunstyrelsen i september. Med anledning därav begärs anstånd med att inkomma
med förslag på nytt utskott till kommunstyrelsens möte den 22 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja begärt anstånd, samt
att personalstrategiska referensgruppen ska redovisa förslag på nytt utskott med
inriktning mot arbetsgivarfrågor vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober
2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja begärt anstånd, samt
att personalstrategiska referensgruppen ska redovisa förslag på nytt utskott med
inriktning mot arbetsgivarfrågor vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober
2019.

Handlingar i ärendet:
Ordföranden i referensgruppen för personalstrategiska frågors skrivelse 5 juni 2019
Expedieras till:
Referensgruppen för personalstrategiska frågor
Sofia Eldh, ledningskontoret
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Ks § 191

Redovisning av undersökning av företagsklimat
– information
Dnr 2019/252-140
Kommunstyrelsens förvaltning har låtit genomföra en undersökning av företagsklimatet
i Västerviks kommun. Undersökningen är gjord av Argument AB som på sammanträdet
informerar om undersökningen.

Förslag till beslut
att godkänna lämnad information om genomförd undersökning av företagsklimatet i
Västerviks kommun.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om genomförd undersökning av företagsklimatet i
Västerviks kommun.

Handlingar i ärendet:
Argument AB:s presentation visad på kommunstyrelsen 18 juni 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
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Ks § 192

Överenskommelse kring fördjupad samverkan om
minskning av ungas arbetslöshet och nyanländas
etablering
Dnr 2014/616-106
Dua – delegationen för unga och nyanlända till arbete - har av regeringen i uppdrag att
stödja kommuner och Arbetsförmedling i arbetet att utveckla samverkan kring unga och
nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Samverkan sker i första hand mellan
kommunen och Arbetsförmedlingen. Även fackliga parter, andra lokala regionala eller
statliga organisationer eller arbetsgivare kan ingå i samverkan.
I Västerviks kommun finns sedan 1 januari 2016 en överenskommelse kring ungas
etablering och sedan 1 januari 2018 överenskommelse kring nyanländas etablering.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 4 juni 2019 att de båda
överenskommelserna samordnas till en gemensam för båda målgrupperna.
Överenskommelserna har reviderats och uppdaterats.
I överenskommelsen finns tre övergripande mätbara mål för samverkan:
• andelen unga arbetslösa 16-24 år som andel av befolkningen (16-24 år) ska vara lägre
än snittet för alla kommuner i Sverige
• andelen nyanlända som är i arbete eller studier 90 dagar efter fullföljt
etableringsuppdrag, ska vara högre än snittet för alla kommuner i Sverige
• balanstalet för andelen utrikesfödda anställda i organisationen Västerviks kommun bör
vara högre än snittet för alla kommuner i Sverige

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna reviderad och gemensam överenskommelse, inklusive bilaga, om
fördjupad samverkan för minskad arbetslöshet bland unga och nyanländas etablering,
samt
att överenskommelsen tecknas mellan Arbetsförmedlingen och Västerviks kommun
och gäller från och med 2019-07-01 och tillsvidare.

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 4 juni 2019
Expedieras till: Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens
Justerandes sign
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Betänkandet En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)
– remissvar till utbildningsdepartementet
Dnr 2019/95-100
Utbildningsdepartementet har 28 februari 2019 gett bland annat Västerviks kommun
möjligheten att yttra sig över betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan (SOU 2019:6). Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet
tillhanda senast 24 juni 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning, Campus Västervik, har i skrivelse 13 juni 2019 tagit fram
ett förslag till remissvar.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 13 juni 2019 som sitt eget och
överlämna det till Utbildningsdepartementet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 13 juni 2019 som sitt eget och
överlämna det till Utbildningsdepartementet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 juni 2019
SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
Expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Jerry Engström, Campus Västervik
Justerandes sign
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Motion om utveckling av anhörigvården i
Västerviks kommun – förslag till svar på återremiss
Dnr 2018/41-109
Lars-Inge Karlsson (KD) har för Kristdemokraterna i skrivelse 15 januari 2018 lämnat en
motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun. Motionären yrkar för
Kristdemokraterna:
•
•

Att utöka anhörigvården med en tjänst för att antalet äldre blir allt fler, och
stödja anhöriga till personer med beroendeproblematik, ätstörningar och
psykisk ohälsa.
Att skapa ett anhörigcenter, gärna en lägenhet där det finns kök, samlingsrum
och rum för enskilda samtal där anhöriga kan samlas i olika grupper med
planerade olika teman, och öppet vardagar där också spontana besök kan tas
emot och möjlighet att träffa andra anhöriga.

Socialförvaltningen lämnar i skrivelse 12 september 2018 ett yttrande i ärendet och
redogör hur anhörigstödet i Västerviks kommun ser ut. Det finns idag en heltidsanställd
anhörigkonsulent som bland annat anordnar gruppverksamheter varje termin där
anhöriga kan träffa andra anhöriga i liknande situationer. Två gånger per år anordnas
även temakvällar för anhöriga kring något aktuellt ämnesområde. Anhörigkonsulenten
arbetar också med individuella samtal med anhöriga och hjälper även vid behov
anhöriga att komma i kontakt med rätt professionell kompetens. Socialförvaltningen
anser att den nuvarande organisationen av anhörigstödet uppfyller de behov som finns
idag.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 17 att återremittera motionen till
socialnämnden för förnyad beredning för att invänta anhörigkonsulentens dragning i
socialnämnden.
På socialnämndens sammanträde 29 maj 2019 höll anhörigkonsulentens chef en
dragning av verksamheten med anhörigstöd. Som underlag i ärendet finns ett svar från
socialförvaltningen daterad 12 september 2018. Socialnämnden beslutade 2019-05-29,
§ 55 att anta svaret som sitt eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 5 juni 2019 att de inte har något
ytterligare att tillföra ärendet och gör bedömningen att motionen ska avslås, med
hänvisning till socialnämndens beslut 2019-05-29, § 55.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2019-05-29, § 55 med redovisning av att
socialförvaltningen anser att den nuvarande organisationen av anhörigstödet uppfyller
de behov som finns avslå motionen om utveckling av anhörigvården i Västerviks
kommun.
Justerandes sign
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Maud Ärlebrant (KD) yrkar på återremiss av ärendet till socialnämnden med skyndsam
hantering för att invänta svar på den enkätundersökning som socialnämnden givit
socialförvaltningen i uppdrag att genomföra och som har till syfte att utreda hur de
anhöriga upplever service och kvaliteten på anhörigvården.
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen bifallit yrkandet om återremiss.

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till socialnämnden med skyndsam hantering för att invänta
svar på den enkätundersökning som socialnämnden givit socialförvaltningen i uppdrag
att genomföra och som har till syfte att utreda hur de anhöriga upplever service och
kvaliteten på anhörigvården.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 juni 2019
Socialnämndens beslut 2019-05-29, § 55
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-22, § 17
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-08, § 346
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 oktober 2018
Socialnämndens beslut 2018-10-04, § 75
Socialförvaltningens skrivelse 2018-09-12
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 6
Motion 15 januari 2018
Expedieras till:
Socialnämnden
Justerandes sign
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Motion om att göra kommunens verksamheter
kranmärkta – förslag till svar
Dnr 2018/364-109
Akko Karlsson (MP) har lämnat in en motion inkommen 17 december 2018 som handlar
om att göra kommunens verksamheter kranmärkta. Motionären yrkar för Miljöpartiet
de Gröna i Västerviks kommun:
- att Västerviks kommuns verksamheter inkl. bolagen ansöker om att bli kranmärkta, i
hela eller i delar av sina verksamheter.
- att en redovisning av hur arbetet gått görs på kommunfullmäktige i oktober 2019.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17, § 48 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning i samråd med kommunens bolag.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 23 maj 2019 över vad en
kranmärkning innebär. Det är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som
väljer kranvatten framför flaskvatten. En kranmärkt verksamhet innebär att
arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
När kommunen gör beställningar i tjänsten ska kranvatten väljas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att göra kommunens verksamheter kranmärkta.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att göra kommunens verksamheter kranmärkta.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 48
Motion inkommen 17 december 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Motion om att öka möjligheten för att odla lokalt
– förslag till svar
Dnr 2019/4-109
Harald Hjalmarsson (M) har den 7 januari 2019 lämnat in en motion om att öka
möjligheten för att odla lokalt. Motionären vill att Västerviks Bostads AB undersöker
vilka områden i tätortsnära områden som skulle kunna vara lämpliga för odling och hur
intresset bland boende i flerfamiljshus i de områdena är för att odla i egen regi eller
tillsammans med andra.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 § 96 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och yttrande i samråd med Västerviks Bostads AB.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 23 april 2019 vilka kolonilottsområden
som för närvarande finns i Västerviks kommun. Förvaltningen skriver att odling på
kommunal mark har ett stort värde och är en viktig del av arbetet mot en grön och
hållbar kommun. Upplåtande av odlingslotter skulle även kunna fungera som en viktig
integrationsåtgärd, då det vid kontakt med Koloniföreningen i Västervik framkommit att
det bland nyanlända finns ett stort odlingsintresse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att öka möjligheten för att odla lokalt, vilket innebär att
kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att i samverkan med Västerviks Bostad AB
göra en fördjupad undersökning av behovet av odlingslotter genom att genomföra en
inventering i form av en enkät till utvalda hushåll i kommunen med frågan hur stort
intresset är för odlingslotter samt att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ta
fram förslag på lämpliga områden för anläggande av odlingslotter.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall med tillägg att även Koloniföreningen genom dialog
ska involveras i arbetet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att öka möjligheten för att odla lokalt, vilket innebär att
kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att i samverkan med Västerviks Bostad AB
göra en fördjupad undersökning av behovet av odlingslotter genom att genomföra en
inventering i form av en enkät till utvalda hushåll i kommunen med frågan hur stort
intresset är för odlingslotter samt att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ta
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
2019-06-18 22 (39)

Ks § 196 forts.
fram förslag på lämpliga områden för anläggande av odlingslotter, samt att även
Koloniföreningen genom dialog ska involveras i arbetet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 april 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 96
Motion inkommen 2019-01-07
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan
med planbeskrivning – yttrande till Boverket
Dnr 2019/168-210
Boverket har i skrivelse 10 april 2019 givit Västerviks kommun möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning. Yttrande ska lämnas till Boverket senast 5 juli 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 4 juni 2019 lämnat ett förslag till yttrande.
En reviderad version av yttrande presenteras för kommunstyrelsen på sammanträdet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 juni 2019 som Västervik kommuns
yttrande på remissen om Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning och överlämna det till Boverket.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska anta kommunstyrelsens förvaltnings
reviderade skrivelse som sitt yttrande.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar avslag på förslag till beslut och yrkar att kommunstyrelsen
ska lämna sitt yttrande i enlighet med SKL:s yttrande på remissen daterat 2019-06-13.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 juni 2019, reviderad 18 juni 2019,
som Västervik kommuns yttrande på remissen om Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och överlämna det till Boverket.

Protokollsanteckning
Lars-Inge Karlsson (KD) vill få fört till protokollet att han stödjer Harald Hjalmarssons
yrkande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 juni 2019, reviderad 18 juni 2019
Boverkets remiss 10 april 2019 med förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning
Expedieras till: Boverket
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
2019-06-18 24 (39)

Ks § 198

Promemoria om hur uppgifter i detaljplaner kan
tillgängliggöras digitalt – yttrande till Boverket
Dnr 2019/189-210
Boverket har i skrivelse 2 maj 2019 givit Västerviks kommun möjlighet att lämna
synpunkter på Boverkets promemoria om förutsättningarna för hur uppgifter i
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Yttrande
ska lämnas till Boverket senast 5 juli 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 4 juni 2019 lämnat ett förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 4 juni 2019 som sitt eget och
överlämna det till Boverket som Västerviks kommuns svar på remissen om förslag till
Boverkets remiss: Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner
och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 4 juni 2019 som sitt eget och
överlämna det till Boverket som Västerviks kommuns svar på remissen om förslag till
Boverkets remiss: Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner
och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 juni 2019
Boverkets skrivelse 2 maj 2019 med promemoria om hur förutsättningarna för hur uppgifterna i
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt
Expedieras till:
Boverket
Gabriel Helgesson, enheten för samhällsbyggnad
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Motion om belysning längs Vassbäcksvägen
– förslag till svar
Dnr 2019/24-109
Daniel Johnsson (SD) har 23 januari 2019 lämnat in en motion Belysning av
Vassbäcksvägen vid 70km/h sträckan. Motionären vill ge ett uppdrag om att montera
belysning längs den del av sträckan som är 70-sträcka.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 juni 2019 ett förslag till svar på
motionen. Det är förvaltningens uppfattning att den olycksdrabbade korsningen vid
Vassbäcksvägen/Dichmansgatan inte har med bristande belysning att göra utan mer på
ouppmärksamma fordonsförare och alltför höga fordonshastigheter in i korsningen. I
pågående planeringsprocess för en Södra infart kommer korsningen att ersättas med en
cirkulationsplats i ett läge nedanför nuvarande placering vilket kommer att innebära en
klart säkrare trafiklösning än nuvarande fyrvägskorsning.
Förvaltningen skriver vidare att Vassbäcksvägen är en av de vägsträckor där hastigheten
kommer att sänkas till max 60 km/h i samband med den hastighetsanpassning som
påbörjats i Västerviks kommun. En lägre tillåten hastighet är positivt ur flera aspekter
med färre olyckstillbud och en säkrare trafikmiljö. Hastighetsanpassningen innebär
också att hastigheten sänks till 40 km/h före övergångsstället vid förskolan Bollen och
Karstorpsområdet. Lägre hastighet på Vassbäcksvägen ger också större möjligheter att
undvika eventuella tillbud med till exempel rådjur eller annat vilt samt med mötande
trafik.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 7 juni 2019 avslå motionen om
belysning längs Vassbäcksvägen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 7 juni 2019 avslå motionen om
belysning längs Vassbäcksvägen.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 103
Motion 23 januari 2019
Expedieras till: Kommunfullmäktige
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Motion om fler parkeringsplatser vid kommunhuset
– förslag till svar
Dnr 2019/23-109
Daniel Johnsson (SD) har 23 januari 2019 lämnat in en motion om fler parkeringsplatser
vid Västerviks kommunhus. Motionären vill ge ett uppdrag om att öka antalet
parkeringsplatser vid kommunhuset.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 juni 2019 ett förslag till yttrande på
motionen. Förvaltningen skriver att förslaget att tillskapa ytterligare parkeringsplatser
vid kommunhuset är väl motiverat utifrån den kända bristen på parkeringsplatser i
området kring kommunhuset.
Förvaltningen har sedan tidigare identifierat behovet av parkeringsplatser och detta
hanteras inom ramen för uppdraget att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Syrenen
och Stadsparken. Planarbetet har bland annat som syfte att utreda trafiksituationen i
området med lösningar för biltrafik, gång- och cykel samt parkeringar. I planprocessen
har en förprojektering genomförts där olika lokaliseringar för ytterligare
parkeringsplatser utretts. Bland dessa lokaliseringar har även föreslagen placering i
motionen setts över och konstaterats vara ett bra alternativ för tillskapandet av fler
parkeringsplatser i området. Förprojekteringen ligger till grund för det fortsatta
detaljplanearbetet och genomförandet av detaljplanen kommer att innebära att fler
parkeringsplatser tillkommer vid kommunhuset.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019 anse
motionen besvarad, då förslaget om att öka antalet parkeringsplatser vid kommunhuset
hanteras inom befintligt planuppdrag för kvarteret Syrenen och Stadsparken.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019 anse
motionen besvarad, då förslaget om att öka antalet parkeringsplatser vid kommunhuset
hanteras inom befintligt planuppdrag för kvarteret Syrenen och Stadsparken.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 102
Motion inkommen 23 januari 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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Klimat- och energistrategi för Kalmar län
– remissyttrande till Länsstyrelsen
Dnr 2019/175-430
Länsstyrelsen i Kalmar län har i skrivelse 10 april 2019 givit Västerviks kommun möjlighet
att komma in med remissvar på Klimat- och energistrategi för Kalmar län. Länsstyrelsen
önskar svar på remissen senast 15 augusti 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 10 juni 2019 tagit fram ett förslag på
remissvar.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande den 10 juni 2019 över remiss Klimatoch energistrategi för Kalmar län 2019-2023 som sitt eget och överlämna det till
Länsstyrelsen i Kalmar län.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Anna Bodjo (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar avslag på att Västervik ytterligare vill skärpa de nationella
målen utan att ha genomfört en konsekvensanalys av 16% minskning av fossil koldioxid
per år. SD anser att åtgärder för att minska utsläppen ska ske på mest ekonomiska sätt
för hela jordklotet.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande den 10 juni 2019 över remiss Klimatoch energistrategi för Kalmar län 2019-2023 som sitt eget och överlämna det till
Länsstyrelsen i Kalmar län.

Reservation
Tommy Ivarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 juni 2019
Länsstyrelsen i Kalmar läns skrivelse 10 april 2019
Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Avsiktsförklaring om eventuellt citybad i Västervik
– information
Dnr 2019/249-210
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 juni 2019 framgår att Tjustbygdens
Sparbank genom Sparbanksstiftelsen visat intresse för att investera i en centralt
placerad badanläggning i området kring Strömsholmen. Enheten för samhällsbyggnad på
kommunstyrelsens förvaltning har tidigare i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
sådant bad.
För att undersöka möjligheterna ur ett brett perspektiv (säkerhet, tekniska
förutsättningar, lokalisering, tillgänglighet, omfattning med mera) krävs insatser både
från kommunen och stiftelsen. Förvaltningen skriver att det därför är lämpligt att träffa
en avsiktsförklaring där det tydliggörs vilken inriktning arbetet ska ha samt vilken part
som ansvarar för och bekostar vilka delar.

Förslag till beslut
att godkänna informationen om avsiktsförklaring om eventuellt citybad i Västervik.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om avsiktsförklaring om eventuellt citybad i Västervik.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 juni 2019
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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Vindkraftspark i Tribbhult – yttrande till
exploatören
Dnr 2016/26-379
2014 ansökte Statkraft om tillstånd enligt Miljöbalken att uppföra och driva maximalt 34
vindkraftverk med en totalhöjd på 220 m inom Tribbhultsområdet sydost om Hjorted i
Västerviks kommun. I processen har Miljö- och byggnadsnämnden yttrat sig två gånger i
egenskap av blivande tillsynsmyndighet för verksamheten. Kommunfullmäktige har
också beslutat att tillstyrka etablering inom ett delområde utformat efter den
exempellayout som presenterades i ansökan.
Därefter beslutade Miljöprövningsdelegationen (MPD) att meddela tillstånd till
verksamheten. Tillståndet beslutades gälla inom ett större område än vad kommunen
tillstyrkt då man misstolkat kommunens beslut. Efter överklagande återremitterades
ärendet till MPD av Mark- och miljödomstolen för förnyad handläggning.
Under hösten 2018 tillskrev Västerviks kommun MPD och klargjorde hur kommunens
beslut om tillstyrkan får tolkas. Den skrivelsen har därefter skickats till bolaget för
bemötande och bolaget har efterfrågat kommunens inställning till att ompröva beslutet
om tillstyrkan utifrån en ny utformning av vindkraftsparken. Kommunstyrelsens
förvaltning lämnar i skrivelse 11 juni 2019 ett förslag till svar till vindkraftsexploatören.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att lämna följande svar till Statkraft Vind AB:
Västerviks kommun har tagit del av inlämnad ny layout för vindkraftsetableringen vid
Tribbhult. Utifrån handlingen ställer sig kommunen positiv till att göra en ny prövning av
beslutet om kommunal tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. § 4. Kommunen vill dock
flagga för att de bedömningar som tidigare gjorts gällande buller, skuggor, kulturmiljö,
friluftsliv och naturvärden delvis kvarstår i den nya layouten och kommer vägas in vid ett
nytt beslut om tillstyrkan.
Formellt kommer frågan prövas först då det efterfrågas av Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen i Kalmar län (MPD). Till dess gäller tidigare fattat beslut om tillstyrkan.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Conny Tyrberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på förslaget till placering av vindkraftverk i
området.

Justerandes sign
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Ks § 203 forts.
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit ordförandens yrkande och avslagit Mariann Gustafssons
yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande svar till Statkraft Vind AB:
Västerviks kommun har tagit del av inlämnad ny layout för vindkraftsetableringen vid
Tribbhult. Utifrån handlingen ställer sig kommunen positiv till att göra en ny prövning av
beslutet om kommunal tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. § 4. Kommunen vill dock
flagga för att de bedömningar som tidigare gjorts gällande buller, skuggor, kulturmiljö,
friluftsliv och naturvärden delvis kvarstår i den nya layouten och kommer vägas in vid ett
nytt beslut om tillstyrkan.
Formellt kommer frågan prövas först då det efterfrågas av Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen i Kalmar län (MPD). Till dess gäller tidigare fattat beslut om tillstyrkan.

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

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 juni 2019
Expedieras till:
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Lars Kåremyr, miljö- och byggnadsförvaltningen
Statkraft Vind AB
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Ansökan om marknadsföringsbidrag
– Team Gamleby Bowling Club
Dnr 2019/197-141
Team Gamleby Bowling ansöker i skrivelse 9 maj 2019 om marknadsföringsbidrag på 40
000 kr. Föreningen skriver att de har fått ett stort medialt intresse både lokalt och ute i
hela bowlingsverige. Bowlingmatcherna och tävlingarna streamas till stor del och
föreningen skriver att de omnämns på riksnivå om sina goda resultat när det gäller
ungdomssatsning och sina framgångar i seriesystemet.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör närmare för ansökan i skrivelse 7 juni 2019.
Förvaltningen skriver att Västerviks kommun kanaliserar sin marknadsföring genom
idrott där det ger bred och stor medialt genomslag nationellt via TV-media samt Print
och Webb med en regelbunden rapportering veckovis under säsong.
Marknadsföringsbidrag beviljas i syfte att den som söker, genom sin verksamhet, vidtar
åtgärder för att marknadsföra kommunen eller kommunens verksamhet och därigenom
når en väldigt stor mängd människor lokalt och utifrån. Utifrån detta föreslår
förvaltningen avslag av Team Gamleby Bowlings ansökan om 40 000 kr i
marknadsföringsbidrag eftersom den inte uppfyller ovanstående beskrivna
bedömningskriterier.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att avslå Team Gamleby Bowling Clubs ansökan om marknadsföringsbidrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska uppmana Team Gamleby
Bowling Club att återkomma efter att den nya modellen för köp av
marknadsföringstjänster har redovisats i kommunstyrelsen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Team Gamleby Bowling Clubs ansökan om marknadsföringsbidrag, samt
att uppmana Team Gamleby Bowling Club att återkomma efter att den nya modellen för
köp av marknadsföringstjänster har redovisats i kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 juni 2019
Team Gamleby Bowlings skrivelse 9 maj 2019
Expedieras till: Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Motion om resfria möten – förslag till svar på
återremiss
Dnr 2017/391-109
Jon Sjölander (M) har i skrivelse inkommen 15 november 2017 lämnat en motion om
resfria möten. Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda samt ta
fram en plan på hur kommunen kan öka resfria möten.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 262 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnade i skrivelse 12 juni 2018 ett förslag till svar på
motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 161 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen som fick i uppdrag att återkomma med dagsaktuell situation och
statistik.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 5 juni 2019 ett yttrande som svar på
återremissen. Förvaltningen har genererat statistik från mötesapplikationen StarLeaf
som i första hand ska användas för distansmöten. Förvaltningen planerar också för en
enkätundersökning under hösten 2019 för att fånga upp användandet av resfria möten
samt personalens inställningar till digitala möten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 juni 2019
av dagsaktuell situation och redovisningen av statistik för resfria möten, samt
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 juni 2019 avslå
motionen om resfria möten.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 juni 2019
av dagsaktuell situation och redovisningen av statistik för resfria möten, samt
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 juni 2019 avslå
motionen om resfria möten.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 juni 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 161
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-19, § 264
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 juni 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 262
Motion 15 november 2017
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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Säkerhetspolicy och riktlinjer för Västerviks
kommunkoncern 2019-2022
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 förvaltning 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 bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Säkerhetspolicy 2019-2022 för Västerviks kommun.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att anta Riktlinjer till säkerhetspolicy 2019-2022.

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:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Stickprov på hyressättning TjustFastigheter AB
Dnr 2019/245-282
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 juni 2019 framgår att förvaltningen har
låtit göra ett stickprov hos TjustFastigheter AB gällande investeringsprojekt där
Västerviks kommun genom avtal betalar hyra till bolaget. Till skrivelsen finns bifogad
redovisning av investeringsprojekt i TjustFastighetet AB för totalt 15 objekt.

Förslag till beslut
att godkänna informationen om stickprov på hyressättningen av redovisade
investeringsprojekt.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om stickprov på hyressättningen av redovisade
investeringsprojekt.

Handlingar i ärendet
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 juni 2019
Expedieras till:
Anders Björlin, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Kommittébesök Nationell satsning på media och
informationskunnighet och det demokratiska
samtalet – ersättning för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare
Dnr 2019/253-106
Den 15 augusti 2019 besöker kommittén för nationell satsning på media och
informationskunnighet och det demokratiska samtalet Västervik. Besöket äger rum på
Västerviks gymnasium, beräknas vara under en halvdag och vänder sig till
förtroendevalda, berörda tjänstepersoner och civilsamhället.
Rubricerat ärende gäller rätt till ersättning i fråga om arvode och eventuell ersättning för
resa och förlorad arbetsförtjänst för de ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som
deltar på besöket.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att de av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som deltar på
kommittébesöket har rätt till ersättning i fråga om arvode och eventuell ersättning för
resa och förlorad arbetsförtjänst.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att de av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som deltar på kommittébesöket
Nationell satsning på media och informationskunnighet och det demokratiska samtalet
den 15 augusti 2019 har rätt till ersättning i fråga om arvode och eventuell ersättning för
resa och förlorad arbetsförtjänst.

Justerandes sign
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Överenskommelse om lön och anställningsvillkor
för räddningstjänstpersonal i beredskap – RIB 19
Dnr 2019/250-021
Den 30 april 2019 träffade SKL/Sobona överenskommelse om lön och anställningsvillkor
för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund (BRF),
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision.
Villkorsförändringarna har gjorts i syfte att stödja verksamhetsutvecklingen och bidra till
att arbetsgivarna ska kunna behålla och rekrytera personal med rätt kompetens då det
är en av de stora utmaningarna för arbetsgivarna framöver.
SKL och Sobona har eftersträvat en fortsatt ökad flexibilitet i beredskapsförläggningen i
syfte att möjliggöra för personer att kunna kombinera sitt vanliga arbete och familjeliv
med att vara beredskapsbrandman. Det har vidare gjorts flera förändringar i syfte att
underlätta bemanningen under perioder då det kan vara särskilt svårt.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 11 juni 2019 förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med anledning av träffad överenskommelse, RiB 19 med Brandmännens
Riksförbund, Kommunal och Vision för tillämpning från och med 2019-05-01 anta
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap, RiB 19, med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision som lokalt
kollektivavtal.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att med anledning av träffad överenskommelse, RiB 19 med Brandmännens
Riksförbund, Kommunal och Vision för tillämpning från och med 2019-05-01 anta
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap, RiB 19, med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision som lokalt
kollektivavtal.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 juni 2019
Expedieras till: Sofia Eldh, ledningskontoret
Justerandes sign
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Riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling i
Västerviks kommunkoncern
– revidering
Dnr 2019/248-026
Kommunstyrelsen fastställde 2010-06-21, § 211 riktlinjer och rutiner vid kränkande
särbehandling för Västerviks kommunkoncern.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 11 juni 2019 ett förslag till
reviderade riktlinjer och rutiner. Riktlinjerna är uppdaterade utifrån gällande lagstiftning
och kompletterade med ett stöddokument till den som utreder ett ärende.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta redovisat förslag till ändrade riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling
m.m. i Västerviks kommunkoncern.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta redovisat förslag till ändrade riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling
m.m. i Västerviks kommunkoncern.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 juni 2019 med förslag på reviderade riktlinjer och
rutiner
Gällande riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling, fastställda av kommunstyrelsen
2010-06-21, § 211
Expedieras till:
Sofia Eldh, ledningskontoret
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-18 39 (39)

Ks § 211

Extra sammanträde med kommunstyrelsen
Dnr 2019/31-041

Yrkande
Ordföranden föreslår att ett extra kommunstyrelsesammanträde ska hållas den 8 juli
2019 kl. 08.00 för att behandla den minoritetsåterremiss som kommunfullmäktige
beslutade om på sitt sammanträde 17 juni 2019.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att kalla till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 8 juli 2019 kl. 08.00.

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

