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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
8 juli 2019 kl. 10.00 – 10.30

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

Anna Bodjo (MP)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 8 juli 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Anna Bodjo

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

8 juli 2019

Anslaget sätts upp

9 juli 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

31 juli 2019
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Övriga närvarande
Gunnar Jansson (S), ers.
Fredrik Lindwall, (C) ers.
Andreas Rindbäck Wallin, (V) ers.
Hans Ellervik (W), ers.
Sverker Thorén (L), ers.
Dan Larsen (SD), ers.
Anders Björlin, kommundirektör
Mikael Åskog, sekreterare
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Ärendelista 8 juli 2019
§ 212

Upprop och val av justerare

§ 213

Kommundirektören informerar

§ 214

Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun

§ 215

Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om marknadsföringsbidrag
2019 till Västerviks ishockeyklubb – yttrande till förvaltningsrätten (mål nr
4515-19)
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Ks § 212

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Anna Bodjo (MP) utses att justera dagens protokoll.
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Kommundirektören informerar
Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden.
-

Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

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
2019-07-08 6 (10)

Ks § 214

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 20212022 för Västerviks kommun till nämnder och styrelser för yttrande till
kommunstyrelsen senast 31 maj 2019. På sitt möte 2019-06-10, § 179 lämnade
kommunstyrelsen ett förslag till Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun.
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2019-06-17, § 244 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med nedan två motiveringar:
1. för att omarbeta enligt mål och inriktning i den moderata
budgetreservationen i kommunstyrelsen 10 juni. Omarbetat förslag ska
presenteras under oktober månad.
2. för att inarbeta max 4,9 mnkr för redovisade punkter, enligt uppställningen i
KF-presidiums förslag till arbetsordning för budgetärendet, för behandling i
kommunfullmäktige i augusti.
- Vänsterpartiets förslag
V3. att sätta ut abborre- och gäddyngel,
V4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur vi kan utveckla
turtätheten för kollektivtrafiken på landsbygden,
V5. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaden för ett
återinförande av en kultur- och fritidsnämnd,
V6. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda betalningsviljan att bo
på landet och hyra lägenhet,
V7. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att
kommunala beslut utgår från vilken påverkan de får på miljön,
V8. att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta för inrättandet av minst
ett marint naturreservat,
V15. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra studieresa till Frome.
- Liberalernas förslag
L1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur föreningsbidraget
kan utvecklas,
L2. att kommunstyrelsen genomför kompetenshöjande aktiviteter såsom
återkommande ledarskapsutvecklingsdagar,
L3. att kommunstyrelsen anslår ytterligare 250 tkr till Naturum,
L5. att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att tillsammans med
Naturum och Campus utreda och ge förslag på hur hav- och
vattenanknuten forskning och högra utbildning kan kopplas till
Naturum, Campus och vår kommun,
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-07-08 7 (10)

Ks § 214 forts.
L6. barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att planera och rekrytera
för ett inrätta en ny resursskola,
L8. att vi i kommunen startar ett omfattande långsiktigt
utbildningsprojekt, för att öka kunskapen om neuropsykiatriska
tillstånd på grundläggande nivå för all skolpersonal och alla
skolledare som arbetar med barn/ungdomar eller som har ansvar för
barn/ungdomars skolgång, vilket också inkluderar oss politiker. Där vi
kontinuerligt tar del av den senaste aktuella forskningen. Till det vill
vi satsa 700 000 kronor under 2020,
L9/11. att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med
socialförvaltningen skapar en arbetsgrupp och i det arbetet tar del
utav det arbete som startades i Skottland under namnet GIRFEC,
L10. att en utbildningssatsning genomförs med återkommande
utvecklingsdagar för att höja kompetensen hos chefer, personal och
vikarier inom äldre och LSSvården. Till det lägger vi 700 000 kronor
för 2020.
Majoriteten redovisar ett reviderat förslag till budget i skrivelse daterad 26 juni 2019.
Kommunstyrelsens ordförande redogör i skrivelse 2 juli 2019 hur innehållet i
återremissmotiveringarna har beaktats i det reviderade budgetförslaget.

Förslag till beslut
att anta majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun, daterat 2019-06-26.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till majoritetens förslag till budget och ekonomisk planering.
Ordföranden yrkar vidare att den ytterligare beredning som har skett i ärendet med
anledning av innehållet i de två återremissmotiveringarna från fullmäktige är tillräcklig,
att det ska kallas till ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 26 augusti där
budgetärendet ska behandlas, samt att kommunstyrelsens planerade sammanträde 26
augusti flyttas till den 27 augusti.
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) yrkar i första hand på återremiss med
följande motivering: för att tillmötesgå kommunfullmäktiges uppdrag 2019-06-17
angående budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 yrkas att kommunstyrelsen
bereder båda uppdragen på ett likvärdigt sätt inför nytt ställningstagande i
kommunfullmäktige.
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) yrkar i andra hand bifall till Moderaternas
budgetförslag från KS 2019-06-10.
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) yrkar i tredje hand på avslag.
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Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet för ytterligare
beredning.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar i andra hand bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar i tredje hand på avslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar i första hand återremiss av ärendet för ytterligare beredning.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar i andra hand bifall till Moderaternas budgetförslag från KS
2019-06-10.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar i tredje hand bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar i fjärde hand på avslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Ordföranden ställer först frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras
eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen bifallit att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan sitt eget yrkande om bifall till majoritetens budgetförslag mot
Harald Hjalmarssons (M), Jon Sjölanders (M), Tommy Ivarssons (SD), Lars-Inge Karlssons
(KD) och Mariann Gustafssons (V) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat
bifalla ordförandens yrkande.
Ordföranden ställer sedan sitt eget yrkande att den ytterligare beredning som har skett i
ärendet med anledning av innehållet i de två återremissmotiveringarna från fullmäktige
är tillräcklig mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit ordförandens yrkande.
Ordföranden finner även att kommunstyrelsen bifallit ordförandens yrkanden om att
kalla till ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 26 augusti 2019 där
budgetärendet ska behandlas, samt att kommunstyrelsens planerade sammanträde 26
augusti flyttas till den 27 augusti.

Kommunstyrelsen beslutar
att den ytterligare beredning som härmed har skett i ärendet med anledning av
innehållet i de två återremissmotiveringarna från fullmäktige är tillräcklig,
att kalla till ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 26 augusti 2019 där
budgetärendet ska behandlas, samt
att kommunstyrelsens planerade sammanträde 26 augusti flyttas till den 27 augusti.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta majoritetens förslag, daterat 2019-06-26, till budget 2020 och ekonomisk
planering 2021-2022 för Västerviks kommun.
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Reservation
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) lämnar en reservation mot beslutet: Då
redovisat förslag från de styrande kommer leda till både höjda taxor och skatt reserverar
den moderata ks-gruppen sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Hans Ellervik (W) vill få fört till protokollet att han stödjer yrkandet om återremiss, vilket
godkänns av ordföranden.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens ordförandens skrivelse 2 juli 2019
Majoritetens reviderade förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun, daterat 2019-06-26
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 244
KF-presidiums förslag till arbetsordning för budgetärendet
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-10, § 179
Westervikspartiets budgetförslag, inkommet 2019-06-10, reviderat 2019-06-11
MBL-protokoll 2019-06-10 från extra central MBL-förhandling, tillägg till tidigare protokoll
Moderaternas budgetförslag, inkommet 2019-06-10
Kristdemokraternas budgetförslag, inkommet 2019-06-10
Liberalernas budgetförslag, inkommet 2019-06-10
Västerviks Kraft Elnät AB:s yttrande, inkommet 2019-06-05
Västervik Miljö & Energi AB:s yttrande, inkommet 2019-06-05
Majoritetens reviderade förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för
Västerviks kommun, daterat 2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 176
Sverigedemokraternas budgetförslag, inkommet 2019-06-02, med tillägg 2019-06-03, reviderat
förslag 2019-06-09
Vänsterpartiets budgetförslag, inkommet 2019-06-01
Socialisterna Välfärdspartiets budgetförslag, inkommet 2019-05-31
Kommunfullmäktiges presidiums yttrande 2019-05-14, inkommet 2019-05-31
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
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
Majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks
kommun, daterat 3 maj 2019.
Expedieras till: Kommunfullmäktige
Kansliet, kommunstyrelsens förvaltning
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Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut
om marknadsföringsbidrag 2019 till Västerviks
ishockeyklubb – yttrande till förvaltningsrätten (mål
nr 4515-19)
Dnr 2019/230-108
En medborgare har överklagat kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 127 angående
marknadsföringsbidrag 2019 till Västerviks ishockeyklubb.
Förvaltningsrätten i Linköping har i föreläggande 17 juni 2019 begärt in Västerviks
kommuns yttrande över innehållet i det inlämnade överklagandet. Västerviks kommun
har begärt förlängd svarstid och fått beviljat att yttrandet ska vara förvaltningsrätten
tillhanda senast den 28 augusti 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 25 juni 2019 ett förslag till
yttrande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 juni 2019 som sitt yttrande över
överklagandet (mål nr 4515-19, enhet 1) och överlämna det till förvaltningsrätten, med
hemställan om att överklagandet i första hand avskrivs/avvisas och i andra hand avslås.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Anna Bodjo (MP) yrkar bifall till förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 juni 2019 som sitt yttrande över
överklagandet (mål nr 4515-19, enhet 1) och överlämna det till förvaltningsrätten, med
hemställan om att överklagandet i första hand avskrivs/avvisas och i andra hand avslås.

Deltar ej i beslutet
Lars-Inge Karlsson (KD), Kenneth Hardy Axelsson (L) och Conny Tyrberg (C) avstår från
att delta i beslutet.
Mariann Gustafsson (V) avstår från att delta i beslutet på grund av otydligt svar till
förvaltningsrätten.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 juni 2019
Förvaltningsrätten i Linköpings föreläggande 17 juni 2019
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 127
Expedieras till: Förvaltningsrätten i Linköping
Elisabet Olsson, ledningskontoret
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