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Kf § 103

Helhetsgrepp Bökensvedsområdet – redovisning av
uppdrag
Dnr 2018/154-821

I Västerviks kommun Budget 2017 – ekonomisk planering 2018-2019 har
kommunstyrelsen uppdragit åt kommunstyrelsens förvaltning att ta ett
helhetsgrepp kring Bökensvedsområdet med avseende på fritid, idrott, kultur,
handel, skola och boende.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 16 april 2018 hur de har
arbetat med uppdraget. Inspiration har hämtats både från färdiga och planerade
områden/anläggningar, bland annat Globenområdet i Stockholm.
Kommunstyrelsens förvaltning framhåller att skulle Bökensved ta de flesta
stegen i föreslagen utveckling så skulle Västervik bli unikt i att som stad i dess
relativa storlek ha ett sport- och fritidsområde som är kombinerat med bostäder
och näringsliv.
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning, föredrar möjlighetsstudien på
sammanträdet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att området Bökensved utvecklas i linje med förvaltningens möjlighetsstudie
(förslag C), det vill säga prioritet på simhall och sedan successiv utveckling efter
ekonomiska förutsättningar i samverkan med berörda, samt
att varje investeringsobjekt såsom tillhörande gångvägar, parker och angöringsoch parkeringsplatser ska utredas och beslutas separat,
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att inför nästa etapp utreda
preliminär kostnad, driftform och framtida ägande av Bökensvedsområdet, samt
Jäv
Dan Nilsson (S) meddelar att han är jävig och deltar därför inte i beredning och
beslut.
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Kf § 103 forts.
Beslutsgång
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Conny Tyrberg (C), Sverker Thorén
(L), Tommy Ivarsson (SD), Jon Sjölander (M), Anna Bodjo (MP) och Jonas
Jalkteg (W) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att tredje attsatsen kompletteras med ”där föreningsliv och tänkbara fastighetsägare görs
delaktiga.”
Johannes Regell (SV) yrkar för socialisterna välfärdspartiets grupp bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lars-Inge Karlsson (KD) med instämmande av Harald Hjalmarsson med flera yrkar
som tillägg till tredje att-satsen att även ”personal” läggs till.
Ordföranden ställer förslagen mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifallit båda yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar
att området Bökensved utvecklas i linje med förvaltningens möjlighetsstudie
(förslag C), det vill säga prioritet på simhall och sedan successiv utveckling efter
ekonomiska förutsättningar i samverkan med berörda,
att varje investeringsobjekt såsom tillhörande gångvägar, parker och angöringsoch parkeringsplatser ska utredas och beslutas separat, samt
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att inför nästa etapp utreda
preliminär kostnad, driftform och framtida ägande av Bökensvedsområdet där
föreningsliv, tänkbara fastighetsägare och personal görs delaktiga.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings komplettering 16 maj 2018
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23, § 166
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 april 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
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