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Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
10 november  2014 kl. 8.30 -  

Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. §§ 371-390, 392-393
Christin Rampeltin Molin (M)
Eva Ahlström (M), ordf § 391
Katarina Andersson (M)
Tomas Kronståhl (S), §§ 371-384, 386-390, 392-393
Gunnar Jansson (S)
Angelica Katsanidou (S), §§ 371-390, 392-393
Sharad Bhatt (S)
Sverker Thorén (FP)
Anna Bodjo (MP)
Gunnel Ohlin (KD), tjg. ers.
Peter Johansson, tjg. ers. § 391
Ulf Jonsson, tjg. ers. §§ 385, 391
Veikko Kärki, tjg. ers. § 391

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera

Justeringens plats 
och tid

Kommunhuset 12 november 2014

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 371-393
Johan Hägglund

Ordförande
Harald Hjalmarsson §§ 371-390, 392-393 Eva Ahlström § 391

Justerande
Christin Rampeltin Molin

Bevis om att justerat protokoll är anslaget

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 10 november 2014

Anslaget sätts upp 13 november 2014 Anslaget tas ned 4 december 2014

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

Underskrift

Johan Hägglund
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Övriga närvarande
Peter Johansson (M), ers. §§ 371-390, 392-393
Jon Sjölander (M), ers.
Axel Nilsson (M), ers.
Ulf Jonsson (S), ers. §§ 371-384, 386-390, 392-393
Margareta Fredriksson, (S), ers.
Veikko Kärki (S), ers. §§ 371-390, 392-393
Ewa Ståhl (S), ers.
Hans Ellervik (VDM), ers.

Anders Björlin, ekonomichef
Johan Hägglund, sekreterare
David Johansson, ledningskontoret, § 374
Tomas Ogebrink ,ledningskontoret, § 374
Per Allerth, vd Västervik Miljö & Energi AB, § 374
Ruben Öberg, va-chef Västervik Miljö & Energi AB, § 374
Sofia Ahl, Västervik Miljö & Energi AB, § 374
Stefan V Karlsson, Västerviks Bostads AB, § 374
Bruno Nilsson, samhällsbyggnadschef, § 374
Lotti Jilsmo, enheten för samhällsbyggnad, § 374
Filippa Olsson, enheten för samhällsbyggnad, § 374
Sofia Hjertqvist, enheten för samhällsbyggnad, § 374
Tanja Levin, personalchef, § 374
Marita Ekholm, ledningskontoret, § 374
Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef, § 374
Joakim Jansson, säkerhets- och räddningschef, § 374
Caroline Ålund, barn- och utbildningsförvaltningen, § 374
Susanne Myrgård, barn- och utbildningsförvaltningen, § 374
Lillemor Ljungqvist, socialförvaltningen §, 374
Tobias Lindvall, socialförvaltningen, § 374
Jonny Bengtsson, vice ordförande Samordningsförbundet i Kalmar län, 
§ 374
Hans Eriksson, förbundschef Samordningsförbundet i Kalmar län, § 374
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Ärendelista 10 november 2014

§ 371 Upprop och val av justerare

§ 372 Meddelanden

§ 373 Anmälan om delegationsbeslut

§ 374 Kommundirektören informerar

§ 375 Kommunal skattesats 2015 för Västerviks kommun

§ 376 Definitiv Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 för 
Västerviks kommun

§ 377 Detaljbudget/verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsens 
förvaltning

§ 378 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015

§ 379 Sammanträdesplan 2015 för kommunstyrelsen m.m.

§ 380 Nyemission i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

§ 381 Granskningsrapport gällande ”Ändamålsenligheten av Västervik 
Miljö & Energi AB:s verksamhet” – yttrande 

§ 382 VA-taxa 2015

§ 383 Renhållningstaxa 2015

§ 384 Särskilt boende och trygghetsboende i Västerviks kommun – 
information

§ 385 Etablering och drift av vindkraftverk, projekt Lervik – remissvar 

§ 386 Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för del av 
Stuverum 1:6 och 1:57

§ 387 Detaljplan för Stuverum 1:6 och 1:57 – antagande

§ 388 Försäljning av fastigheten Lingonet 18, Västerviks kommun

§ 389 Chefs- och medarbetarskap – information

§ 390 Samordningsförbundet i Kalmar län – information

§ 391 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 för Regionförbundet i 
Kalmar län

§ 392 Medborgarförslag om extra medel till personal när 
högstadieskolorna i Gamleby och Överum slås ihop

§ 393 Rapporter
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Ks § 371

Upprop och val av justerare

Upprop sker och Christin Rampeltin Molin (M) utses att justera 
protokollet.

Ks § 372

Meddelanden

Dnr 2014/116-619
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 oktober 2014 Information 
om arbetet att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i Kalmar län – 
nuläge.

Dnr 2014/99-042
Finansrapport för kommunkoncernen för perioden januari – oktober 
2014. 

Ks § 373

Anmälan om delegationsbeslut

Kommundirektörens beslut
Dnr 2013/556-614
Vimmerby kommuns beslut KF 2014-10-20 § 167 Högskole- och 
universitetsutveckling i norra Kalmar län – beslut om fördjupad 
samverkan, finansiering läggs till handlingarna. 

Dnr 2013/556-614
Hultsfreds kommuns beslut KF 2014-10-27 § 128 Förslag till samverkan 
mellan Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner om högskole- 
och universitetsutveckling läggs till handlingarna. 
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Ks § 374

Kommundirektören informerar

Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden.

- Definitiv Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 för 
Västerviks kommun

- Detaljbudget/verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsens 
förvaltning

- Nyemission i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
- Granskningsrapport gällande ”Ändamålsenligheten av Västervik 

Miljö & Energi AB:s verksamhet” – yttrande
- VA-taxa 2015
- Renhållningstaxa 2015
- Särskilt boende och trygghetsboende i Västerviks kommun – 

information
- Etablering och drift av vindkraftverk, projekt Lervik - remissvar
- Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för del 

Stuverum 1:6 och 1:57
- Detaljplan Ekhagen, Stuverum – antagande
- Försäljning av fastigheten Lingonet 18, Västerviks kommun
- Vision Slottsholmen
- Chefs- och medarbetarskap – information
- Samordningsförbundet i Kalmar län – information och dialog om 

verksamheten

Yrkande
Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om aktuella ärenden.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 12.20 – 14.00 för lunch och 
gruppmöten. 
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Ks § 375

Kommunal skattesats 2015 för Västerviks kommun
Dnr 2014/29-041

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen 2014 
är 21,16 per skattekrona.

I skrivelse 30 oktober 2014 föreslår kommunstyrelsens ordförande att 
skattesatsen för 2015 förblir oförändrad. 

Följande partier har inkommit med skriftliga förslag till budget 2015 och 
skattesats för 2015 till dagens kommunstyrelsemöte den 10 november 
2014:
- Socialisterna Välfärdspartiet, daterad 9 juni 2014
- Kommunpartiet VDM, daterad 16 juni 2014
- Vänsterpartiet, daterad 6 november 2014
- Folkpartiet, daterad 10 november 2014
- Sverigedemokraterna, daterad 10 november 2014
- Kristdemokraterna, daterad 10 november 2014

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa den primärkommunala skattesatsen 2015 till oförändrad 
21,16 per skattekrona.

Yrkande
Ordföranden med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen 
har bifallit yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa den primärkommunala skattesatsen 2015 till oförändrad 
21,16 per skattekrona.

Reservation
Sverker Thorén (FP) och Gunnel Ohlin (KD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna förslag till skattesats, redovisade i inlämnade 
budgetförslag. 
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Ks § 375, forts. 

Protokollsanteckning
Hans Ellervik (VDM) önskar få fört till protokollet att han reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag till skattesats, redovisat i 
inlämnat budgetförslag. Protokollsanteckningen godkänns av 
ordföranden. 

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Ks § 376

Definitiv Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-
2017 för Västerviks kommun
Dnr 2014/29-041

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att fastställa Preliminär 
Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 för Västerviks 
kommun. 

Majoriteten redovisar i skrivelse 3 november 2014 förslag till Definitiv 
Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 för Västerviks 
kommun. 

Ärendet har förhandlats enligt MBL § 11 den 3 november 2014, enligt 
protokoll har arbetstagarorganisationerna har inget att erinra om 
förslaget. 

Följande partier har inkommit med skriftliga förslag till budget 2015 till 
dagens kommunstyrelsemöte den 10 november 2014:
- VDM, daterad 16 juni 2014
- Vänsterpartiet, daterad 6 november 2014
- Folkpartiet, daterad 10 november 2014
- Sverigedemokraterna, daterad 10 november 2014
- Kristdemokraterna, daterad 10 november 2014

Tomas Kronståhl (S) lämnar i skrivelse 10 november 2014 förslag på 
tilläggsyrkanden till budget 2015. 

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till majoritetens förslag. 

Tomas Kronståhl (S) med medhåll av Anna Bodjo (MP) och 
ordföranden yrkar bifall till tilläggsyrkanden enligt skrivelse 10 november 
2014. 

Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till folkpartiets förslag till budget. 

Gunnel Ohlin (KD) yrkar bifall till kristdemokraternas förslag till budget.

Proposition
Ordföranden ställer eget yrkande med Tomas Kronståhls tillägg mot 
Sverker Thoréns och Gunnel Ohlins yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit eget yrkande, d.v.s. majoritetens förslag 
med Tomas Kronståhls tilläggsyrkande.
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Ks § 376, forts. 

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa redovisat förslag till Definitiv Budget 2015 och ekonomisk 
planering 2016-2017 för Västerviks kommun med tilläggsyrkandet i 
skrivelse 10 november 2014. 

Protokollsanteckning
Hans Ellervik (VDM) önskar få fört till protokollet att han reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag till budget. 
Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden. 

Expedieras till
Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 10 (29)
2014-11-10

Justerandes sign

Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se
593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se

Ks § 377

Detaljbudget/verksamhetsplan 2015 för 
kommunstyrelsens förvaltning
Dnr 2014/29-041

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30, § 124 om Preliminär Budget 
2015 och ekonomisk planering 2016-2017. Då fattades beslut om 
nämndernas och kommunstyrelsens ramar för 2015. Kommunstyrelsen 
fattar sedan beslut om sin detaljbudget/verksamhetsplan för året.

Ett förslag till detaljbudget/verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsens 
förvaltning redovisas i skrivelse 3 november 2014.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisad detaljbudget/verksamhetsplan 2015 för 
kommunstyrelsens förvaltning. 

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Kommunstyrelsens förvaltning
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Ks § 378

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015
Dnr 2014/545-009

Intern kontroll, vilket innebär en egen granskning och uppföljning, 
bygger på en risk och väsentlighetsanalys av rutiner inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Urval och bedömningen av 
kontrollämnen är gjord av enhetscheferna som ansvarar för 
verksamheten. Som grund för årets kontrollplan ligger både helt nya 
områden som tidigare inte kontrollerats, men även områden och rutiner 
som tidigare granskats och fått betydande nedslag och som därigenom 
kan behöva kontrolleras igen. 

Som interngranskningspunkter för kommunstyrelsen föreslås följande 
punkter enligt bilaga 1. Där anges vad som ska följas upp, mot vilka mål 
uppföljningen sker, omfattningen, vem som ansvarar för att utföra 
uppföljningen, och till vem uppföljningen ska rapporteras. 
Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan kommer att 
ske under april 2015.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslaget till internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsens 
förvaltning.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Mattias Andersson, ledningskontoret
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Ks § 379

Sammanträdesplan 2015 för kommunstyrelsen m.m.
Dnr 2014/245-006

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014 om följande 
sammanträdesdagar för 2015: 26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 
25 maj, 29 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november, 14 december.

Följande dagar föreslås som sammanträdesdagar för kommunstyrelsen: 
26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 mars, 23 mars, 13 april, 27 april, 11 
maj, 25 maj, 15 juni, 29 juni, 31 augusti, 14 september, 28 september, 
12 oktober, 26 oktober, 9 november, 30 november, 14 december.

Som utvecklingsdagar föreslås i år fem måndagar: 2 februari, 16 mars, 
18 maj, 21 september och 23 november. Deltagare på 
utvecklingsdagarna föreslås liksom tidigare vara kommunstyrelsen, 
koncernledningsgruppen samt nämnds- och bolagspresidier. 

Förslag till fyra ordförandekonferenser för samtliga nämnder och 
styrelser är måndagarna 2 mars, 4 maj, 5 oktober och 16 november.

Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd under kommunstyrelsen samt 
nämnder beslutar om sina sammanträdesdagar med utgångspunkt i 
kommunstyrelsens sammanträdesplan.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens utvecklingsdagar samt ordförandekonferenser år 
2015.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Styrelser och nämnder
Johan Hägglund, enheten för kommunservice
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Ks § 380

Nyemission i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Dnr 2014/556-045

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB äger andelar i dotterbolag 
bokförda till ett värde av 323 000 000 kr. Finansieringen av andelarna 
sker dels av bolagets aktiekapital men också av upplåning. Finansiering 
genom räntebärande upplåning uppgår till 150 000 000 kr. 

Skatteverkets ställningstagande 10 mars 2014, angående tillämpning 
av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom 
intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande 
skattebefriade subjekt (121-125056-14/111) innebär en restriktivare 
tolkning av avdragsrättsreglerna. Det innebär att räntekostnader för 
finansiering av andelarna inte är avdragsgilla. Enligt ställningstagandet 
anser Skatteverket att andelarna istället bör ske genom tillskott till 
bolaget inte utlåning.

Med bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning i 
tjänsteskrivelse 29 oktober 2014 ett tillskott för finansiering av andelar 
genom nyemission. 

För att finansiera nyemissionen föreslås låneramen omfördelas med 
motsvarande 100 000 000 kr från Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 
till Västerviks Kommun.

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB behandlade ärendet på sitt 
styrelsesammanträde 2014-11-10, § 4. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att öka Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s aktiekapital med 
15 000 000 kr till 117 600 000 kr genom nyemission av 150 000 aktier, 

att Västerviks kommun ska äga ensamrätt att teckna de nya aktierna, 

att de nya aktierna ska tecknas genom betalning inom två veckor efter 
beslut. Teckning av aktierna sker på teckningslista, 

att den som tecknar aktierna ska betala aktiens kvotvärde 100 kr samt 
en överkurs med 900 kr. Totalt ska den som tecknar aktierna betala 
1 000 kr per aktie, 
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Ks § 380, forts. 

att betalning sker med kontanter, 

att vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för nästkommande 
räkenskapsår, 
att inga förbehåll ska gälla för de nya aktierna, samt

att omfördela låneramen med motsvarande 100 000 000 kr från 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB till Västerviks Kommun. 

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

Beslut
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att öka Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s aktiekapital med 
15 000 000 kr till 117 600 000 kr genom nyemission av 150 000 aktier, 

att Västerviks kommun ska äga ensamrätt att teckna de nya aktierna, 

att de nya aktierna ska tecknas genom betalning inom två veckor efter 
beslut. Teckning av aktierna sker på teckningslista, 

att den som tecknar aktierna ska betala aktiens kvotvärde 100 kr samt 
en överkurs med 900 kr. Totalt ska den som tecknar aktierna betala 
1 000 kr per aktie, 

att betalning sker med kontanter, 

att vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för nästkommande 
räkenskapsår, 
att inga förbehåll ska gälla för de nya aktierna, samt

att omfördela låneramen med motsvarande 100 000 000 kr från 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB till Västerviks Kommun. 

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Ks § 381

Granskningsrapport gällande ”Ändamålsenligheten av 
Västervik Miljö & Energi AB:s verksamhet” – yttrande
Dnr 2014/456-007

Revisorerna har med skrivelse 1 september4 2014 överlämnat Deloittes 
granskningsrapport ”Ändamålsenligheten av Västervik Miljö & Energi 
AB:s verksamhet”. Kommunfullmäktige besluta 2014-09-29, § 150 att 
remittera rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast 31 oktober 
2014. 

Vid revisionen har följande iakttagelser framkommit:
- Målen i ägardirektiven är inte fullt ut uppföljningsbara. 
- Kommunens beställningar av entreprenadtjänster till bolaget saknar i 

vissa fall tydliga specificeringar av vad som ska utföras. 
- De kommunala principer som gäller för bolagets samtliga 

affärsområdens verksamhet framgår inte tydligt av bolagsordningen. 

Deloitte AB ger i sin revisionsrapport följande rekommendationer:
- Utveckla verksamhetsmålen i ägardirektiven för ökad mätbarhet och 

tydligare uppföljning. 
- Använd ekonomiska och kvalitativa nyckeltal för uppföljningen av 

verksamhetens utfall. 
- Förtydliga beställningar från kommunen till bolaget med en tydligare 

specificering av önskad prestation för ökad uppföljningsbarhet. 
- Förtydliga vilka kommunala principer som gäller för bolagets 

samtliga affärsområdens verksamhet i bolagsordningen. 

Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 24 oktober 2014 
ett förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 oktober 2014 som 
sitt yttrande på revisionsrapporten ”Ändamålsenligheten av Västervik 
Miljö & Energi AB:s verksamhet”, samt 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige. 

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till, kommunfullmäktige
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Ks § 382

VA-taxa 2015
Dnr 2014/536-346

I tjänsteskrivelse 15 oktober 2014 med bilaga redovisar Västervik Miljö 
& Energi AB förslag till nya avgifter för VA taxan 2015 med ändringar i 
§§ 14, 17 och 21. Bolagets styrelse har vid sammanträde 2014-10-16, § 
71 behandlat ärendet. 

Höjningen av brukningsavgiften beror bland annat på:
- höjda omvärldskostnader, t ex kostnader för råvaror och 

entreprenader,
- växande underhållsbehov av anläggningar och rörnät,
- ökade investeringar under senare år medför ökad årlig 

avskrivningstakt,
- utebliven och otillräcklig taxehöjning tidigare år har skapat ett 

underskott som leder in i kommande år, och 
- pågående och kommande större investeringar föreskrivna av 

tillsynsmyndigheters ökade villkorskrav för verksamheten

Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteskrivelse 4 november 2014 
inget ytterligare att tillföra ärendet.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Västervik Miljö & Energi AB:s förslag till VA-taxa för 2015 med 
ändringar i §§ 14, 17 och 21 att gälla fr.o.m 1 januari 2015. 

Yrkande
Ordföranden med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag 

Gunnel Ohlin (KD) yrkar att VA-taxan skall vara oförändrad under 2015. 

Hans Ellervik (VDM) meddelar att han inte deltar i beslutet

Proposition
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit sitt eget yrkandet.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning. 
Ja-röst för ordförandens yrkande, nej-röst för Gunnel Ohlins yrkande. 
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Ks § 382, forts. 

Ja röstar: Harald Hjalmarsson (M), Christin Rampeltin Molin (M), Eva 
Ahlström (M), Katarina Andersson (M), Tomas Kronståhl (S), Gunnar 
Jansson (S), Angelica Katsanidou (S), Sharad Bhatt (S), Sverker 
Thorén (FP) och Anna Bodjo (MP). 
Nej röstar: Gunnel Ohlin (KD). 

Med 10 ja-röster för ordförandens yrkande och 1 nej-röst för Gunnel 
Ohlins yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen har bifallit sitt 
eget yrkandet. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Västervik Miljö & Energi AB:s förslag till VA-taxa 2015 med 
ändringar i §§ 14, 17 och 21, att gälla fr.o.m 1 januari 2015. 

Expedieras till
Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 18 (29)
2014-11-10

Justerandes sign

Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se
593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se

Ks § 383

Renhållningstaxa 2015
Dnr 2014/537-450

I tjänsteskrivelse 3 oktober 2014 redovisar Västervik Miljö & Energi AB 
förslag till ändringar i Renhållningstaxan 2015, bl.a.

- Höjning av grundavgiften med 2 procent. 
- Höjning av kärlavgiften med 5 procent. 
- Höjning av taxan för tömning från enskilda avloppsanläggningar 

och fettbrunnar med 10 procent.
- Avgifterna för latrinabonnemangen är också höjda med 5 

procent. 

Bolagets styrelse har vid sammanträde 2014-10-16, § 73 behandlat 
ärendet.

Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteskrivelse 4 november 2014 
inget ytterligare att tillföra ärendet.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Västervik Miljö & Energi AB:s förslag till Renhållningstaxa 2015, 
att gälla fr.o.m 1 januari 2015. 

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Ks § 384

Särskilt boende och trygghetsboende i Västerviks 
kommun – information 
Dnr 

TjustFastigheter AB informerar på sammanträdet om planerade 
nybyggnationer och ombyggnationer av särskilda boende och 
trygghetsboenden i Västerviks kommun. Bl.a. Gamleby, Nätet och 
Dalsgården. 

Yrkande
Ordföranden med medhåll av Tomas Kronståhl (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen, att 
kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att redovisa kostnader och 
förslag till finansiering för redovisade förslag till ny- och ombyggnationer 
av särskilda boenden och trygghetsboenden i Västerviks kommun, samt 
att redovisa hur det pågående arbetet förhåller sig till uppdraget i 
Budget 2015 ”Inventera behovet av bostäder på kort och lång sikt för 
olika kategorier”. 

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen, 

att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att redovisa kostnader 
och förslag till finansiering för redovisade förslag till ny- och 
ombyggnationer av särskilda boenden och trygghetsboenden i 
Västerviks kommun, samt

att redovisa hur det pågående arbetet förhåller sig till uppdraget 
”Inventera behovet av bostäder på kort och lång sikt för olika kategorier” 
i Budget 2015.

Expedieras till
Västerviks Bostads AB
Kommunstyrelsens förvaltning
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Ks § 385

Etablering och drift av vindkraftverk, projekt Lervik – 
remissvar 
Dnr 2014/376-379

Gothia Vind AB undersöker sedan 2009 möjligheterna att etablera en 
vindpark mellan Totebo och Hjorted, sydväst om Ankarsrum, i 
Västerviks kommun. Området bedöms ha goda förutsättningar för 
vindkraft och i dagsläget planeras för 10 vindkraftverk. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har 19 juni 2014 skickat remiss om 
företagets ansökan om etablering och drift av högst tio vidkraftverk 
(projekt Lervik) till Västerviks kommun. Miljö- och byggnadsnämnden 
har också fått remissen av Länsstyrelsen. 

I tjänsteskrivelse 15 oktober 2014 föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att verk nr 1-5 samt nr 7-10 tillstyrks. Verk nr 6 föreslås inte 
tillstyrkas då det bl.a. kommer ha negativ påverkan på verksamheten 
vid Ärtholmen, en viktig rekreations och samlingsplats. Även 
smalspårsjärnvägens verksamhet och möjligheter till verksamhet och 
boende vid Hagsjön riskerar att begränsas. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2014-10-15 som sitt 
yttrande över remissen om vindkraftverk, projekt Lervik, samt

att överlämna yttrandet till Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Jäv
På grund av jäv deltar inte Tomas Kronståhl (S) i handläggning och 
beslut i ärendet. 

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Ks § 386

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för 
del av Stuverum 1:6 och 1:57
Dnr 2014/544-251

För genomförande av detaljplanen för del av Stuverum 1:6 och 1:57 har 
ett exploateringsavtal upprättats med markägarna Billberg Förvaltning 
AB och Västerviks Golf Mark AB, redovisat i kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteskrivelse 29 oktober 2014. Billberg Förvaltning AB 
äger Stuverum 1:57 och Västerviks Golf Mark AB Stuverum 1:6. 
Exploateringen berör i huvudsak Stuverum 1:57 men i mindre delar 
även Stuverum 1:6. Stuverum 1:6 är den fastighet golfbanan är belägen 
på.

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats. Avtalet 
med traditionellt innehåll innebär att Billberg Förvaltning AB ska bygga 
ut gator med gatubelysning, gång- och cykelväg (inom Stuverum 1:57), 
lekytor m.m. till alla tomter. Separat avtal har tecknas med Västerviks 
Miljö & Energi AB som VA-huvudman.

Kommunen utövar kontroll av arbetena och besiktigar dem innan 
kommunen tar över dem. Exploatören ersätter kommunen med 15 000 
kr för detta. Det har avtalats om en speciell överlåtelsebesiktning för att 
hålla isär avtalsförhållandet exploatör- entreprenör från förhållandet 
exploatör- kommunen. Som säkerhet för exploatörens åtaganden 
tillhandahåller denne en bankgaranti på 1 500 000 kr.

Kommunen har för avsikt att på sikt bygga ut en gc-väg från området 
och ut mot Norrlandsvägen. Avtalet reglerar exploatörens del i denna. 
Då exploatören önskar sköta naturmarken har ett särskilt skötselavtal 
upprättas för detta.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna i tjänsteskrivelse 29 oktober 2014 redovisat förslag till 
avtal med Billberg Förvaltning AB och Västerviks Golf Mark AB om 
exploatering för genomförande av detaljplan för del av Stuverum 1:6 
och 1:57.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till, Tage Gustafsson enheten för samhällsbyggnad
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Ks § 387

Detaljplan för del av Stuverum 1:6 och 1:57 – antagande 
Dnr 2007/184-214

Västerviks Golf Mark AB skrev till kommunen 22 mars 2007 angående 
exploatering av golfbaneområdet vid Ekhagen för nyanläggning av ca. 
35 st villatomter. 

I tjänsteskrivelse 29 oktober 2014 presenterar kommunstyrelsens 
förvaltning en detaljplan för antagande. Detaljplanen reglerar 
utbyggnaden av bostäder inom golfområdet vid Ekhagen. Samtidigt 
planeras för en utveckling av golfanläggningen med sportscamp och 
innehållande utrymmen för ett allsidigt sportutövande samt hotell och 
lägenheter i den norra delen av planområdet. Detaljplanen följer den 
fördjupade översiktsplanen från 2010 för Södra Norrlandet, som pekar 
ut området för ett nytt bostadsområde.

I planen medges både flerbostadshus, friliggande villor, parhus, radhus 
etc. Tomtstorleken kan variera samt fastighetsregleras efter hand, vilket 
skapar en mångfaldhet av boendealternativ och en varierad 
bebyggelse. Höjden regleras med nockhöjd och våningsantal, för att 
tillåta en modern arkitektur likväl som traditionell bebyggelse med 
sadeltak. Byggrätterna är stora i förhållande till tomtstorleken och för att 
bevara närheten till naturen lämnas naturremsor mellan den 
sammanhållna bebyggelsen och mot golfbanan. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar bl.a. säkerheten och skötseln 
gentemot golfbanan, riksintressanta naturvärden, barns säkerhet och 
lekmiljöer, miljökvalitetsnormer och strandsskyddet. 

Till detaljplanen finns ett tecknat exploateringsavtal. I avtalet regleras 
utbyggnad av vägar, vatten och avlopp, skötsel av naturmarken m.m. I 
exploateringsavtalet regleras även en framtida utbyggnad av en gång- 
och cykelväg längs med Ekhagsvägen, vilket kvävs för att uppfylla 
kraven på en säker transport till och från förskolan. 

Exploateringsområdet berörs ej längre av strandsskyddet. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna granskningsutlåtandet och överlämna detaljplan för del av 
Stuverum 1:6 och 1:57 till kommunfullmäktige för antagande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 23 (29)
2014-11-10

Justerandes sign

Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se
593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se

Ks § 387, forts. 

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet och överlämna detaljplan för del av 
Stuverum 1:6 och 1:57 till kommunfullmäktige för antagande.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Ks § 388

Försäljning av fastigheten Lingonet 18, Västerviks 
kommun
Dnr 2014/546-253

Västerviks kommun har för Akida Omsorg AB reserverat fastigheten 
Lingonet 18 i Västerviks kommun. Akida Omsorg AB har 
implementerats i Ambea/Nytida- koncernen och ett nytt bolag, Lingonet 
i Västervik Fastighetsaktiebolag har bildats. Det nybildade bolaget har 
nu för avsikt att förvärva fastigheten. Verksamheten kommer att 
bedrivas i Nytida AB. Parallellt har det arbetats med att ta fram 
bygglovshandlingar som ska ersätta de tidigare inlämnade 
bygglovshandlingarna, vilka har beviljats förhandsbesked om bygglov 
av miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 § 108.

Inriktningen är att bygga en fullstor byggnad som inrymmer LSS-boende 
med plats för sex boende och inte två mindre byggnader som tidigare 
indikerats. Det ska vara ett permanentboende för vuxna från 18 år och 
bemannat dygnet runt, veckans alla dagar. Inspektionen för vård och 
omsorg IVO bedömer att det nya förslaget på ett bättre sätt uppfyller 
deras krav om att bedriva verksamhet enligt LSS. 

Lingonet 18 har en areal av ca 4 260 m² och köpeskillingen blir 
852 000 kronor med ett pris av 200 kronor/m² enligt optionsavtalet.

I tjänsteskrivelse 27 oktober 2014 bifogas ett förslag till avtal 
tillsammans med en karta där fastighetens läge framgår.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna i tjänsteskrivelse 27 oktober 2014 föreslaget avtal med 
Lingonet i Västervik Fastighetsaktiebolag om försäljning av Lingonet 18 
för 852 000 kronor.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad
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Ks § 389

Chefs- och medarbetarskap – information
Dnr

I Budget 2014 ekonomisk planering 2015 – 2016, visioner, prioriteringar 
och resurser finns uppdraget Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 
som anställd i Västerviks kommun. 

- Tydliggör och utveckla ledarskapet
- Tydliggör och utveckla medarbetarskapet
- Välinformerade medarbetare

På sammanträdet informeras det om det pågående arbetet. 

Yrkande
Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns samt att även 
bolagen bör involveras i utvecklingsarbetet och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad informationen, samt 

att även bolagen bör involveras i utvecklingsarbetet. 

Expedieras till
Tanja Levin, ledningskontoret
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Ks § 390

Samordningsförbundet i Kalmar län – information
Dnr 2014/559-106

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och 
alla kommuner i länet är medlemmar.

Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser.

Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning 
mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att 
underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför 
ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. 
De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att 
den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

På kommunstyrelsens sammanträde 10 november 2014 informerar vice 
ordförande Jonny Bengtsson och förbundschef Hans Eriksson om 
Samordningsförbundets verksamhet. 

Yrkande
Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns, samt att 
kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde 1 december 2014 bereda Samordningsförbundet i Kalmar 
läns fråga om en gemensam kassa eller fortsatt uppdelning per 
kommun. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information, samt

att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsens 
sammanträde 1 december 2014 bereda Samordningsförbundet i Kalmar 
läns fråga om en gemensam kassa eller fortsatt uppdelning per 
kommun. 

Expedieras till
Samordningsförbundet i Kalmar län
Kommunstyrelsens förvaltning
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Ks § 391

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 för 
Regionförbundet i Kalmar län
Dnr 2014/527-042

Regionförbundet i Kalmar län lämnar i skrivelse 17 oktober 2014, enligt 
beslut av förbundsstyrelsen, över delårsrapport för januari – juni 2014 
till ägarna för kännedom. Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun ska behandla delårsrapporten.

De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har enligt skrivelse 
7 oktober 2014 översiktligt granskat rapporten och bedömer att 
- delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den 

kommunala redovisningslagen och god redovisningssed
- förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet
- resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål
- måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas i 

förvaltningsberättelsen, visar hur långt Regionförbundet nått per mål. 
Måluppfyllelsen avseende verksamheten är delvis förenlig med de 
av styrelsen fastställda målen i verksamhetsplan och budget 2014, 
47 % av målen redovisas som uppfyllda. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten januari–juni 2014 för Regionförbundet i 
Kalmar län.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Harald Hjalmarsson, Tomas Kronståhl och 
Angelica Katsanidou i handläggning och beslut i ärendet. 

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Ks § 392

Medborgarförslag om extra medel till personal när 
högstadieskolorna i Gamleby och Överum slås ihop
Dnr 2014/298-109

Malin Stark m.fl. har 13 maj 2014 väckt ett medborgarförslag om medel 
till extrapersonal för att möjliggöra att två skolor blir en skola full med 
trygghet och kunskapsutveckling när högstadieskolorna i Gamleby och 
Överum slås ihop. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-30, § 133 att överlämna 
förslaget till kommunstyrelsen i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden för beslut och besvarande.

Barn- och utbildningskontoret föreslår i skrivelse 17 september 2014 att 
skolorna behåller den resurs som redan fördelats för att stödja 
sammanslagningen samt att ansvaret för att sätta in lämpliga åtgärder 
för att skapa en god övergång i sammanslagningen av dessa två skolor 
fortsatt finns hos rektor. Barn- och utbildningsnämnden har 2014-10-07 
§ 96 beslutat att godkänna kontorets förslag till svar gällande 
medborgarförslaget, samt att föreslå att även kommunstyrelsen 
godkänner förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna barn- och utbildningskontorets skrivelse 17 september 
2014 som svar på medborgarförslaget om medel till extrapersonal när 
högstadieskolorna i Gamleby och Överum slås ihop, samt

att tacka förslagsställaren för visat intresse.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden
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Rapporter

Ordföranden informerar om Länsstyrelsens möte om Sydostpassagen 
28 oktober 2014. 


