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Kommunstyrelsen 

Tid 
26 oktober 2021 klockan 08:30 – 14:30.  
Ajournering kl. 10.00 – 10:10 och 11.55 – 13:30. 

Plats 
Tjustsalen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.  

Omfattning 
§§ 314-333 

Beslutande 
Anna Bodjo (MP) 
Dan Nilsson (S), ordförande 
Fredrik Lindwall (C) 
Harald Hjalmarsson (M) 
Jon Sjölander (M) 
Malin Wimmerström (S) 
Marcus Fridlund (S) 
Mariann Gustafsson (V) 
Maud Ärlebrant (KD) 
Ulf Nilsson (L) 
Tommy Ivarsson (SD) 

Närvarande ersättare 
Dan Larsen (SD) 
Daniel Ståhl (V), del av § 314, §§ 315–333 
Gunnar Jansson (S) 
Ingela Svensson (C) 
Jonas Jalkteg (W) 
Lars-Inge Karlsson (KD) 
Sverker Thorén (L) 

Övriga närvarande 
Anders Björlin, kommundirektör 
Malin Davidsson, sekreterare 
Ulf Kullin, förvaltningsledare*, § 316 
Christina Bäckström, ekonomichef*, del av § 316 
Katarina Nilsson, ledningskontoret*, del av § 316 
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Christer Lundh, enheten för kommunservice*, del av § 316 
Anna Erlandsson-Karlsson, enheten för kommunservice*, del av § 316 
Magnus Larsson, enheten för kommunservice*, del av § 316 
Per Larsson, enheten för kommunservice*, del av § 316 
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd*, del av § 316 
Anna Grandalen, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd*, del av § 316 
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens*, del av § 316 
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens*, del av § 316 
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad*, del av § 316 
Christian Svensson, enheten för samhällsbyggnad*, del av § 316 
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad*, del av § 316 
Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad*, del av § 316 
Magnus Bengtsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen*, del av § 316 
Lisa Lidström, barn- och utbildningsförvaltningen*, del av § 316 
Maria Rudbo, kulturenheten*, del av § 316 
Elisabet Olsson, ledningskontoret*, del av § 316 
Johan Hägglund, ledningskontoret*, del av § 316 
Thomas Eriksson, Västervik Framåt AB*, del av § 316 
 
* Deltar på distans 

Justering, anslag och förvaring av protokollet 
Justeringsdatum 2021-10-28 
Anslaget sätts upp 2021-10-29 
Protokollet förvaras på Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrifter 
Dan Nilsson, ordförande 
Mariann Gustafsson, justerare 
Malin Davidsson, sekreterare  
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Ärendelista 26 oktober 2021 
Paragraf Ärende Dnr Sida 

§ 314 Upprop och val av justerare  5 

§ 315 Anmälan av delegationsbeslut  6 

§ 316 Kommundirektören informerar  7 

§ 317 Delårsrapport för Västerviks kommun januari - augusti 
2021 

2021/65 8 - 9 

§ 318 Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 
med dotterbolag januari – augusti 2021 

2021/65 10 

§ 319 Delårsrapport för kommunstyrelsen januari – augusti 2021 2021/66 11 

§ 320 Lokal och regional näringslivssamverkan inom infrastruktur 
och kommunikation - delrapport 

2021/228 12 

§ 321 Åtgärder inom IT-säkerhet och informationssäkerhet - 
återrapportering 

2021/272 13 

§ 322 Uppföljning av handlingsplan för integrationsstrategin – 
redovisning av planerade och pågående aktiviteter 

2017/447 14 

§ 323 Motion om seniorernas hus - svar på återremiss 2018/180 15 - 16 

§ 324 Motion om att upprätta handlingsplan för suicidprevention 
i Västerviks kommun - förslag till svar 

2021/112 17 - 18 

§ 325 Försäljning av Överum 11:37, Västerviks kommun 2021/326 19 

§ 326 Skador på pir, Gränsö kanal - information 2021/328 20 

§ 327 Markföroreningar på Örbäcken, Västervik - information 2021/329 21 

§ 328 Mark för framtida näringsverksamhet - information 2021/330 22 - 23 

§ 329 Checklista för att beakta barnrättsperspektivet vid beslut i 
Västerviks kommun 

2021/331 24 - 25 

§ 330 Ungdomsrådet i Västerviks kommun - reviderat uppdrag 
samt rutin vid remisser och dialog för att öka ungas 
delaktighet 

2021/322 26 - 27 

§ 331 Sammanträdesplan 2022  för kommunstyrelsen 2021/211 28 - 29 
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§ 332 Val av ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor efter 
Sharad Bhatt (S) 

2021/305 30 

§ 333 Upphävande av  kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 
324 Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 
1:2 m.fl. 

2016/26 31 - 32 
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KS § 314 
Upprop och val av justerare 
Upprop sker och Mariann Gustafsson (V) utses att justera dagens protokoll. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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KS § 315 
Anmälan av delegationsbeslut 
Läggs till handlingarna. 

Kommundirektörens beslut 
Dnr 2021/142 
Anteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor 17 september 2021. 

Befattningshavares inom försörjningsstöds- och 
flyktingverksamhetens beslut 
Beslut fattade under september 2021. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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KS § 316 
Kommundirektören informerar 
Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden: 
 
- Delårsrapport för Västerviks kommun januari – augusti 2021  
- Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag januari – 

augusti 2021  
- Delårsrapport för kommunstyrelsen januari – augusti 2021  
- Lokal och regional näringslivssamverkan inom infrastruktur och kommunikation – 

delrapport  
-  Åtgärder inom IT-säkerhet och informationssäkerhet – återrapportering 
-  Uppföljning av handlingsplan för integrationsstrategin – redovisning av planerade 

och pågående aktiviteter 
-  Motion om att upprätta handlingsplan för suicidprevention i Västerviks kommun – 

förslag till svar 
- Försäljning av Överum 11:37, Västerviks kommun  
- Skador på pir, Gränsö kanal – information  
- Markföroreningar på Örbäcken, Västervik – information 
-  Ungdomsrådet i Västerviks kommun – reviderat uppdrag samt rutin vid remisser och 

dialog för att öka ungas delaktighet 
- Mark för framtida näringsverksamhet – information  
-  Checklista för att beakta barnrättsperspektivet vid beslut i Västerviks kommun   
-  Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen m.m.  
-  Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 324 Etablering av 

vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 m.fl. 

Kommunstyrelsen beslutar 
 att godkänna lämnad information. 

Ajournering 
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 11.55 – 13.30 för lunch och gruppmöten. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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KS § 317 
Delårsrapport för Västerviks kommun januari - 
augusti 2021 
Diarienummer: 2021/65 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige följer upp kommunens verksamhet två gånger under löpande år, 
efter första och efter andra tertialet. Delårsrapporten per augusti ska ge en indikation på 
om mål och uppdrag i verksamheterna kommer att kunna nås som planerat. Avseende det 
ekonomiska resultatet lämnas en helårsprognos för året. Till rapporten efter andra 
tertialet ska även revisorerna avge en granskningsrapport.  
 
För perioden januari-augusti 2021 framgår att det ekonomiska resultatet för Västerviks 
kommun är ett överskott på 85,0 mnkr. Prognosen för helåret pekar dock på ett lägre 
resultat med ett överskott i kommunen på 34,9 mnkr vilket är 32,8 mnkr bättre än 
budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen förklaras helt av en kraftigt förbättrad 
skatteprognos från SKR jämfört med budget.  
 
Sammanfattningsvis har Västerviks kommun en stark och stabil ekonomisk ställning med 
goda resultatnivåer de senaste åren. Soliditeten utvecklas åt rätt håll och förvaltningarna 
räknar med att hålla sin budget för året. Båda de finansiella målen nås per augusti och 
även på helåret enligt prognosen. Vi bedömer att kommunen har en bra grund att stå på 
för att förhålla sig till en föränderlig omvärld. Även bolagen i koncernen visar på stabila 
resultatnivåer. Det ger en trygghet inför de framtida investeringar som den demografiska 
utvecklingen medför.  
 
Kommunfullmäktige har totalt lämnat 23 mål och 25 uppdrag och 6 viktiga prioriteringar i 
budget 2021. Vid delårsrapporten nås 17 mål och 20 uppdrag och 5 viktiga prioriteringar. 
Helårsprognosen pekar på att 18 mål och 22 uppdrag och 5 prioriteringar nås. Flera av de 
mål och uppdrag som inte nås innebär ett långsiktigt pågående arbete. Vår bedömning är 
att god ekonomisk hushållning uppnås i kommunen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
   
att godkänna delårsrapport per augusti 2021 för kommunen med ett prognostiserat 
överskott på 34,9 mnkr på helåret. 

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag som anpassar grundskolestrukturen 
i Västerviks stad till prognostiserat elevantal.  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller 
dessa.  
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bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna delårsrapport per augusti 2021 för kommunen med ett prognostiserat 
överskott på 34,9 mnkr på helåret, samt 
 
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag som anpassar 
grundskolestrukturen i Västerviks stad till prognostiserat elevantal.  
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 oktober 2021 med delårsrapport för Västerviks 
kommun januari-augusti 2021 
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KS § 318 
Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings 
AB med dotterbolag januari – augusti 2021 
Diarienummer: 2021/65 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och nämnderna gör efter april och augusti varje år fördjupningar av 
sina respektive detaljbudgetar/verksamhetsplaner. Likaså gör de helägda bolagen. 
 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har behandlat delårsrapporten på sitt sammanträde 
2021-10-19. 

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner informationen om tertialrapport för 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per augusti 2021. 
 
Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna informationen om tertialrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 
med dotterbolag per augusti 2021. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 

Handlingar i ärendet 
Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB augusti 2021 
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KS § 319 
Delårsrapport för kommunstyrelsen januari – augusti 
2021 
Diarienummer: 2021/66 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och nämnderna gör efter april och augusti varje år uppföljning och 
avstämning av sina respektive detaljbudgetar/verksamhetsplaner i de så kallade 
delårsrapporterna.  
 
Per augusti visar rapporten för kommunstyrelsens förvaltning att verksamheterna håller 
budget på helheten men resultatet är skiftande mellan de olika verksamheterna. Prognos 
för helåret är en positiv avvikelse med +0,5 mnkr. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
   
att godkänna delårsrapporten för perioden januari - augusti 2021 för kommunstyrelsen 
med positiv avvikelse om +0,5 mnkr i förhållande till budget 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna delårsrapporten för perioden januari - augusti 2021 för kommunstyrelsen 
med positiv avvikelse om +0,5 mnkr i förhållande till budget 2021. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Christina Bäckström, ledningskontoret 
Katarina Nilsson, ledningskontoret 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 oktober 2021 med delårsrapport för kommunstyrelsen 
januari-augusti 2021 
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KS § 320 
Lokal och regional näringslivssamverkan inom 
infrastruktur och kommunikation - delrapport 
Diarienummer: 2021/228 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-22, § 238, att ge Västervik Framåt AB ett 
tilläggsuppdrag att med början kvartal tre 2021 samordna näringslivets engagemang i 
infrastrukturfrågor, att medfinansiera en projektledare för uppdraget med 350 000 kr per 
år under tre års tid under förutsättning att övrig extern finansiering säkerställs, samt 
att kommunstyrelsen ska få en delrapport av projektet. 
 
Västervik Framåt AB lämnar i skrivelse 18 oktober 2021 en delrapport om projektet samt 
ger på sammanträdet ytterligare information. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna lämnad information avseende delrapport i projektuppdrag lokal och 
regional näringslivssamverkan inom infrastruktur och kommunikation. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna lämnad information avseende delrapport i projektuppdrag lokal och 
regional näringslivssamverkan inom infrastruktur och kommunikation. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning 
Thomas Eriksson, Västervik Framåt AB 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 oktober 2021  
Västervik Framåt AB skrivelse 18 oktober 2021 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-22, § 238 
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KS § 321 
Åtgärder inom IT-säkerhet och informationssäkerhet 
- återrapportering 
Diarienummer: 2021/272 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-22, § 304 i samband med behandlingen av en 
revisionsrapport om granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet att 
återrapportering av åtgärder kopplade till rapporten skulle ske två gånger per år. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i tjänsteskrivelse 14 oktober 2021 gällande status 
för de åtgärder som är vidtagna och åtgärder som är planerade med anledning av 
granskningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna den lämnade redovisningen gällande åtgärder efter uppföljande granskning 
av IT- och informationssäkerhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna den lämnade redovisningen gällande åtgärder efter uppföljande granskning 
av IT- och informationssäkerhet. 

 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Christer Lundh, enheten för kommunservice 
Magnus Larsson, enheten för kommunservice 
Per Larsson, enheten för kommunservice 
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 
Anna Grandalen, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 oktober 2021 
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KS § 322 
Uppföljning av handlingsplan för 
integrationsstrategin – redovisning av planerade och 
pågående aktiviteter 
Diarienummer: 2017/447 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 158 i samband med beslut om Västerviks 
kommuns integrationsstrategi att en handlingsplan ska upprätthållas, kontinuerligt 
revideras och följas upp.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-24, § 102 att uppföljning av handlingsplan för 
kommunkoncernen sker i kommunstyrelsen i samband med delårsrapportering samt 
bokslut. Kommunkoncernens verksamheter och bolag ansvarar för insatser och aktiviteter 
och rapporterar till kommunstyrelsens förvaltning, enheten för arbete och kompetens, 
som sammanställer uppföljningen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 15 oktober 2021 en redovisning av 
planerade och pågående aktiviteter som är kopplade till handlingsplanen för 
integrationsstrategin och omfattar perioden januari-juli 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna lämnad information. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna lämnad information. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 oktober 2021 
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KS § 323 
Motion om seniorernas hus - svar på återremiss 
Diarienummer: 2018/180 

Sammanfattning av ärendet 
Harald Hjalmarsson (M) och Yvonne Nilsson (M) har 18 maj 2018 lämnat in en motion om 
seniorernas hus. Motionärerna yrkar att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att 
redovisa hur kommunen tillsammans med pensionärsorganisationerna kan utveckla ett 
eller flera Seniorernas Hus i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande redogör i skrivelse 15 oktober 2021 att motionen har varit 
uppe för behandling i flera instanser vid flera tillfällen. Motionen anses tillräckligt beredd 
och det tidigare förslaget från kommunstyrelsen att avslå motionen bör kvarstå. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att den beredning som har skett i ärendet med anledning av innehållet i återremiss-
motiveringen från fullmäktige är tillräcklig. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2021-02-04, § 4 avslå motionen om 
seniorernas hus. 

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Jon Sjölander (M), Tommy Ivarsson (SD) 
och Maud Ärlebrant KD) yrkar i första hand på återremiss med motiveringen att bereda 
ärendet ytterligare och i andra hand yrkas att motionen ska bifallas.  
 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår att de som vill rösta för att ärendet ska avgöras 
idag röstar ja och de som vill rösta för återremiss röstar nej. 
 
Malin Wimmerström (S), Marcus Fridlund (S), Fredrik Lindwall (C), Anna Bodjo (MP), Ulf 
Nilsson (L), Mariann Gustafsson (V) och Dan Nilsson (S) röstar ja. 
 
Harald Hjalmarson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD) och Tommy Ivarsson (SD) 
röstar nej. 
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KS § 323 fortsättning 
 

 

Med sju (7) ja-röster mot fyra (4) nej-röster bifaller kommunstyrelsen därmed att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Harald 
Hjalmarssons (M) yrkande om att motionen ska bifallas under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att den beredning som har skett i ärendet med anledning av innehållet i återremiss-
motiveringen från fullmäktige är tillräcklig. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2021-02-04, § 4 avslå motionen om 
seniorernas hus. 

Protokollsanteckning 
Dan Larsen (SD) vill få fört till protokollet att han stödjer yrkandet om återremiss. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Handlingar i ärendet 
Ordförandeskrivelse 15 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-24, § 107 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-02, § 60 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 februari 2021 
Socialnämndens beslut 2021-02-04, § 4 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 106 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27, § 413 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 november 2018 
Socialnämndens beslut 2018-11-01, § 94 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-21, § 102 
Motion inkommen 18 maj 2018 
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KS § 324 
Motion om att upprätta handlingsplan för 
suicidprevention i Västerviks kommun - förslag till 
svar 
Diarienummer: 2021/112 

Sammanfattning av ärendet 
Maud Ärlebrant (KD) har 23 mars 2021 lämnat in en motion att Västervik kommun ska 
upprätta en handlingsplan för Suicidprevention, som komplement till den regionala 
handlingsplanen. Motionärerna hänvisar att många av aktiviteterna i regionens 
handlingsplan förutsätter att kommunen har ett engagemang för att aktiviteterna skall 
förverkligas. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 28 september 2021 ett förslag till svar på 
motionen. Förvaltningen beskriver bland annat mål och vision, handlingsplaner och 
aktiviteter för minskad psykisk ohälsa, pågående aktiviteter i Västerviks kommun enligt 
handlingsplanens aktiviteter med mera. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med hänvisning till Länsgemensam ledning i samverkans handlingsprogram och därtill 
kopplade aktiviteter samt föreslagen återrapportering, anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Maud Ärlebrant (KD) yrkar i första hand på återremiss med motiveringen att i linje med 
motionens intention, omfatta samtliga åldersgrupper, samt att få frågorna om antal 
utbildade i MHFA i vår kommun och hur många barn i vår kommun som gått i PAX.  I 
andra hand yrkar Maud Ärlebrant (KD) att motionen ska bifallas.  
 
Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår att de som vill rösta för att ärendet ska avgöras 
idag röstar ja och de som vill rösta för återremiss röstar nej. 
 
Malin Wimmerström (S), Marcus Fridlund (S), Fredrik Lindwall (C), Anna Bodjo (MP), Ulf 
Nilsson (L), Mariann Gustafsson (V) och Dan Nilsson (S) röstar ja. 
 
Harald Hjalmarson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD) och Tommy Ivarsson (SD) 
röstar nej. 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
KS § 324 fortsättning 
 

 

Med sju (7) ja-röster mot fyra (4) nej-röster bifaller kommunstyrelsen därmed att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Maud Ärlebrants 
(KD) yrkande om att motionen ska bifallas under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till Länsgemensam ledning i samverkans handlingsprogram och därtill 
kopplade aktiviteter samt föreslagen återrapportering, anse motionen besvarad. 

Reservation 
Maud Ärlebrant (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Protokollsanteckning 
Lars-Inge Karlsson (KD) vill få fört till protokollet att han stödjer Maud Ärlebrants (KD) 
yrkanden. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 september 2021 
Motion inkommen 23 mars 2021 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 325 
Försäljning av Överum 11:37, Västerviks kommun 
Diarienummer: 2021/326 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings redogör i skrivelse 13 juni 2021 att EK Plåtprodukter AB bedriver 
verksamhet i Överum med 14 anställda. Företaget konstruerar bygger och levererar lösningar till 
processindustrin i form av transportörer för exempelvis spån, flis, sand, kalk och asfalt samt annan 
kringutrustning. EK Plåtprodukter AB är beläget bredvid fastigheten Överum 11:37, och behöver nu 
ytterligare utrymma för att kunna expandera, varför frågan om köp av angränsande fastighet har 
uppkommit.          
 
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsenheten är positiva till en försäljning av 
fastigheten Överum 11:37 för att kunna erbjuda utvecklingsmöjlighet till företaget. 
Fastigheten är planlagd för industriändamål. Priset är det stipulerade 70kr/kvm.  

Förslag till beslut 
att godkänna föreliggande förslag till avtal med EK Plåtprodukter AB (556648-5842) om 
försäljning av Överum 11:37 för en köpeskilling om 514.850 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna föreliggande förslag till avtal med EK Plåtprodukter AB (556648-5842) om 
försäljning av Överum 11:37 för en köpeskilling om 514.850 kronor. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Mikael Nilsson, enheten för samhällsbyggnad 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 juni 2021 med bilaga köpekontrakt mellan Västerviks 
kommun och EK Plåtprodukter gällande fastighet Överum 11:37 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 326 
Skador på pir, Gränsö kanal - information 
Diarienummer: 2021/328 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar information på sammanträdet om skador på piren 
vid Gränsö kanal samt ger en information om kommande planering för en reparation av 
piren/kajen. 

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna lämnad information. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings presentation på sammanträdet 26 oktober 2021 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 327 
Markföroreningar på Örbäcken, Västervik - 
information 
Diarienummer: 2021/329 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar information på sammanträdet om 
markföroreningar i form av DDT, på Örbäcken i Västervik och redovisar en planering för 
ytterligare provtagning på området.  

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna lämnad information. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings presentation på sammanträdet 26 oktober 2021 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 328 
Mark för framtida näringsverksamhet - information 
Diarienummer: 2021/330 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 13 oktober 2021 att det i Västerviks 
tätort finns få tomter kvar för exploatering för verksamheter och industrimark. I 
verksamhetsmålen för 2020 samt 2021 har kommunstyrelsens förvaltning, enheten för 
samhällsbyggnad fått i uppdrag att specifikt jobba med att redovisa nya markområden för 
verksamheter och industri som kan fungera som markreserv över tid för att möta den 
efterfrågan som finns. 
 
Förvaltningen skriver vidare att ett PM med lokaliseringsutredning för verksamheter och industri 
har tagits fram. Lokaliseringsutredningen syfte är att ta fram lämpliga områden som kan 
exploateras för verksamhet- och industrimark. Det är av vikt att inventera befintliga områdens 
möjligheter och begränsningar. De områden som pekas ut ska vara tekniskt och funktionellt 
lämpliga samt ekonomiskt rimliga att exploatera. För respektive område görs även en 
bedömning av vilken typ av industri eller verksamhet utredningsområdet lämpar sig för. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen i PM lokaliseringsutredning daterad 2021-10-01, samt  
 
att underlaget ska utgöra grund för fortsatt strategisk fysisk planering vad det gäller 
kommunens översiktsplanarbete samt arbete med strategiska markförvärv. 

Beslutsgång 
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att samtalen 
med markägare ska vara avslutade senast 2022-06-30. 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller 
dessa.  

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna informationen i PM lokaliseringsutredning daterad 2021-10-01, 
 
att underlaget ska utgöra grund för fortsatt strategisk fysisk planering vad det gäller 
kommunens översiktsplanarbete samt arbete med strategiska markförvärv, samt  
 
att samtalen med markägare ska vara avslutade senast 2022-06-30. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
KS § 328 fortsättning 
 

 

Beslutet skickas till 
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad 
Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 oktober 2021 med bilaga PM Lokaliseringsutredning 
för verksamheter och industri 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 329 
Checklista för att beakta barnrättsperspektivet vid 
beslut i Västerviks kommun 
Diarienummer: 2021/331 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 13 oktober 2021 att Kommunstyrelsen 
2017-11-27, § 413 beslutade att anta en checklista för barnperspektivet vid beslut i 
Västerviks kommun. Checklistan skulle användas av samtliga förvaltningar och bolag för 
att säkra upp att barns rättigheter beaktades i samband med beslut. Checklistan grundade 
sig i barnkonventionens artiklar. 
 
Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Kommunens styrgrupp för barn och 
unga såg att kommunen behövde förbereda sig inför lagändringen. Flera åtgärder 
identifierades såsom bland annat att ta fram information till medarbetare och lägga ut på 
intranätet, sprida information om barnchecklistan och överväga om den behövde 
revideras för att bli mer användarvänlig.  
 
Ett nytt förslag till checklista är framtaget och föreslås antas av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta redovisat förslag till checklista för att beakta barnrättsperspektivet vid beslut i 
Västerviks kommun, samt 
 
att denna checklista ersätter tidigare checklista för barnperspektivet vid beslut i 
Västerviks kommun, antagen av kommunstyrelsen 2017-11-27, § 413. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta redovisat förslag till checklista för att beakta barnrättsperspektivet vid beslut i 
Västerviks kommun, samt 
 
att denna checklista ersätter tidigare checklista för barnperspektivet vid beslut i 
Västerviks kommun, antagen av kommunstyrelsen 2017-11-27, § 413. 
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
KS § 329 fortsättning 
 

 

Beslutet skickas till 
Elisabet Olsson, ledningskontoret 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 oktober 2021 med bilaga Förslag till checklista för att 
beakta barnrättsperspektivet vid beslut i Västerviks kommun. 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 330 
Ungdomsrådet i Västerviks kommun - reviderat 
uppdrag samt rutin vid remisser och dialog för att 
öka ungas delaktighet 
Diarienummer: 2021/322 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14, § 385 att permanenta kommunens 
ungdomsråd samt 2017-09-25, § 309 den rutin som kommunala nämnder, förvaltningar 
och kommunala bolag kan använda för att använda rådet som remissinstans. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 12 oktober 2021 att det nu finns ett 
behov av att tydliggöra rådets uppdrag och arbetssätt. För att stärka arbetet med ungas 
delaktighet inom organisationen föreslås därför en revidering av uppdrag och rutin.  
 
Förvaltningen skriver att den förvaltningsövergripande styrgruppen för barn och unga har 
tillsammans med nätverket för barn och unga och i dialog med kommunens Ungdomsråd 
samt ungdomsföreningar knutna till Mejeriet ungdoms- och kulturhus tagit fram detta 
förslag. 
 
Koncernledningsgruppen har godkänt förslaget.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisat förslag till reviderat uppdrag för Västerviks kommuns ungdomsråd 
samt rutin vid remisser och dialog för att öka ungas delaktighet. 

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att liknande uppdrag angående rutiner för behandling av 
remisser även ska tas fram för övriga kommunala råd.  
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsens 
bifaller dessa.  

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisat förslag till reviderat uppdrag för Västerviks kommuns ungdomsråd 
samt rutin vid remisser och dialog för att öka ungas delaktighet, samt 
 
att liknande uppdrag angående rutiner för behandling av remisser även ska tas fram för 
övriga kommunala råd. 
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Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
KS § 330 fortsättning 
 

 

 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Maria Rudbo, kulturenheten 
Elisabet Olsson, ledningskontoret 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 oktober 2021 med bilaga 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 331 
Sammanträdesplan 2022  för kommunstyrelsen 
Diarienummer: 2021/211 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om sin sammanträdesplan för nästkommande år. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till mötesdatum 2022, för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, samt 
utskott, beredningar och råd. Respektive beslutsinstans beslutar sin egen 
sammanträdesplan.  
 
Mötesplanen är utformad utifrån kommunens generella ärendeberedningsprocess och 
anpassad till flera koncernövergripande processer. Till exempel budgetprocessen, arbetet 
med kommunens årsredovisning och ägardirektiv för bolagen. Hänsyn har även tagits till 
skollov.  
 
Kommunstyrelsens presidium har berett förslaget till sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen. Föreslagna datum för kommunstyrelsen 2022 är: 1 februari, 
14 februari, 1 mars, 14 mars, 28 mars, 11 april, 26 april, 9 maj, 24 maj, 7 juni, 21 juni, 
29 augusti, 13 september, 27 september, 10 oktober, 25 oktober, 7 november, 
22 november och 5 december. Föreslagna datum för kommunstyrelsens utvecklingsdagar 
är: 7 februari, 7-8 mars, 2 maj, 19 september, 14 november.  

Förslag till beslut 
att anta följande datum för kommunstyrelsen 2022: 1 februari, 14 februari, 1 mars, 14 
mars, 28 mars, 11 april, 26 april, 9 maj, 24 maj, 7 juni, 21 juni, 29 augusti, 13 september, 
27 september, 10 oktober, 25 oktober, 7 november, 22 november och 5 december, samt 
 
att anta följande datum för kommunstyrelsens utvecklingsdagar: 7 februari, 7-8 mars, 2 
maj, 19 september, 14 november.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta följande datum för kommunstyrelsen 2022: 1 februari, 14 februari, 1 mars, 14 
mars, 28 mars, 11 april, 26 april, 9 maj, 24 maj, 7 juni, 21 juni, 29 augusti, 13 september, 
27 september, 10 oktober, 25 oktober, 7 november, 22 november och 5 december, samt 
 
att anta följande datum för kommunstyrelsens utvecklingsdagar: 7 februari, 7-8 mars, 2 
maj, 19 september, 14 november.  
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
KS § 331 fortsättning 
 

 

Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 oktober 2021 med bilaga Årsmötesplan 2022 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 332 
Val av ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor 
efter Sharad Bhatt (S) 
Diarienummer: 2021/305 

Sammanfattning av ärendet 
Sharad Bhatt (S) har i skrivelse 20 september 2021 avsagt sig alla sina politiska uppdrag i 
Västerviks kommun. Avsägelsen gäller från och med den 20 september 2021. 
 
Då Sharad Bhatt innehade ett uppdrag som ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor har 
kommunstyrelsen att välja ny ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor efter honom.  

Beslutsgång 
Ordföranden yrkar att Anna Bodjo (MP) ska utses som ny ledamot i Rådet för 
funktionshinderfrågor från och med 1 november 2021. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.  

Kommunstyrelsen beslutar 
att utse Anna Bodjo (MP) till ny ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor från och med 1 
november 2021. 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Sharad Bhatt (S) 
Anna Bodjo (MP) 

Handlingar i ärendet 
Sharad Bhatts avsägelse 20 september 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-07, § 135 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
 

KS § 333 
Upphävande av  kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, 
§ 324 Etablering av vindkraftverk på fastigheten 
Tribbhult 1:2 m.fl. 
Diarienummer: 2016/26 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande redogör i skrivelse 22 oktober 2021 att Statkraft Vind AB 
ansökte hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt 
miljöbalken för gruppstation av vindkraftverk med maximalt 26 verk på fastigheten 
Tribbhult 1:2 m.fl. i Västerviks kommun. Miljöprövningsdelegationen begärde i september 
2019 att Västerviks kommuns skulle ta beslut om att tillstyrka eller avstyrka etableringen 
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 324 att tillstyrka den aktuella 
vindkraftsetableringen i sin helhet omfattande 26 verk. Efter att kommunen tillstyrkt 
etableringen beviljade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län i 
november samma år tillstånd till etableringen. 

Tillståndet överklagades av tre miljöorganisationer samt av bolaget själva och har därefter 
handlagts av Mark- och miljödomstolen. Tillståndet har således inte vunnit laga kraft. 

Sedan beslutet om tillstyrkan fattades och de sammanvägda konsekvenserna av denna 
och de övriga vindkraftsetableringar som finns tillståndsgivna blivit mer allmänt blivit 
kända har en stark och tydlig uppfattning om etableringarna framkommit hos de 
närboende. Vid beslutstillfället 2019 fanns ytterst få synpunkter från de närboende. 
Processerna kring denna typ av projekt pågår under lång tid och det är uppenbart svårt 
för den enskilde medborgaren att påverka och förstå omfattningen av en storskalig 
etablering. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 324 Etablering av vindkraftverk på 
fastigheten Tribbhult 1:2 med flera, vilket innebär att det därmed inte längre finns någon 
kommunal tillstyrkan för etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll 
 

2021-10-26 
KS § 333 fortsättning 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 § 324 Etablering av vindkraftverk på 
fastigheten Tribbhult 1:2 med flera, vilket innebär att det därmed inte längre finns någon 
kommunal tillstyrkan för etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. 

Protokollsanteckning 
Lars-Inge Karlsson (KD) vill få fört till protokollet att han stödjer beslutet. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Statkraft 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, målnr. M 6246-20 
Länsstyrelsen i Kalmar län, ärende 551-9528-18 

Handlingar i ärendet 
Ordförandeskrivelse 22 oktober 2021 
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