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16. Motion angående uppdrag om utredning
samt inventering av eftersatta områden utanför
centralorten – svar
Dnr 2018/318‐109
Jenny Svensson (SV) har i skrivelse 13 november 2018 lämnat en motion om utredning
och inventering av eftersatta områden utanför centralorten.
I motionen framför motionären att Socialisterna Välfärdspartiet yrkar att kommunen
tillsätter en utredning för att inventera behov av skötsel och underhåll av allmänna
områden även utanför centralorten.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 11 juni 2019 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen skriver att bristerna och behoven av skötsel och underhåll är
väl kända och identifierade i både beställar‐ och utförarorganisationerna varför någon
särskild utredning och inventering inte bedöms som nödvändig. I förslag till budget 2020
har samhällsbyggnadsenhetens utrymme för beställningar för drift utökats med 3,0 mkr
samtidigt som ledningskontoret ges i uppdrag att renodla bolagsstrukturen genom att
utreda att samla entreprenadtjänsterna i ett separat bolag. Enheten för
samhällsbyggnad ges även i uppdrag att arbeta med bättre skötsel av den fysiska miljön i
hela kommunen, med särskilt fokus på de mindre tätorterna.
De tillskott som ges till drift och investeringar i kombination med fortsatt systematiskt
arbete i kombination med förstärkt uppföljning bör på några års sikt kunna ge goda
resultat och minska andelen områden som uppfattas som eftersatta utanför
centralorten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motiveringen att bristerna och behoven av skötsel och
underhåll är väl kända och identifierade i både beställar‐ och utförarorganisationerna
varför någon särskild utredning och inventering inte bedöms som nödvändig.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar på att kommunstyrelsens ledamöter ska få en lista på de
väl kända underhållsbehoven.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit
ordförandens yrkande och avslagit Mariann Gustafssons yrkande.
Omröstning begärs avseende Mariann Gustafssons yrkande och ordföranden föreslår att
de som vill avslå yrkandet röstar ja och de som vill bifalla yrkandet röstar nej.
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Ks § 232 forts.
Gunnar Jansson (S), Ingela Svensson (C), Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP) och Dan
Nilsson (S) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD), Kenneth Hardy
Axelsson (L), Tommy Ivarsson (SD) och Mariann Gustafsson (V) röstar nej.
Röstningen utfaller med fem (5) ja‐röster mot sex (6) nej‐röster. Kommunstyrelsen
beslutar därmed att bifalla Mariann Gustafssons yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motiveringen att bristerna och behoven av skötsel och
underhåll är väl kända och identifierade i både beställar‐ och
utförarorganisationerna varför någon särskild utredning och inventering inte
bedöms som nödvändig.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att kommunstyrelsen ska delges en lista på underhållsbehoven.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2019‐08‐27, § 232
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 juni 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018‐11‐26, § 25
Jenny Svenssons (SV) motion 13 november 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Daniel Niklasson
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Daniel.niklasson@vastervik.se
Kommunstyrelsen

Motion om uppdrag om utredning och inventering
av eftersatta områden utanför centralorten
Socialisterna ‐ Välfärdpartiet yrkar i en motion att kommunen tillsätter en utredning för
att inventera behov av utökad skötsel och underhåll av allmänna områden även utanför
centralorten.
Bakgrund
I samband med att det nuvarande driftsavtalet infördes 2012 och Västervik Miljö & Energi
AB övertog verksamheten för drift av gata, park och transport från kommunstyrelsen
genomfördes även en ambitionsminskning avseende exempelvis grönyteskötsel,
skogsskötsel och sommarblommor. Detta innebar bland annat att planteringar på flera av
de mindre orterna försvann och att resurserna till röjning och skötsel av tätortsnära skogs‐
och rekreationsområden minskades. I samband med genomförda förbättringspromenader
rör en betydande del av de frågor och synpunkter som framkommit just rena skötsel och
underhållsfrågor inom dessa områden. I vissa fall kan minskad röjning och skötsel även
innebära minskad upplevd trygghet och säkerhet samt skapa en känsla av utanförskap
gentemot andra delar i kommunen. På flera platser i våra mindre tätorter har uppehållet i
exempelvis röjning inneburit att maskinell röjning med skogsmaskin fått tillgripas för att
”återta” vissa ytor som tidigare röjts årligen med hjälp av röjsåg.
För vissa badplatser, vandringsleder, idrottsanläggningar m.m. finns sedan lång tid tillbaka
skötselavtal med lokala föreningar, intresseorganisationer kring löpande drift och skötsel
av anläggningarna. Avtalen innebär att en ersättning för arbetet betalas ut till föreningen
mot att specificerade arbetsuppgifter utförs. I några fall har det över tid uppstått brister i
skötseln i samband med att exempelvis någon aktiv föreningsmedlem inte längre av olika
skäl kunnat vara engagerad i en förening eller att överföring av avtalen inte skett på ett
bra sätt vid byte av styrelse så att föreningens åtaganden inte överförts till den nya
styrelsen. Generellt har föreningsdriften skapat ett engagemang och en stolthet för de
anläggningar som föreningarna sköter. Ett lokalt engagemang medför oftast en god social
kontroll vilket innebär minskade kostnader för skadegörelse och liknande problem. I det
fall att en förening inte längre önskar driva eller sköta en anläggning kan avtalet sägas upp
och kommunen får då ta ställning till om anläggningen ska drivas på annat sätt eller om
behov inte längre finns till och med avvecklas.
Förslag till svar
I förslag till budget 2020 har samhällsbyggnadsenhetens utrymme för beställningar för
drift utökats med 3,0 mkr samtidigt som ledningskontoret ges i uppdrag att renodla
bolagsstrukturen genom att utreda att samla entreprenadtjänsterna i ett separat bolag
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Samhällsbyggnadsenheten ges även i uppdrag att arbeta med bättre skötsel av den fysiska
miljön i hela kommunen, med särskilt fokus på de mindre tätorterna.
Inför 2020 ska det nuvarande entreprenadavtal som reglerar kommunens beställning av
beställning av bland annat skötseltjänster från Västervik Miljö & Energi skrivas om då det
nuvarande avtalet löper ut i och med utgången av 2019. Samhällsbyggnadsenheten som
har ansvar som beställare i entreprenadavtalet konstaterar tillsammans med Västervik
Miljö & Energi att det nya avtalet bör utformas mer affärsmässigt och med tydligare
målbilder för vilka nivåkrav som bör gälla olika typer av skötsel. En utveckling bör även ske
med en tydligare användning av digitala lösningar med möjlighet till en förbättrad
transparens mot medborgarna hur olika kommunala markområden och anläggningar kan
förväntas skötas. Ett bra exempel på hur detta har utvecklats är snöröjningskartan liksom
sandupptagningskartor där medborgarna enkelt kan se vilka gator som kommunen
snöröjs och vilken prioritering olika gator har.
I investeringsbudgeten finns en förstärkning med 500 tkr per år för reinvesteringar på
kommunens badplatser liksom en fortsatt satsning på 1,0 mkr om året till investeringar i
de mindre tätorterna utöver andra satsningar som exempelvis åtgärder i bruksparken i
Ankarsrum, ny lekplats i Gunnebo, motionsspår i Loftahammar och gång‐ och cykelväg
m.m. i Blankaholm. Under hösten 2019 kommer en fullständig genomgång av statusen på
kommunens badplatser att göras med besiktning av bryggor, lekredskap m.m.
Genomgången kommer att ligga till grund för fortsatta prioriteringar kring reinvesteringar
och underhåll.
Vår bedömning är sammanfattningsvis att de förstärkningar som gjorts i driftsbudget 2020
och de riktade insatser som görs i investeringsbudgeten 2020 tillsammans med ett nytt
avtal kring entreprenadtjänster samt utökade personella resurser på
samhällsbyggnadsenheten ger betydligt bättre möjligheter att på ett bättre sätt sköta,
vidmakthålla samt inte minst utveckla områden med eftersatt skötsel utanför
centralorten men även i områden i centralorten men utanför dess mer centrala delar.
För de föreningar och andra organisationer som har skötselavtal med kommunen innebär
dessa avtal inte att skötseln har överlåtits utan att skötseln görs på kommunens uppdrag.
Möjlighet finns givetvis för uppdragstagaren att säga upp avtalet om det inte finns
resurser att utföra uppdraget så som parterna kommit överens om.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motiveringen att bristerna och behoven i skötsel och underhåll är
väl kända och identifierade i både beställar‐ och utförarorganisationerna varför någon
särskild utredning och inventering inte bedöms som nödvändig. De tillskott som ges till
drift och investeringar i kombination med fortsatt systematiskt arbete i kombination med
förstärkt uppföljning bör på några års sikt kunna ge goda resultat och minska andelen
områden som uppfattas som eftersatta utanför centralorten.

Daniel Niklasson
Samhällsbyggnadschef

Sofia Hjertquist
Landskapsarkitekt

Ulf Kullin
Förvaltningsledare
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