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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
12 maj 2014 kl. 8.30 – 15.15 ajournering 11.30-13.30

Beslutande

Harald Hjalmarsson (M), ordf. §§ 203-213, 215
Christin Rampeltin Molin (M)
Eva Ahlström (M), §§ 203-210
Katarina Andersson (M)
Tomas Kronståhl (S), §§ 203-213, 215, tjg. ordf. § 216
Gunnar Jansson (S)
Margareta Fredriksson (S)
Sharad Bhatt (S)
Mats Hugosson (C), §§ 203-213, 215-216
Sverker Thorén (FP)
Anna Bodjo (MP)
Jon Sjölander (M), tjg ers. §§ 211-216
Peter Johansson (M), tjg. ers. § 214, 216
Ewa Ståhl (S), tjg. ers. § 214
Gunnel Ohlin (KD), tjg. ers. samt tjg. ordf. § 214

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Mats Hugosson (C) §§ 203-213, 215-216, Anna Bodjo (MP) § 214

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset 13 maj 2014

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

203-216

Johan Hägglund

Ordförande
Harald Hjalmarsson
§§ 203-213, 215

Gunnel Ohlin
§ 214

Tomas Kronståhl
§ 216

Justerande
Mats Hugosson §§ 203-213, 215-216

Anna Bodjo, § 214

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

12 maj 2014

Anslaget sätts upp

14 maj 2014

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Johan Hägglund

Anslaget tas ned

3 juni 2014
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Övriga närvarande
Peter Johansson (M), ers. §§ 203-213, 215
Jon Sjölander (M), ers. §§ 203-210
Axel Nilsson (M), ers.
Ewa Ståhl (S), ers. §§ 203-213, 215-216
Gunnel Ohlin (KD), ers. §§ 203-213, 215-216
Hans Ellervik (VDM), ers.
Mariann Gustafsson (V), ers. §§ 203-205, 207-216
Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör
Anders Björlin, ekonomichef
Johan Hägglund, sekreterare
Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, § 205
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad, § 205
Maria Rudbo, kulturenheten, § 205
Filippa Olsson, enheten för samhällsbyggnad, § 205
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, § 205
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad, § 205
Mattias Andersson, ledningskontoret, § 205
Ingela Svensson, Odensvi Fiber Ekonomisk Förening, § 205
Lotti Jilsmo, enheten för samhällsbyggnad, § 205
Tanja Levin, personalchef, § 205
Carina Magnusson, ledningskontoret, § 205
Jörgen Svensson, räddningstjänsten, § 205
Jörgen Olsson, socialchef, § 205
Kalle Söderberg, barn- och utbildningschef, § 205

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunstyrelsen@vastervik.se
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Ärendelista 12 maj 2014
§ 203

Upprop och val av justerare

§ 204

Anmälan om delegationsbeslut

§ 205

Kommundirektören informerar

§ 206

Medfinansiering av bredbandsutbyggnad i Odensviområdet

§ 207

Uppföljning av intern kontroll – kommunstyrelsens förvaltning

§ 208

Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och
Tjustfastigheter AB.

§ 209

Kumulus projekt ”Skaka om” – val av kontaktpersoner

§ 210

Föreningen Överums Folkparks försäljning/överlåtelse av
byggnaden Vallonen på fastigheten Överum 9:1 – information

§ 211

Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta –
planuppdrag

§ 212

Försäljning av del av fastigheten Gamleby 2:1, Härstad,
Gamleby

§ 213

Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2014-2030

§ 214

Årsredovisning 2013 och ansvarsfrihet för regionförbundet i
Kalmar län

§ 215

Laglighetsprövning Nils Kenneth Lind ./. Västerviks kommun av
kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv 2014 för de
helägda dotterbolagen – yttrande till förvaltningsrätten

§ 216

Laglighetsprövning Lars Cornell ./. Västerviks kommun av
kommunstyrelsens beslut om medborgarförslag om vindkraft
och översiktsplan – yttrande till förvaltningsrätten

Justerandes sign
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Ks § 203

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Mats Hugosson (C) utses att justera dagens protokoll.

Ks § 204

Anmälan om delegationsbeslut
Kommundirektörens beslut
Dnr 2014/247-100
Socialdepartementets remiss 10 april 2014 Departementspromemorian
Samordnat ansvar för vissa familjefrågor överlämnas till socialnämnden
för handläggning.
Trafikingenjörens beslut
Lokala trafikföreskrifter 2014:41-44

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Ks § 205

Kommundirektören informerar
Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden.
-

Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2014-2030
Kumulus projekt ”Skaka om”
Föreningen Överums Folkparks försäljning/överlåtelse av
byggnaden Vallonen på fastigheten Överum 9:1
Detaljplan för Piperskärr 3.1 m.fl. intill Enbacken, Lofta –
planuppdrag
Försäljning av del av fastigheten Gamleby 2:1, Härstad, Gamleby
Uppföljning av intern kontroll – kommunstyrelsens förvaltning
Medfinansiering av bredbandsutbyggnad i Odensvi
Lönepolitik
Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och Tjustfastigheter AB.
Budget 2015
Krisberedskap med anledning av kriser i några kommuner senaste
tiden

På grund av jäv deltar inte Eva Ahlström (M) vid informationen om
Detaljplan för Piperskärr 3.1 m.fl. intill Enbacken, Lofta – planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 11.30 – 13.30 för lunch och
gruppmöten.

Justerandes sign
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Ks § 206

Medfinansiering av bredbandsutbyggnad i
Odensviområdet
Dnr 2012/513-534
Odensvi Fiber Ekonomisk Förening har i skrivelse 9 maj 2014 ansökt
om medfinansiering av bredbandssatsning i Odensviområdet.
Satsningen är kostnadsberäknad till drygt 9,5 mnkr. Ansökan om
medfinansiering från kommunen avser 1 mnkr. Av skrivelsen från den
ekonomiska föreningen framgår bakgrund, nytta, antal anslutningar,
kostnader och finansieringsplan.
I tjänsteskrivelse 9 maj 2014 redogör kommunstyrelsens förvaltning för
ärendet.
Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde 2014-04-28, § 185
information om de kontakter som varit med Odensvi Fiber Ekonomisk
Förening.
Mot bakgrund av att Odensvi är det första området i Västerviks kommun
som fibreras i stor omfattning och att dessa erfarenheter kan användas i
den fortsatta bredbandsutbyggnaden i kommunen, samt att det är ett
mycket stort område rent geografiskt, är det rimligt att Västerviks
kommun i detta fall kan bidra med en förhållandevis stor summa.
Huvudprincipen bör annars vara att kommunen betalar för anslutningar i
de områden där man har verksamheter eller fastigheter.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att medfinansiera bredbandsutbyggnaden i Odensviområdet med
1 mnkr, samt
att medfinansieringen finansieras ur utvecklingsanslaget för 2014.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Mariann Gustafsson (V) i handläggning och
beslut i ärendet.
Yrkande
Tomas Kronståhl med bifall av Mats Hugosson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att Västerviks
kommun förbehåller sig förköpsrätt vid eventuell försäljning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Justerandes sign
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Ks § 206 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera bredbandsutbyggnaden i Odensviområdet med
1 mnkr,
att medfinansieringen finansieras ur utvecklingsanslaget för 2014, samt
att Västerviks kommun förbehåller sig förköpsrätt vid eventuell
försäljning.

Expedieras till
Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör
Odensvi Fiber Ekonomisk Förening
Justerandes sign

Kommunstyrelsen
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Ks § 207

Uppföljning av intern kontroll – kommunstyrelsens
förvaltning
Dnr 2013/492-009
Kommunstyrelsen fastslog 2013-10-28, § 335 uppföljning av
kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan.
I tjänsteskrivelse 15 april 2014 presenterar kommunstyrelsens
förvaltning uppföljning av intern kontroll för 2014.
Av kommunstyrelsens fastaställda kontrollmoment har 12 moment
kontrollerats. Trots flera totalkontroller samt en stor differentieringen på
de olika delmomenten i rapporten hittades vid årets internkontroll inga
större rutinfel eller brister. Några punkter av lägre dignitet som kan vara
värda att nämna i rapporten är anställningsbevis och ägardirektiv. När
det gäller anställningsbevis arbetas ständigt på att förbättra och snabba
upp processen så att även timvikarier är inrapporterade i tid i Winlas.
Det görs idag men med en fördröjning innan en löneutbetalning kan
göras. Alla ägardirektiv var vid kontrollen återrapporterade men
förslagsvis, för att göra det enklare för ägaren, återge dessa i
årsredovisningen genom en tydlig struktur. Exempel för det är
Bostadsbolaget som både i text och i grafer återrapporterat bolagets
mål och hur de har uppnåtts.
Även att notera vid årets kontroll var återkontrollen av momentet
investeringar, där det föregående år saknats ett fullmäktigebeslut till ett
projekt, fann man vid årets kontroll inga projekt utan beslut. Det finns i
alla moment där brister och risker framkommit vidtagna åtgärder eller
åtgärdsplaner.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen 2014 för
kommunstyrelsens förvaltning och överlämna den till revisorerna.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltningsförslag.
Expedieras till
Mattias Andersson, ledningskontoret
Revisorerna
Justerandes sign
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Ks § 208

Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och
TjustFastigheter AB
Dnr 2014/70-107
Kommunfullmäktige utsåg 2010-12-20 § 58 och § 60 styrelser för
Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB bestående av nio
ledamöter för tiden från ordinarie bolagsstämma 2011 till slutet av
ordinarie bolagsstämma 2015.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 18 om ny bolagsordning
för Västerviks Bostads AB respektive TjustFastigheter AB. I
bolagsordningarna § 8 anges att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
Ändring av antalet ledamöter under löpande mandatperiod kan inte ske
utan särskild beredning. Vd Anders Björlin föreslår att ingen sådan
förändring sker i dagsläget och att fullmäktige fastställer ny
bolagsordning med styrelser bestående av nio ledamöter.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige fastställa ny bolagsordning för Västerviks
Bostads AB och TjustFastigheter AB.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltningsförslag.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik
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Ks § 209

Kumulus projekt ”Skaka om” – val av kontaktpersoner
Dnr 2014/170-635
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-02, § 270 bl.a. att Västerviks
kommun deltar i Kumulus projekt ”Full koll”. Projektet innebar att skapa
och implementera en unik digital portal för ungas inflytande. Efter en
första testperiod med Nybro, Emmaboda och Torsås som
pilotkommuner önskar Kumulus nu bredda projektet och koppla på
ytterligare tre kommuner, däribland Västerviks kommun. Projektet har
nu fått namnet ”Skaka om”.
I skrivelse 14 mars 2014 önskar Kumulus att Västerviks kommun väljer
att vara delaktiga i projektet genom att delegera 1 till 2 politiker, samt 1
till 2 tjänstemän att bli kontaktpersoner i projektet. Det ska vara de som
ungdomarnas förslag går till och det blir de som ger ungdomarna svar.
Dessa bör också vara intresserade av att tillsammans med Kumulus
personal, eller enskilt, möta klasser i Västervik för att diskutera ämnen
som kommit upp via Skaka Om.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd har
2014-04-24, § 68 beslutat att överlåta åt kommunstyrelsen att utse
förtroendevalda att ingå i projektet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att de politiker som ingår i ungdomsrådet, Christin
Rampeltin Molin (M), Dan Nilsson (S) och Anna Bodjo (MP) utses till
kontaktpersoner i projektet Full Koll samt finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
Enligt ordförandens förslag.

Expedieras till
De utsedda
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
Maria Rudbo, kulturenheten
Kumulus
Justerandes sign
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Ks § 210

Föreningen Överums Folkparks försäljning/överlåtelse av
byggnaden Vallonen på fastigheten Överum 9:1 –
information
Dnr 2014/142-252
Föreningen Överums Folkpark, Vallonen hemställer i skrivelse 27
februari 2014 om att Västerviks kommun beslutar köpa/överta
byggnaden Vallonen och dess inventarier, samt att köpet/övertagandet
träder i kraft från och med 1 september 2014.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör för ärendets nuläge.
Yrkande
Ordföranden yrkar att godkänna informationen, samt att ge i uppdrag till
kommunstyrelsens förvaltning att i dialog med föreningen se hur
kommunen kan stödja densamma, inriktningen är att inte ta över
byggnaden Vallonen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
Enligt ordförandens förslag.

Expedieras till
Anders Östlund, kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
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Ks § 211

Detaljplan för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken, Lofta –
planuppdrag
Dnr 2013/273-214
Fastighetsägarna på Skärbönan 3 och 4 har 16 maj 2013 ansökt om en
ändring av detaljplanen avseende byggnadshöjderna.
I tjänsteskrivelse 29 april 2014 redogör kommunstyrelsens förvaltning
för ärendet.
Gällande detaljplan är från 1949 med angiven byggnadshöjd på max
4.5 m. Bestämmelsen gör det svårt att bygga enligt dagens modernare
arkitektur. Detaljplanen i området har ändrats en gång angående
storleken på byggrätterna (2003). I området finns även ett beslut
avseende förbud mot schaktning och stenbrytning utan länsstyrelsens
tillstånd (1952). Det finns även vissa delar av detaljplanen som
upphävts och i nuläget ligger utom plan. Ytterligare en ändring är
därmed inte lämpligt, då det skulle innebära att detaljplanen blir allt mer
svårläst.
Inom området har det gjorts ett flertal avvikelser från gällande
planbestämmelser, både gällande byggnadshöjder, antalet våningar,
vägar och fastighetsgränser.
Samhällsbyggnadsenheten bedömer att detaljplanen är bristfällig som
beslutsunderlag vid bygglovgivning, då den inte förnyats i takt med att
bebyggelsen i området ändrats samt att det finns många avviker från
planen. Dessutom har stora delar av den ursprungliga planen bytts ut
med ny plan, ändrats, bestämmelser har tillkommit vid sidan om och i
vissa delar har planen upphävts.
Syftet med planuppdraget är att modernisera regler och bestämmelser
inom planområdet utifrån dagens förutsättningar och befintlig
bebyggelse.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att behovsbedömningen för Piperskärr 3:1 m.fl. intill Enbacken
godkänns, samt
att planläggning kan ske enligt ovanstående direktiv för Piperskärr 3:1
m.fl. intill Enbacken.

Justerandes sign
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Ks § 211 forts.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva Ahlström (M) i handläggning och beslut i
ärendet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att ärendet remitteras till miljö- och
byggnadsnämnden för att efterhöra nämndens prioriteringsordning av
detaljplaner i behov av översyn, med svar senast 23 maj 2014.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
Enligt ordförandens förslag.

Expedieras till
Miljö- och byggnadsnämnden
Filippa Olsson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Ks § 212

Försäljning av del av fastigheten Gamleby 2:1, Härstad,
Gamleby
Dnr 2014/274-253
I tjänsteskrivelse 28 april 2014 redogör kommunstyrelsens förvaltning
för ärendet.
Roger Andersson har begärt att få köpa del av fastigheten Gamleby 2:1.
Roger avser att till en början etablera sig på platsen för att sedan
uppföra en verkstad. Området är planlagt för småindustri.
Förslag till avtal om överlåtelse av ca 6 300 m2 av Gamleby 2:1 för en
köpeskilling om 35 kr/m2 har upprättats och bifogas (köpeskilling ca
220 000 kr). Översiktskarta bifogas även. Endast en mindre del av
området är någorlunda plant. I övrigt är höjdskillnaderna stora med en
differens på drygt 6 m inom tomten. Av den anledningen är priset satt till
35 kr/m2.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Roger Andersson om
försäljning av ca 6 300 m2 av Gamleby 2:1 för en köpeskilling om
35 kr/m2.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
Enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Ks § 213

Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2014-2030
Dnr 2014/280-013
I tjänsteskrivelse 5 maj 2014 redogör kommunstyrelsens förvaltning för
ärendet.
2013 års befolkningsprognosen för Västerviks kommun visade på en
förmodad befolkning 31 december 2013 på 35 818. Utfallet blev 35 867
d.v.s. 49 fler än prognosen.
Förslaget till befolkningsprognos 2014-2030 bygger på tidigare års
antaganden om ett fortsatt överskott i flyttningsrörelserna. Efter de
inledande åren antas flyttningsnettot stiga till nivåer på +150-175/år.
Årets förslag till prognos visar
- att antalet barn i förskoleålder är i stort sett oförändrat de närmaste
15 åren
- att underlaget för grundskolan ökar något under prognosperioden
- att antalet ungdomar i gymnasieålder inledningsvis kommer att
minska för att om ca. fem år långsamt öka till en nivå 2013 som
motsvarar dagens nivå
- att antalet yngre ålderspensionärer ökar
- att antalet invånare 80 år och äldre kommer inledningsvis att ligga
på en i stort sett oförändrad nivå för att i prognosens senare hälft
öka påtagligt.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta rubricerad befolkningsprognos för Västerviks kommun att gälla
som underlag för all planering och övrig verksamhet i
kommunkoncernen.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser
Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Ks § 214

Årsredovisning 2013 och ansvarsfrihet för
regionförbundet i Kalmar län
Dnr 2013/448-042
Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas, enligt
regionförbundets förbundsordning till landstinget och kommunerna för
beslut om ansvarsfrihet. Regionförbundet i Kalmar län hemställer i
skrivelse 29 april 2014 att kommunfullmäktige beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för 2013.
Revisionsgranskningens omfattning, inriktning och resultat framgår av
revisionsberättelse m.fl. handlingar. Granskningen har genomförts av
de av landstingsfullmäktige valda revisorerna för regionförbundet. De
valda revisorerna har biträtts vid granskningen av auktoriserad revisor
från PWC.
Revisorerna tillstyrker att regionförbundets styrelse och de
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet, samt att
regionförbundets årsredovisning 2013 godkänns.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2013 för Regionförbundet i Kalmar län,
samt
att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för
regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ för 2013.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Harald Hjalmarsson (M), Tomas Kronståhl
(S) och Mats Hugosson (C) i handläggning och beslut i ärendet.
Yrkande
Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings
förslag med tillägget att föredragning av årsredovisningen 2013 bör ske
i fullmäktige.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2013 för Regionförbundet i Kalmar län,
samt
att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för
regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ för 2013.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att en föredragning av årsredovisningen bör ske på fullmäktiges
sammanträde.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Laglighetsprövning Nils Kenneth Lind ./. Västerviks
kommun av kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv
2014 för de helägda dotterbolagen – yttrande till
förvaltningsrätten
Dnr 2014/189-108
Nils Kenneth Lind har till Förvaltningsrätten i Linköping överklagat
kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 16 om ägardirektiv för de
helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft
Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB och yrkat att
beslutet upphävs.
Förvaltningsrätten har i föreläggande 14 april 2014 begärt in Västerviks
kommuns yttrande över aktbilaga 1 i ärendet och i underrättelse 14 april
2014 givit kommunen tillfälle att yttra sig över innehållet i aktbilaga 7.
Yttrande i ärendet ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast 14 maj
2014.
Västervik Miljö & Energi AB har i yttrande 16 april 2014 bemött Linds
påståenden i överklagandet. I yttrandet konstateras att bolagen följer
gällande lagstiftning och andra krav, vilket kan vidimeras av bolagens
auktoriserade revisorer. Med stöd av vad som anförts i yttrandet
föreslås att överklagandet avslås.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i tjänsteskrivelse 6 maj 2014 att
kommunstyrelsen antar Västervik Miljö & Energi AB:s yttrande 16 april
2014 som sitt eget.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Västervik Miljö & Energi AB:s yttrande 16 april 2014 som sitt
yttrande över Nils Kenneth Linds överklagande (mål nr 1959-14, enhet
1) och överlämna det till förvaltningsrätten med hemställan om att
överklagandet avslås.
Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen delegerar till sin ordförande att
besluta om yttrande över Nils Kenneth Linds överklagande (mål nr
1959-14, enhet 1) och överlämna det till förvaltningsrätten.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ordförandens förslag.
Expedieras till
Kommunstyrelsens ordförande
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Laglighetsprövning Lars Cornell ./. Västerviks kommun
av kommunstyrelsens beslut om medborgarförslag om
vindkraft och översiktsplan – yttrande till
förvaltningsrätten
Dnr 2013/369-108
Lars Cornell har i skrivelse 20 juni 2013 till Förvaltningsrätten i
Linköping överklagat kommunstyrelsens beslut 2013-06-10,
§§ 217-220. Besluten är:
- § 217 Medborgarförslag om att ingen i Västerviks kommun ska
behöva bo närmare ett vindkraftverk än två kilometer – svar
- § 218 Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ta ställning till
vissa principfrågor och ändringsförslag i ÖP 2025 – svar
- § 219 Medborgarförslag om Översiktsplan 2025 med vindbruksplan –
svar
- § 220 Medborgarförslag om komplettering av vindbruksplanen och
dess konsekvensbeskrivning – svar
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-16, § 282 att anta
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 september 2013 som sitt
yttrande över Lars Cornells överklagande (mål nr 4774-13) och
överlämna det till förvaltningsrätten. I yttrandet hemställer Västerviks
kommun att förvaltningsrätten avslår överklagandet i samtliga delar.
Förvaltningsrätten har i underrättelse 29 april 2014 gett Västerviks
kommun tillfälle att yttra sig över ytterligare en skrivelse 24 mars 2014
från Lars Cornell.
I tjänsteskrivelse 6 maj 2014 lämnar kommunstyrelsens förvaltning
förslag till yttrande.
Västerviks kommun vidhåller sina ställningstaganden i tidigare inlämnat
yttrande och har inget ytterligare att tillföra i målet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att vidhålla sina ställningstaganden i tidigare inlämnat yttrande över
Lars Cornells överklagande och att inget ytterligare finns att tillföra i
målet (4774-13).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Harald Hjalmarsson (M) i handläggning och
beslut i ärendet.
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Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Expedieras till
Förvaltningsrätten
Elisabet Olsson, kommunservice
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