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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
22 oktober 2018 kl. 8.30 – 15.00
ajournering kl. 10.05–10.15, 11.30–13.30, 13.45–13.55

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf.
Margareta Fredriksson (S), tjg. ers. §§ 352-353
Gunnar Jansson (S), §§ 354-377
Ewa Ståhl (S), tjg. ers.
Ulf Jonsson (S), tjg. ers.
Conny Tyrberg (C)
Anna Bodjo (MP)
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Hans Ellervik (W), tjg. ers.
Mariann Gustafsson (V)
Tommy Ivarsson (SD)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Mariann Gustafsson (V)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 24 oktober 2018

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

352-377

Malin Davidsson

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Mariann Gustafsson

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

22 oktober 2018

Anslaget sätts upp

25 oktober 2018

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Malin Davidsson

Anslaget tas ned

16 november 2018
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Övriga närvarande
Margareta Fredriksson, (S), ers.§§ 354-377
Kjell-Åke Larsson, (C) ers.
Katarina Andersson, (M) ers. §§ 354-377
Jorge Chávez (KD), ers.
Bo Karlsson (SD), ers.
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningsledare, § 354
Christina Bäckström, ekonomichef, §§ 352-354
Malin Davidsson, sekreterare
Ida Bergs, Västervik Miljö & Energi AB, del av § 354
Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av § 354
Sofia Eldh, ledningskontoret, del av § 354
Maria Rudbo, kulturenheten, del av § 354
Julia Lindqvist, kulturenheten, del av § 354
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, del av § 354
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens, del av § 354
Sven Tholén, socialförvaltningen, del av § 354
Jakob Dahlqvist, enheten för räddningstjänst- och samhällsskydd, del av § 354
Per Sjöstrand, kommunstyrelsens förvaltning, del av § 354
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 354
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 354
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad, del av § 354
Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad, del av § 354
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 354

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ärendelista 22 oktober 2018
§ 352

Upprop och val av justerare

§ 353

Anmälan om delegationsbeslut

§ 354

Kommundirektören informerar

§ 355

Delårsrapport för Västerviks kommun januari – augusti 2018

§ 356

Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
januari – augusti 2018

§ 357

Delårsrapport för kommunstyrelsen januari – augusti 2018

§ 358

Huvudöverenskommelse HÖK 18 med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd

§ 359

Avslut av Regionförbundet Kalmar län – val av ledamot och ersättare

§ 360

Inkludering av råd i beredningsarbetet – svar på uppdrag

§ 361

Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag maj – september 2018

§ 362

Handlingsplan integrationsstrategin – redovisning av pågående och planerade
aktiviteter maj – september 2018

§ 363

E-förslag om Loftahammars bibliotek

§ 364

Deltagare i barn- och ungdomsnätverk Kalmar län

§ 365

Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens
återvinningscentraler – svar på uppdrag

§ 366

Motion om avskaffande av begränsning av antalet fria besök på
återvinningsstationerna – svar

§ 367

VA-taxa från 1 januari 2019 – information

§ 368

Renhållningstaxa från 1 januari 2019

§ 369

Motion om att öka tryggheten genom att komplettera trygghetslarm med
brandlarm – svar

§ 370

Medborgarförslag om att förbjuda nazistiska och andra extrema grupper att
använda kommunens mark för demonstrationer och andra manifestationer
– förslag till svar

§ 371

Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp

§ 372

Nya betalningsautomater för parkering i Västerviks stad

§ 373

Namngivning av rondeller i Västerviks stad

§ 374

Gallringsfrister enligt dokumenthanteringsplan för socialnämnden

§ 375

Förlängning av exploateringsavtal Slottsholmen

§ 376

Medborgarförslag om boulebana i Gamleby – förslag till svar

§ 377

Rapporter

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 352

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Mariann Gustafsson (V) utses att justera dagens protokoll.

Ks § 353

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Ordförandens beslut
Dnr 2018/196-002
Beslut 3 oktober 2018 om tillförordnad kommundirektör under Anders Björlins semester
2018-10-08 – 2018-10-21.

Kommundirektörens beslut
Dnr 2018/123-042
Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari-september 2018.
Dnr 2018/133-106
Anteckningar från möte med Rådet för funktionshinderfrågor 21 september 2018.
Dnr 2018/110-139
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 12 oktober 2018 att bevilja 479 689 kronor i
ersättning för insatsen projekt föräldralediga, inom ramen för 37a § förordning om
statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter.

Justerandes sign
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Ks § 354

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

VA-taxa från 1 januari 2019 – information
Renhållningstaxa från 1 januari 2019
Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens
återvinningscentraler – svar på uppdrag
Motion om avskaffande av begränsning av fria besök på
återvinningsstationerna – svar
Delårsrapport för Västerviks kommun januari – augusti 2018
Delårsrapport för kommunstyrelsen januari – augusti 2018
Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
januari – augusti 2018
E-förslag om Loftahammars bibliotek
Deltagare i barn- och ungdomsnätverk Kalmar län
Motion om att öka tryggheten genom att komplettera trygghetslarm med
brandlarm – svar
Handlingsplan integrationsstrategin – redovisning av pågående och
planerade aktiviteter maj – september 2018
Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag maj – september 2018
Huvudöverenskommelse HÖK 18 med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd
Inkludering av råd i beredningsarbetet – svar på uppdrag
Nya betalningsautomater för parkering i Västerviks stad
Medborgarförslag om boulebana i Gamleby – förslag till svar
Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp
Namngivning av rondeller i Västerviks stad
Förlängning av exploateringsavtal Slottsholmen
Medborgarförslag om att förbjuda nazistiska och andra extrema grupper att
använda kommunens mark för demonstrationer och andra manifestationer
– förslag till svar

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om aktuella ärenden.

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

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 355

Delårsrapport för Västerviks kommun januari
– augusti 2018
Dnr 2018/79-042
Kommunfullmäktige följer upp kommunens verksamhet två gånger under löpande år,
efter första tertialet och efter andra tertialet. Delårsrapporten för januari – april 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.
Delårsrapporten efter det första tertialet innehåller ingen sammanställd redovisning för
hela kommunkoncernen utan kommunen och bolagen redovisas var för sig.
Delårsrapporten per siste augusti är däremot en sammanställd redovisning för hela
koncernen och behandlas av kommunfullmäktige i oktober månad. Till denna rapport
ska även kommunens revisorer avge en granskningsrapport.
I kommunens delårsrapport för perioden januari-augusti 2018 framgår att det
ekonomiska resultatet för Västerviks kommun för perioden är ett överskott på 68,4
mnkr och för hela koncernen ett överskott på 164,3 mnkr. Prognosen för helåret pekar
dock på ett sämre resultat med ett överskott i kommunen på 13,5 mnkr vilket är 14,0
mnkr sämre än budgeterat resultat.
Avvikelsen mot budget förklaras främst av en försämring av prognosen för
skatteintäkter för året med 29,5 mnkr mot budget. Övriga avvikelser är + 4,7 mnkr på
nämnderna, realisationsvinster + 4,8 mnkr och + 6,0 mnkr i prognostiserat överskott på
finansiella nettot.
För hela koncernen är prognosen ett årsresultat på 129,9 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per augusti 2018 för kommunen med ett prognostiserat
överskott på 13,5 mnkr på helåret och en prognos för koncernen på 129,9 mnkr.

Yrkande
Conny Tyrberg (C) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag samt yrkar som tillägg att ge
ledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om
vad som ligger till grund för intäktsberäkningen i nuvarande budget och flerårsplan.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Justerandes sign
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Ks § 355 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per augusti 2018 för kommunen med ett prognostiserat
överskott på 13,5 mnkr på helåret och en prognos för koncernen på 129,9 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att ge ledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en
redovisning om vad som ligger till grund för intäktsberäkningen i nuvarande budget och
flerårsplan.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 oktober 2018
Västerviks kommuns delårsrapport januari-augusti 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Christina Bäckström
Justerandes sign
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Ks § 356

Delårsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolag januari – augusti
2018
Dnr 2018/79-042
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 2018-10-03, § 4 - nr 5 godkänt delårsrapport
och koncernredovisning 1 januari – 31 augusti 2018.

Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner lämnad information om
delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB januari-augusti 2018 och finner
att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om delårsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB januari – augusti 2018.

Handlingar i ärendet:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s styrelsebeslut 2018-10-03, § 4 – nr 5
Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Expedieras till:
Anders Björlin, ledningskontoret
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 357

Delårsrapport för kommunstyrelsen januari –
augusti 2018
Dnr 2018/68-042
Kommunstyrelsen och nämnderna gör efter april och augusti varje år fördjupningar av
sina respektive detaljbudgetar/verksamhetsplaner.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 16 oktober 2018 delårsrapport för
kommunstyrelsen efter augusti månad 2018.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna delårsrapport för kommunstyrelsen januari - augusti 2018, med en
prognostiserad avvikelse för 2018 på 10,3 mnkr i förhållande till budget.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 oktober 2018
Delårsrapport för kommunstyrelsen januari-augusti 2018, 16 oktober 2018
Expedieras till:
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 358

Huvudöverenskommelse HÖK 18 med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd
Dnr 2018/290-021
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 16 oktober 2018 att Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och Sobona (Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation) den 20 september 2018 har träffat en Huvudöverenskommelse,
HÖK 18, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
SKL rekommenderar i skrivelse 20 september 2018 (Cirkulär 18:33) arbetsgivarna att
anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 18 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 18 i enlighet
med det centrala förhandlingsprotokollet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 oktober 2018
SKL cirkulär 18:33 med bilagor
Expedieras till:
Sofia Eldh, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 359

Avslut av Regionförbundet Kalmar län – val av
ledamot och ersättare
Dnr 2018/276-106
För att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar län behöver det finnas en styrelse
även under en del av 2019. Deras uppdrag är att hantera regionförbundets
årsredovisning 2019 samt själva likvideringen av förbundet.
Regionförbundet i Kalmar län har i skrivelse 26 september 2018 bett Västerviks kommun
välja en ledamot samt en ersättare. För att vara valbar till styrelsen måste ledamoten
vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och en ersättare.

Yrkande
Conny Tyrberg (C) yrkar att Dan Nilsson (S) utses som ledamot och att Harald
Hjalmarsson (M) utses som ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Dan Nilsson (S) som ledamot och Harald Hjalmarsson (M) som ersättare i
styrelsen för att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar län.

Handlingar i ärendet:
Regionförbundet i Kalmar läns skrivelse 26 september 2018
Expedieras till:
De valda
Regionförbundet i Kalmar län
Justerandes sign
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Ks § 360

Inkludering av råd i beredningsarbetet – svar på
uppdrag
Dnr 2017/23-635
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27, § 128 att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att ta fram förslag på hur kommunens olika råd kan inkluderas mer i
beredningsarbetet. Uppdraget gavs i samband med att kommunstyrelsen fick ett svar på
uppdrag om uppföljning av ungdomsrådets funktion som remissinstans för kommunala
nämnder, förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 8 oktober 2018 en redogörelse över de
råd som för närvarande finns i kommunen. Förvaltningen föreslår följande åtgärder för
att inkludera kommunens olika råd mer i beredningen av ärenden:
- Ungdomsrådet inkluderas i den ordinarie beredningen av ärenden som berör
ungdomar. Det innebär att ungdomsrådet betraktas som ett organ som regelmässigt
bereder ärenden inom sitt område.
- Presidierna i respektive organ tar i samband med ärendeberedning ställning till om
något ärende ska beredas av något av de kommunala råden.
- Den politiska församling som ger ett uppdrag i en fråga tydliggör också i samband
med det om de vill att något av råden ska ingå i beredningen av ärendet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 oktober 2018
om hur kommunens olika råd kan inkluderas mer i beredningsarbetet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 oktober 2018
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-27, § 128
Expedieras till:
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 361

Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag
maj – september 2018
Dnr 2017/447-139
I Västerviks kommun har en integrationsfond inrättats i syfte att skapa möjligheter och
stödja integrationsinitiativ. Kommunstyrelsen beslutar hur fonden ska användas samt
om nya medel ska tillföras fonden under perioden 2018‐2022. Uppföljning av
integrationsfonden sker i samband med delårsrapporter och bokslut, det vill säga efter
april, augusti och december varje år.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 10 oktober 2018 en sammanställning
över beslutade anslag ur integrationsfonden till och med 10 oktober 2018.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen om beslutade anslag ur integrationsfonden till och med
september 2018.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 oktober 2018
Expedieras till:
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
Justerandes sign
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Ks § 362

Handlingsplan integrationsstrategin
– redovisning av pågående och planerade
aktiviteter maj – september 2018
Dnr 2017/447-139
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 i samband med beslut om Västerviks
kommuns integrationsstrategi att en handlingsplan ska upprätthållas, kontinuerligt
revideras och följas upp i samband med delårsbokslut.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 10 oktober 2018 en sammanfattning av
handlingsplanen per den 2018-10-10.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna lämnad information om handlingsplan för integrationsstrategin.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 oktober 2018
Expedieras till:
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
Justerandes sign
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Ks § 363

E-förslag om Loftahammars bibliotek
Dnr 2018/243-109
En person har den 20 mars 2018 lämnat in ett e-förslag om Loftahammars bibliotek, där
förslagsställaren önskar att Västerviks kommun tar över driften av det föreningsdrivna
biblioteket.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 9 oktober 2018 ett svar på e-förslaget.
I Loftahammar har biblioteksverksamheten drivits på ideell basis under föreningsnamnet
Bibliotekets Vänner. Västerviks kommun tecknade 2013 ett samarbetsavtal med
föreningen gällande driften av biblioteket. Föreningen har 11 september 2018 inkommit
med en uppsägning av samarbetsavtalet och tidigare aviserat att de planerar att lägga
ned sin verksamhet vid årsskiftet 2018/2019.
Förvaltningen föreslår i det långa perspektivet att Loftahammar erbjuds
folkbiblioteksverksamhet likt övriga orter genom uppsökande verksamhet i form av
bland annat bokbuss. Mot bakgrund av att gällande hyresavtal löper fram till och med
2024 utan möjlighet till avslut innan dess föreslår förvaltningen i nuläget att man
ytterligare undersöker möjligheterna för en tillfällig lösning för Loftahammars bibliotek.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet på sitt
sammanträde 2018-10-10, § 177 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta
enligt nedan.

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att kalla till en medborgardialog i
Loftahammar för att ytterligare undersöka allmänhetens intresse av att fortsatt driva ett
föreningsdrivet bibliotek, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på folkbiblioteksverksamhet i
Loftahammar om föreningen läggs ned.

Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag samt yrkar
som tillägg att dialogen ska ske ur ett helhetsperspektiv där både kultur, utbildning och
näringslivsfrågor ska beaktas.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Ks § 363 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att kalla till en medborgardialog i
Loftahammar för att ytterligare undersöka allmänhetens intresse av att fortsatt driva ett
föreningsdrivet bibliotek,
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på folkbiblioteksverksamhet i
Loftahammar om föreningen läggs ned, samt att
dialogen ska ske ur ett helhetsperspektiv där både kultur, utbildning och
näringslivsfrågor ska beaktas.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2018-10-10, § 177
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 oktober 2018
E-förslag om Loftahammars bibliotek
Expedieras till:
Maria Rudbo, kulturenheten
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Deltagare i Barn- och ungdomsnätverk Kalmar län
Dnr 2018/216-106
Samtliga kommuner i länet, samt Eksjö kommun, ingår i samarbetet Regional samverkan
kring ungas uppväxt 2017-2019. Syftet med nätverket är att stärka barn- och
ungdomsarbetet i länet, vara rättighetsbaserat och utgå från barnkonventionen och den
nationella ungdomspolitikens mål.
I det nuvarande regionala nätverket för samverkan, det så kallade LUPP-nätverket,
representeras Västerviks kommun av medarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning.
Regionförbundet i Kalmar läns styrelse beslutade 2018-06-07 att LUPP-nätverket i
Kalmar län ersätts med ett Barn- och ungdomsnätverk.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 2 oktober 2018 förslag på deltagare
som ska ingå i nätverket. Deltagarna ska bestå av tjänstepersoner i kommunerna som
rapporterar om arbetet i nätverket i sin kommun. För att främja en ökad samverkan
även på lokal nivå föreslås tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning att ingå i det regionala nätverket.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet 201810-10, § 178 och beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings förslag med
det tillägget att framtida ledamöter i nätverket utses av respektive förvaltningschef.

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd
föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag som sitt eget och utse Charlotte
Löthman, Hanna Torstensson och Kerstin Rollsjö att representera Västerviks kommun i
det Regionala barn- och ungdomsnätverket,
att utse Mårten Öhrling som ersättare i nätverket,
att framtida ledamöter utses av respektive förvaltningschef, samt
att namn på utsedda representanter rapporteras till Regionförbundet i Kalmar län senast
den 30 oktober 2018.

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

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § forts.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag som sitt eget och utse Charlotte
Löthman, Hanna Torstensson och Kerstin Rollsjö att representera Västerviks kommun i
det Regionala barn- och ungdomsnätverket,
att utse Mårten Öhrling som ersättare i nätverket,
att framtida ledamöter utses av respektive förvaltningschef, samt
att namn på utsedda representanter rapporteras till Regionförbundet i Kalmar län senast
den 30 oktober 2018.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2018-10-10, § 178
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 oktober 2018
Regionförbundet i Kalmar läns skrivelse 18 juni 2018
Expedieras till:
De valda
Maria Rudbo, kulturenheten
Regionförbundet i Kalmar län
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-22 19 (35)

Ks § 365

Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök
till kommunens återvinningscentraler – svar på
uppdrag
Dnr 2018/59-450
I samband med att kommunfullmäktige 2017-11-27, § 274 behandlade
renhållningstaxan för 2018 gav man Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att utreda
möjligheterna att ta bort antalet tillfällen och avgifterna för hushåll vid besök till
kommunens återvinningscentraler och återrapportera uppdraget till fullmäktige senast i
februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 32 att ge förlängd svarstid för uppdraget
till september 2018, då styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB vid sitt sammanträde
2018-01-26, § 10 - nr 1 beslutat att invänta en planerad utredning om renhållningstaxan
och därefter lämna svar till fullmäktige.
Efter det att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutat att vid sitt sammanträde
2018-05-28, § 8 - nr 4 begära uppskov på uppdraget till december 2018, så beslutade
kommunstyrelsen 2018-08-27, § 284 att bolaget snarast skulle återkomma med ett svar
på uppdraget.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB redovisar i en bilaga till sitt beslut 2018-09-27,
§ 8 – nr 5 ett svar på uppdraget. Bolaget rekommenderar att begränsat antal besök till
kommunens fyra återvinningscentraler och Målserums avfallsanläggning kvarstår.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-09-27, § 8
- nr 5 förklara uppdraget att utreda möjligheterna att ta bort antal tillfällen och avgifter
för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler som utfört.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-09-27, § 8
- nr 5 förklara uppdraget att utreda möjligheterna att ta bort antal tillfällen och avgifter
för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler som utfört.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Ks § 365 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 oktober 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-09-27, § 8 – nr 5
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-27, § 284
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 augusti 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-05-28, § 8 – nr 4
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 32
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 44
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 februari 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-01-26, § 10 – nr 1
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 274
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Ks § 366

Motion om avskaffande av begränsning av antalet
fria besök på återvinningsstationerna – svar
Dnr 2017/341-109
Lars-Inge Karlsson (KD) har för Kristdemokraterna i skrivelse 12 oktober 2017 lämnat en
motion om avskaffande av begränsning av fria besök på återvinningsstationerna.
Motionären yrkar:
•
•
•
•

att begränsningen av antalet fria besök på ÅC snarast slopas och att Västerviks Miljö
& Energi AB (VME) får i uppdrag att se över hur detta ska hanteras.
att VME får i uppdrag att se över öppettiderna på ÅC.
att också besökare och turister får lämna avfall på ÅC
att VME får i uppdrag att utreda hur det ovanstående kan införas på ett
kostnadsneutralt sätt för både privatpersoner och företag och för företag
exempelvis med en fast årsavgift beroende på antal anställda.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 32 att remittera motionen till styrelsen för
Västervik Miljö & Energi AB för beredning.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB redovisar i en bilaga till sitt beslut 2018-09-27,
§ 8 – nr 5 ett svar på motionen. Bolaget rekommenderar att begränsat antal besök till
kommunens fyra återvinningscentraler och Målserums avfallsanläggning kvarstår.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 15 oktober 2018 att de inte har
något ytterligare att tillföra ärendet och lämnar förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelsen i Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-09-27,
§ 8 - nr 5 avslå motionen om avskaffande av begränsning av fria besök på
återvinningsstationerna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att motionen istället ska anses som besvarad och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen om avskaffande av begräsning av antalet fria besök på
återvinningsstationerna som besvarad.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-22 22 (35)
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 oktober 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-09-27, § 8 – nr 5
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-27, § 284
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 augusti 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-05-28, § 8 – nr 4
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 32
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 44
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 februari 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-01-26, § 10 – nr 1
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 226
Motion 12 oktober 2017
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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VA-taxa från 1 januari 2019 – information
Dnr 2018/295-450
Västervik Miljö & Energi AB har kommunens uppdrag att vara huvudman för den
allmänna vatten‐ och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan
fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutade 2018-10-11, § 6 – nr 6 att VA-taxan
för 2019 förblir oförändrad mot 2018.
I bolagets ägardirektiv, 2.4 Vatten, finns klargjort vilka beslut som ska fattas av
kommunfullmäktige. Bland annat ska ändring av prislista/taxeföreskrifter som avviker
från taxeföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige. När det gäller ändring av
prislista/taxa som följer beslutade taxeföreskrifter ska beslutet från bolagsstyrelsen
överlämnas till kommunstyrelsen för information senast två månader innan ändringen
avses att träda i kraft.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i tjänsteskrivelse 18 oktober 2018 att
kommunstyrelsen godkänner lämnad information om Västervik Miljö & Energi AB:s
beslut om oförändrad VA-taxa.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
att godkänna lämnad information om oförändrad VA-taxa för 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 oktober 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-10-11, § 6 – nr 6
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Västervik Miljö & Energi AB
Västervik Kraft & Elnät AB
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 368

Renhållningstaxa från 1 januari 2019
Dnr 2018/59-450
Renhållningstaxan ska fastställas av kommunfullmäktige enligt 15 § Renhållningslagen.
Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken 27 kap. § 4-7 får tas ut för att täcka
kommunens kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.
I skrivelse 4 oktober 2018 redovisar Västervik Miljö & Energi AB förslag till ändringar i
Renhållningstaxan 2019. Den ena ändringen avser en reviderad latrintaxa, där avgiften
för abonnemang höjs medan avgiften för egen avlämning sänks. Den andra justeringen
gäller dragvägstillägg vid kärlhämtning, där det tidigare har funnits en fast årsavgift, men
som nu föreslås fastställas efter dragavstånd, antal kärl och per hämtningstillfälle. Som
en följd av ändringarna föreslås att ett tillägg görs i § 22 i de lokala föreskrifterna om
avfallshantering i Västerviks kommun.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har 2018-10-11, § 6 – nr 6 behandlat ärendet.
Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteskrivelse 18 oktober 2018 inget ytterligare att
tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändringarna i renhållningstaxan redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från
Västervik Miljö & Energi AB,
att godkänna tillägg i ”Lokala föreskrifter om avfallshantering för Västerviks kommun”
redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från Västervik Miljö & Energi AB, samt
att anta renhållningstaxan med redovisade ändringar att gälla från 1 januari 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut samt yrkar som tillägg att ge Västerviks
Miljö & Energi AB i uppdrag att utöka antalet fria besök samt att utöka öppettiderna på
återvinningscentralerna i kommunen.
Conny Tyrberg (C) yrkar som tillägg att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att
samtidigt höja bidraget för de som går ifrån latrinhämtning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit samtliga yrkanden.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändringarna i renhållningstaxan redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från
Västervik Miljö & Energi AB,
att godkänna tillägg i ”Lokala föreskrifter om avfallshantering för Västerviks kommun”
redovisade i skrivelse 4 oktober 2018 från Västervik Miljö & Energi AB,
att anta renhållningstaxan med redovisade ändringar att gälla från 1 januari 2019,
att ge Västerviks Miljö & Energi AB i uppdrag att utöka antalet fria besök samt att utöka
öppettiderna på återvinningscentralerna i kommunen, samt
ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att samtidigt höja bidraget för de som går ifrån
latrinhämtning.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 oktober 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-10-11, § 6 – nr 6
Västervik Miljö & Energi AB:s skrivelse 4 oktober 2018
Renhållningstaxa 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Motion om att öka tryggheten genom att
komplettera trygghetslarm med brandlarm – svar
Dnr 2018/52-109
Harald Hjalmarsson (M) och Peter Johansson (M) har för den moderata
fullmäktigegruppen i skrivelse inkommen 31 januari 2018 lämnat en motion om att öka
tryggheten genom att komplettera trygghetslarm med brandlarm. Motionärerna yrkar
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa lösning, kostnad och finansiering för
komplettering av samtliga hushåll inom kommunen som har trygghetslarm med
rökdetektor och brandlarm.
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd på kommunstyrelsens förvaltning
redogör i skrivelse 21 augusti 2018 för de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för
att kombinera kommunens trygghetslarm med automatiskt brandlarm.
Räddningstjänsten anser att det vore en effektiv lösning att kombinera automatiskt
brandlarm med befintliga trygghetslarm, för att på så sätt få en larmlösning som
kontinuerligt följer en dynamisk riskgrupp. Räddningstjänsten uppskattar att
kostnaderna för inköp och installation av 1 100 branddetektorer uppgår till 750 000
kronor.
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse 11 september 2018 att kostnaden för inköp
och installation av brandlarm tas via kommunens resultatutjämningsfond. Framtida
inköp och installationer av brandlarm föreslår förvaltningen ska finansieras via en
avgiftshöjning gällande trygghetslarmen.
Socialnämnden beslutade 2018-10-04, § 71 att anta socialförvaltningens svar som sitt
eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd behandlade ärendet på sitt
sammanträde 2018-10-10, § 179 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta
enligt socialnämndens beslut.

Utskottet för folkhälsa och samhällsskydds förslag till
beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att öka tryggheten genom att komplettera trygghetslarmen med
brandlarm.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att öka tryggheten genom att komplettera trygghetslarmen med
brandlarm.
Justerandes sign
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2018-10-10, § 179
Socialnämndens beslut 2018-10-04, § 71
Socialförvaltningens skrivelse 11 september 2018
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 augusti 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 9
Motion inkommen 31 januari 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Medborgarförslag om att förbjuda nazistiska och
andra extrema grupper att använda kommunens
mark för demonstrationer och andra
manifestationer – förslag till svar
Dnr 2017/367-109
En boende i Västerviks kommun har i skrivelse 25 oktober 2017 lämnat ett
medborgarförslag om att förbjuda nazistiska och andra extrema grupper att använda
kommunens mark för demonstrationer och andra manifestationer.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 292 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 15 oktober 2018 en redogörelse
av rättsläget på området. Förvaltningen skriver att avsaknaden av domar från högre
instans samt de specifika omständigheterna i presenterade rättsfall gör att rättsläget
fortsatt får anses inte helt klarlagt. Det saknas således tydlig rättslig praxis som grund till
ett principbeslut om att inte medge markupplåtelser för extremistiska grupper.
Avslutningsvis skriver kommunstyrelsens förvaltning att då kommunen inte råder över
frågan om tillstånd till allmänna sammankomster på offentlig plats så saknas i denna del
stöd för ett principförbud med inriktning mot extremistiska grupper.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 oktober 2018 förklara
medborgarförslaget besvarat, samt
att tacka förslagsställaren för visat intresse.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 oktober 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 292
Medborgarförslag 25 oktober 2018
Expedieras till: Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten
och spillvattenavlopp
Dnr 2017/240-344
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-02, § 141, att inrätta kommunalt
verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Hornslandet, Västervik.
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslår i beslut, 2018-09-27, § 10 att utöka
Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt redovisat förslag.
Rubricerat ärende gäller en utökning av verksamhetsområdet, som är en verkställighet
av beslut fattat genom detaljplaneläggning. I Västervik Miljö & Energi AB:s beslut samt
bilagd skrivelse 10 september 2018 finns en redogörelse för bakgrunden till den
föreslagna utökningen som omfattar ett delområde med sju fastigheter på
Drottviksslingan samt två grannfastigheter på Pepparängsvägen.
I skrivelsen finns en bilagd karta som visar förslag till nya och befintliga områden
avseende Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 12 oktober 2018 förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas enligt Västervik Miljö &
Energi AB:s redovisade förslag i beslut 2018-09-27, § 10.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas enligt Västervik Miljö &
Energi AB:s redovisade förslag i beslut 2018-09-27, § 10.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 oktober 2018
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB:s beslut 2018-09-27, § 10 – nr 5 med bilaga
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04, § 244
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Nya betalningsautomater för parkering i Västerviks
stad
Dnr 2018/288-514
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 oktober 2018 framgår att det finns ett
behov av att byta ut de betalningsautomater för parkering som används i centrala
Västervik. De nuvarande automaterna är lappade och lagade under flera års tid, och det
börjar bli svårt att få tag i reservdelar. Det finns också betaltekniska aspekter som gör att
ett utbyte är aktuellt.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att de nya betalningsautomaterna ska vara
kontant- och biljettlösa och endast acceptera säker betalning med kort. Sett till statistik
de senaste tre åren så visar den en trend att betalning för parkering med mynt minskar
medan kortbetalning eller betalning via sms eller en app ökar.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 oktober 2018 besluta
att myntbetalning fasas ut och inte kommer att kunna användas som betalningsalternativ
i kommunens nya betalningsautomater för parkering.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Ulf Jonsson (S), Gunnar Jansson (S) samt Anna Bodjo
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar att myntbetalning ska kvarstå som betalningsalternativ i
kommunens nya betalningsautomater så länge som mynt är betalningsmedel.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
har bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Reservation
Tommy Ivarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 oktober 2018
Expedieras till:
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Namngivning av rondeller i Västerviks stad
Dnr 2018/287-246
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 4 oktober 2018 namnförslag på
rondellerna i Västerviks stad. Namn behövs bland annat för att rondellerna ska finnas
med i kartsystemet och bli sökbara där.
Förvaltningen bifogar till skrivelsen en karta med tillhörande namnförslag. Det är av stor
vikt att namnen är neutrala och förhåller sig till en viss stadsdel eller plats istället för den
butik som för tillfället ligger i närheten. Namnförslagen har tagits fram i samråd med
räddningstjänsten.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att namnge rondellerna enligt lista och karta i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
4 oktober 2018.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 oktober 2018
Expedieras till:
Ulla-Britta Stävmark Andersson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Gallringsfrister enligt dokumenthanteringsplan för
socialnämnden
Dnr 2017/385-004
Socialnämnden har vid sammanträde 2018-10-04, § 80 fastställt en
dokumenthanteringsplan för socialnämnden gällande alla verksamhetsområden förutom
hälso- och sjukvårdsverksamheten. Hälso- och sjukvårdsverksamhetens
dokumenthanteringsplan med gallringsfrister fastställdes av socialnämnden 2017-11-02,
§ 98 och av kommunstyrelsen 2017-11-27, § 43.
Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för att kunna bevara och gallra
allmänna handlingar på ett sätt som tillgodoser de krav som ställs på verksamheten för
en väl fungerande dokumenthantering
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa gallringsfristerna i
dokumenthanteringsplanen.
Enligt gällande arkivreglemente ska beslut om gallring av handlingar fattas av
arkivmyndigheten, vilken är kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att gallring ska ske enligt fristerna i dokumenthanteringsplan för socialnämnden.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 oktober 2018
Socialnämndens beslut 2018-10-04, § 80 med bifogat förslag till dokumenthanteringsplan
för Socialnämnden
Expedieras till:
Socialnämnden
Monica Klingberg, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Förlängning av exploateringsavtal Slottsholmen
Dnr 2013/265-251
I juni 2013 slöts ett exploateringsavtal mellan Västerviks kommun och fastighetsbolaget
Slottsholmen 1 AB (numera avtalsparten Slottsholmen 1 Invest AB).
Sedan dess har fastigheten Slottsholmen 1 och omgärdande allmän platsmark
exploaterats av båda parter för i första hand publika, men även privata ändamål.
Den 25 oktober 2018 ska enligt aktuellt avtal exploateringen vara slutförd. I början av
sommaren 2018 invigdes såväl den publika delen av Slottsholmen 1 och såväl
boutiquehotell som bostäder blev tillgängliga tillsammans med den av kommunen
utvecklade och tillgängliggjorda allmänplatsmarken.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i skrivelse 15 oktober 2018 att det alltjämt pågår
åtgärder för att slutföra exploateringsavtalet i sin helhet. Flera delar av arbetet har av
olika skäl dragit ut på tiden. Förvaltningen skriver vidare att båda parter har en uttalad
ambition att i samverkan slutföra sina delar, men behöver mer tid för detta.
Bedömningen är i dagsläget att ett års förlängning av ingånget avtal räcker för att
klargöra de återstående delarna.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna lämnad information i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 oktober
2018, samt
att förlänga exploateringsavtalet mellan Västerviks kommun och Slottsholmen 1 Invest
AB med ett år, nytt föreslaget slutdatum blir då 2019-10-25.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 oktober 2018
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Medborgarförslag om boulebana i Gamleby –
förslag till svar
Dnr 2018/35-109
En boende i Gamleby har i skrivelse 17 januari 2018 lämnat ett medborgarförslag om en
inomhushall för boule i Gamleby. Förslagsställaren skriver att sporten växer och att det
finns ett behov av en inomhushall för att kunna spela vintertid. Förslagsställaren föreslår
att det byggs en hall i det nya trygghetsboendet.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 11 oktober 2018 ett förslag till svar på
medborgarförslaget. Förvaltningens idrotts- och fritidsstrateg har varit i kontakt med
Västerviks Bostads AB med anledning av det planerade trygghetsboendet i Gamleby.
Ambitionen finns att anlägga en utomhusbana i nära anslutning till det nya
trygghetsboendet, dock ingen inomhushall. Det finns heller ingen ändamålsenlig lokal
för boule i Gamleby i dagsläget.
I skrivelsen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att berörda aktiva boulespelare i
Gamleby bildar en förening och själva efterfrågar om det finns några tillgängliga lokaler
på orten. Därefter kan Västerviks kommun vara behjälplig utifrån kommunens policy och
riktlinjer för föreningsstöd.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11
oktober 2018 förklara medborgarförslaget om en inomhushall för boule i Gamleby
besvarat, samt
att tacka förslagsställaren för visat intresse.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 oktober 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 39
Medborgarförslag 17 januari 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Rapporter
Conny Tyrberg (C) och Harald Hjalmarsson (M) rapporterar från strategiskt samtal för ett
ökat träbyggande den 19 oktober 2018 hos länsstyrelsen i Kalmar. Länsstyrelsen
tillsammans med Föreningen Trästad Sverige anordnade en länsplan- och länsbyggdag
och redovisade bland annat goda exempel och argument för att använda klimatsmarta
produkter som trä.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

