SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-11 1 (24)

Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
11 februari 2019 kl. 8.30 – 15.00
ajournering 09.30-10.00, 11.50-13.30, 14.10-14.30

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf.
Malin Wimmerström (S)
Sharad Bhatt (S)
Conny Tyrberg (C)
Anna Bodjo(MP)
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Maud Ärlebrant (KD)
Kenneth Hardy Axelsson (L), §§ 498-504, § 506, §§ 508-513
Tommy Ivarsson (SD)
Mariann Gustafsson (V)
Sverker Thorén (L), tjg.ers. § 505, § 507

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Conny Tyrberg (C)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 14 februari 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Conny Tyrberg

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

11 februari 2019

Anslaget sätts upp

14 februari 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

8 mars 2019

498-513
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Övriga närvarande
Marcus Fridlund, (S), ers.
Gunnar Jansson (S), ers.
Ingela Svensson (C), ers.
Fredrik Lindwall, (C) ers.
Helena Sjöholm, (M), ers.
Hans Ellervik (W), ers.
Lars-Inge Karlsson (KD), ers.
Sverker Thorén (L), ers. §§ 498-504, § 506, §§ 508-513
Dan Larsen (SD), ers.
Peter Iselau (SV), ers.
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningschef §§ 498-500
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 498-500
Sofia Eldh, ledningskontoret, §§ 498-500
Mikael Åskog, sekreterare
Maria Rudbo, kulturenheten, del av § 500
Mårten Öhrling, kulturenheten, del av § 500
Theodor Larzon, kulturenheten, del av § 500
Lisa Bengtson, kulturenheten, del av § 500
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd, del av § 500
Per Sjöstrand, ledningskontoret, del av § 500
Magnus Bengtsson, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 500
Ewa Myhrén, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 500
Charlotte Löthman, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 500
Helena Hallberg, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 500
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 500
Fanny Hansson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 500
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 500
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 500
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad, del av § 500

Justerandes sign
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Ärendelista 11 februari 2019
§ 498

Upprop och val av justerare

§ 499

Anmälan om delegationsbeslut

§ 500

Kommundirektören informerar

§ 501

Mötesplatser för ungdomar i norra och södra stadsdelarna i Västerviks stad –
redovisning

§ 502

Stöd till företagssamverkan i Gamleby – redovisning

§ 503

Revisionsrapport om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter
och mutor – förslag till svar

§ 504

Motion om att införa pausskola – svar

§ 505

Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken – förlängning

§ 506

Markanvisningsavtal mellan Västerviks kommun och Pampas Marina Västervik
AB

§ 507

Ändring av detaljplan för Gertrudsvik sjöstad, DP4 (C311), Trädhus –
antagande

§ 508

Ändring av detaljplan för Hammarsbadet, Gamleby 2:1 m.fl. – antagande

§ 509

Tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i Västerviks centrum

§ 510

Föreningsstämma 2019 Kommuninvest – val av ombud och ersättare

§ 511

Deltagande på utbildning i krisberedskap och civilt försvar

§ 512

Ny trafikupphandling i Region Kalmar gällande serviceresor, närtrafik och
skolskjuts för perioden år 2020-2025

§ 513

Rapporter
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Ks § 498

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Conny Tyrberg (C) utses att justera dagens protokoll.
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Ks § 499

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna
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Ks § 500

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

Mötesplatser för ungdomar i norra och södra stadsdelarna i Västerviks stad –
redovisning
Stöd till företagssamverkan i Gamleby – redovisning
Revisionsrapport om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter
och mutor – förslag till svar
Motion om att införa pausskola – svar
Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken – förlängning
Markanvisningsavtal mellan Västerviks kommun och Pampas Marina
Västervik AB
Ändring av detaljplan för Gertrudsvik sjöstad, DP4 (C311), Trädhus –
antagande
Ändring av detaljplan för Hammarsbadet, Gamleby 2:1 m.fl. – antagande
Tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i Västerviks centrum
Information om utbildning i krisberedskap och civilt försvar
Information om tidsplan för skärgårdstrafik
Information om ny trafikupphandling i Region Kalmar gällande serviceresor,
närtrafik och skolskjuts för perioden år 2020-2025.

Jäv
Kenneth Hardy Axelsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendena Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken – förlängning samt Ändring av
detaljplan för Gertrudsvik sjöstad, DP4 (C311), Trädhus – antagande.

Förändringar på dagordningen
Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att ärendet Försäljning av Bogserbilen 2,
Lunnargatan, Västervik utgår från dagordningen.
Harald Hjalmarsson (M) väcker ett ärende om ny trafikupphandling i Region Kalmar
gällande serviceresor, närtrafik och skolskjuts för perioden år 2020-2025, vilket läggs till
på dagordningen.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig 11.50-13.30 för lunch och gruppmöten.
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Ks § 501

Mötesplatser för ungdomar i norra och södra
stadsdelarna i Västerviks stad – redovisning
Dnr 2017/392-816
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-21, § 213 att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att genomföra ett försöksprojekt med en mobil fritidsgårdsverksamhet med
inriktning på uppsökande verksamhet i de norra och södra stadsdelarna i Västerviks
stad. Försöket skulle gälla till utgången av 2018 och därefter redovisas för
kommunstyrelsen.
Det övergripande syftet med den mobila fritidsgårdsverksamheten är en ökad möjlighet
att vara mer uppsökande, att möta unga där de är och att genomföra arrangemang
utifrån ett ungt initiativ. Genom den mobila fritidsgården har trygga och meningsfulla
miljöer skapas för fler. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar i skrivelse 4 februari
2019 att projektet varit framgångsrikt och att det finns ett behov av denna utökade
öppna fritidsgårdsverksamhet. I skrivelsen utvecklar förvaltningen erfarenheterna från
försöket och de behov som bör ses över för att uppnå önskvärd kvalitet inom den
permanentade verksamheten.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna utvärderingen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 februari 2019
av försöksprojektet Mobil fritidsgårdsverksamhet, samt
att beakta behoven gällande de ekonomiska förutsättningarna för den permanentade
mobila fritidsgårdsverksamheten inom ramen för budgetarbetet inför 2020.

Yrkanden
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 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-21, § 213
Expedieras till:
Maria Rudbo, kulturenheten
Mårten Öhrling, kulturenheten
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
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Ks § 502

Stöd till företagssamverkan i Gamleby
– redovisning
Dnr 2018/345-141
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-10, § 428 att stödja Gamleby Företagarförening
med 200 000 kr. I beslutet villkorades stödet med att föreningen redovisar till
kommunen hur summan växlas upp från näringslivet med minst lika mycket samt att
budgeten för stödet ska redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 17 december 2018 en redovisning hur
bidraget kommer att användas. Som beslutsunderlag finns även Gamleby
Företagarförenings verksamhetsplan för 2019 samt en kompletterande skrivelse från
föreningen daterad 7 februari 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att med redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 december 2018 och
Gamleby Företagarförenings verksamhetsplan och skrivelse 7 februari 2019 anse
uppdraget som slutfört.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att en återrapportering av verksamheten i
Gamleby Företagarförening ska ske våren 2020.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar
att med redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 december 2018 och
Gamleby Företagarförenings verksamhetsplan och skrivelse 7 februari 2019 anse
uppdraget som slutfört, samt
att en återrapportering av verksamheten i Gamleby Företagarförening ska ske våren
2020.

Handlingar i ärendet:
Gamleby Företagarförenings skrivelse 7 februari 2019
Gamleby Företagarförenings verksamhetsplan 2019, daterad 2019-01-31
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 december 2018
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-10, § 428
Expedieras till:
Per Sjöstrand, ledningskontoret
Ulf Kullin, ledningskontoret
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Ks § 503

Revisionsrapport om granskning av intern kontroll
kopplad till oegentligheter och mutor
– förslag till svar
Dnr 2018/271-007
Kommunens revisorer har i skrivelse 18 september 2018 överlämnat en revisionsrapport
om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter och mutor. EY har på
uppdrag av kommunens revisorer genomfört granskningen. Syftet har varit att ge
revisorerna underlag för att bedöma om det finns en tillräcklig och fungerande intern
kontroll gällande åtgärder i verksamheten inom området mutor och oegentligheter.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 4 februari 2019 ett förslag till svar på
revisionsrapporten och föreslår följande:









Att kommunens inställning till mutor och oegentligheter ska förtydligas och bli
väl känd i kommunkoncernen.
Att detta lämpligen sker genom att en grundläggande koncerngemensam
riktlinje tas fram och förankras.
Att varje förvaltning/nämnd/bolag ges möjlighet att, med den gemensamma
riktlinjen som bas, ta fram förvaltningsspecifika regler som baseras på
karaktären av deras verksamhet om de bedömer att det är erforderligt.
Att ledningskontoret i koncernledningsgruppen ska lyfta vikten av att den
riktlinje och rutin kring bisysslor som redan finns i kommunen tillämpas, detta
särskilt då den är en viktig del i att motverka förekomsten av oegentliger, mutor
och jäv.
Att det i organisationen förs en kontinuerlig dialog i ämnet och kring
kommunens inställning och regelverk, t.ex. vid introduktion av nyanställda,
arbetsplatsträffarna, information på intranät mm. Till sin hjälp kan även med
fördel SKL:s vägledande skrift och webbaserade utbildning användas.
Att kontroll av intern och extern representation bör ingå i den bedömning som
nämnderna/förvaltningarna gör när de fastställer sina interkontrollplaner.

Ett förslag på koncerngemensam riktlinje har tagits fram, och kommer efter att den
processats internt, att tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i mars.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 februari 2019 som sitt yttrande över
revisionsrapporten om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter och
mutor och överlämna det till kommunfullmäktige, samt
att uppdra åt ledningskontoret att aktualisera de föreslagna åtgärderna i syfte att
säkerställa en ändamålsenlig hantering.
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Ks § 503 forts.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 februari 2019 som sitt yttrande över
revisionsrapporten om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter och
mutor och överlämna det till kommunfullmäktige, samt
att uppdra åt ledningskontoret att aktualisera de föreslagna åtgärderna i syfte att
säkerställa en ändamålsenlig hantering.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 februari 2019
Kommunens revisorers missiv 18 september 2018 med bifogad Revisionsrapport från EY
om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter och mutor
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Sofia Eldh, ledningskontoret
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Ks § 504

Motion om att införa pausskola – svar
Dnr 2018/99-109
Johannes Regell (SV) har i skrivelse 15 mars 2018 lämnat en motion om att införa
pausskola. Enligt motionen innebär en pausskola en skolenhet dit explosiva och
utåtagerande elever kan gå när det inte fungerar i den reguljära skolan. Enligt motionen
kan man på en pausskola samla den specialkompetens som behövs för att kunna ta hand
om de elever som idag far illa när de placeras i reguljära skolklasser. Motionären yrkar
för Socialisterna Välfärdspartiet att kommunen tillsammans med det mobila teamet och
andra berörda instanser arbetar fram en varaktig plan för pausskola.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-08, § 342 att återremittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden och med uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en
fördjupad redovisning som innehåller:





vad som ersatt de tidigare resursgrupperna/särskilda undervisningsgrupperna
hur stödet till de elever som har en stor grad av behov av särskilt stöd nu ges
vilken utbildning de personer som ger den har och hur den fungerar
en redovisning av det påbörjade kartläggningsarbetet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i skrivelse 15 januari 2019 förvaltningens
svar på frågorna i återremissen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-05,
§ 25 att godkänna förslaget till yttrande gällande återremissen.
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar i skrivelse 8 februari 2019 att barn- och
utbildningsnämnden i sin hantering av återremissen inte har ändrat sitt beslut från den 4
september 2018 om att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta avslå motionen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att med redovisningen i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 15 januari 2019
anse återremissen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om pausskola.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Kenneth Hardy Axelsson (L) yrkar som tillägg att en ny kommungemensam organisation
ska införas för att ge ett bättre stöd för elever med särskilda behov
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Ks § 504 forts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förvaltnings förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifallit förslaget.
Ordföranden ställer sedan Kenneth Hardy Axelsson (L) tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Omröstning begärs och ordföranden
förslår att den som röstar för avslag för tilläggsyrkandet röstar ja och de som röstar för
bifall till tilläggsyrkandet röstar nej. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången och
omröstning genomförs.
Dan Nilsson (S), Malin Wimmerström (S), Sharad Bhatt (S), Conny Tyrberg (C), Anna
Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD) och Kenneth Hardy
Axelsson (L) röstar nej.
Tommy Ivarsson (SD) avstår från att rösta.
Med sex (6) ja-röster mot fyra (4) nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
Kenneth Hardy Axelssons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om pausskola.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att med redovisningen i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 15 januari 2019
anse återremissen besvarad.

Reservation
Kenneth Hardy Axelsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 februari 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-05, § 25
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 28 januari 2019
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 15 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-08, § 342
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 september 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-04 § 77
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 14 augusti 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 64
Motion 15 mars 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 505

Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken
– förlängning
Dnr 2019/17-261
Västerviks kommun arrenderar sedan lång tid ut mark till stiftelsen Marsbäcken.
Förutom att de arrenderar mark äger de tomträtten där huvuddelen av
byggnadsbeståndet är beläget. Marsbäcken ligger strax norr om Gertrudsvik i norra
delen av staden.
Stiftelsen Marsbäcken har i skrivelse 20 januari 2019 till Västerviks kommun ansökt om
att förlänga arrendetiden. Stiftelsen har för avsikt att utveckla verksamheten och ska
därför söka medel hos allmänna arvsfonden. För att kunna få bidrag från allmänna
arvsfonden krävs att sökanden äger fastigheten alternativt har nyttjanderätten i minst
tio år.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari 2019 framgår att förvaltningen
anser att det är positivt att verksamheten vid Marsbäcken utvecklas då det bidrar till
kommunens utveckling. Nuvarande arrendeavtal löper med treåriga förlängningar och
en ny period har börjat vid årsskiftet. För att stiftelsen ska kunna erhålla bidrag måste
det förlängas. Beslut om arrendeavtal längre än fem år är inte delegerat från
kommunfullmäktige varför frågan om medgivande av förlängning eller ej måste
behandlas i fullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att nuvarande arrendeavtal avseende omkringliggande mark vid
Marsbäcken förlängs och får en avtalstid på 10 år med möjlighet att justera
arrendeavgiften, samt
att ovanstående gäller under förutsättning av att stiftelsen Marsbäcken erhåller sökta
bidrag från allmänna arvsfonden.

Jäv
Kenneth Hardy Axelsson (L) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) och Tommy Ivarsson (SD)
yrkar vidare att ärendet innan beslut i kommunfullmäktige kompletteras med
verksamhetsplan för stiftelsen Marsbäcken.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.
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E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att nuvarande arrendeavtal avseende omkringliggande mark vid
Marsbäcken förlängs och får en avtalstid på 10 år med möjlighet att justera
arrendeavgiften, samt
att ovanstående gäller under förutsättning av att stiftelsen Marsbäcken erhåller sökta
bidrag från allmänna arvsfonden.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att ärendet innan beslut i kommunfullmäktige kompletteras med verksamhetsplan för
stiftelsen Marsbäcken.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari 2019
Stiftelsen Marsbäckens skrivelse 20 januari 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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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Kommunstyrelsen
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Ks § 506

Markanvisningsavtal mellan Västerviks kommun
och Pampas Marina Västervik AB
Dnr 2013/328-251
Västerviks kommun och Pampas Marina AB träffade år 2013 ett markanvisningsavtal
gällande genomförandet av detaljplanen för flytande bostäder m.m. nere vid
Barlastpiren i Västervik. Ett tillägg till avtalet gjordes i september 2017.
Avtalet med tillägg innebär att Pampas Marina AB står för mycket av infrastrukturen
samtidigt som man betalar fullt pris för ”vattentomterna” byggrätten, enligt värdering.
En ny värdering har nu gjorts av två värderare som båda värderar råvatten, råtomtvatten
till storleksordningen 10 kr/kvm i värdenivå november 2018. Då Pampas står för mycket
av infrastrukturen blir det mer rätt att värdera den byggrätt som säljs som
”råtomtvatten”.
Av kommunstyrelsens förvaltning skrivelse 1 februari 2019 framgår att ett nytt
markanvisningsavtal har upprättats där Pampas Marina AB istället för kommunen
bygger, bekostar och förvaltar den vågbrytare som ska anläggas.
Pampas ska senast under år 2020 permanent lägga en nyrestaurerad hjulångare vid
vågbrytarens första del. Hjulångaren ska användas som hotell/vandrarhem alternativt
restaurang/café.
Marköverlåtelser görs enligt tidigare avtal med tillägg att kommunen överlåter
vattenområdet där vågbrytaren blir belägen med den byggrätt för flytande handel med
tillhörande pir som området innehåller. Det nya markanvisningsavtalet tar helt över de
gamla avtalen som i och med att det nya godkänns upphör att gälla. I övrigt har det nya
avtalet i huvudsak samma innehåll som tidigare avtal efter tillägg.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal med Pampas Marina Västervik
AB (556714-4307) gällande genomförandet av detaljplanen för flytande bostäder m.m.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 februari 2019
Expedieras till:
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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Kommunstyrelsen
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Ändring av detaljplan för Gertrudsvik sjöstad, DP4
(C311), Trädhus – antagande
Dnr 2018/25-214
I tjänsteskrivelse 29 januari 2019 uppger kommunstyrelsens förvaltning att syftet med
ändringen är att ge möjlighet att bygga ett mindre antal trädhus samt någon mindre
servicebyggnad inom Gertrudsviksområdet.
Planområdet ligger runt sjön Maren, ca 5 km nordväst om Västerviks centrum. Området
som berörs av ändringen är lokaliserat till planområdets östra del.
Förvaltningen bedömer att de synpunkter som inkommit under samråds- och
granskningsskedet är tillgodosedda.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna granskningsutlåtandet och att anta ändring av detaljplan för Gertrudsviks
sjöstad, DP4 (C311), Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län.

Jäv
Kenneth Hardy Axelsson (L) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar som tillägg att byggnationen görs utanför fåglarnas
häckningstid.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förvaltnings förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Mariann Gustafssons (V) tilläggsförslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet och att anta ändring av detaljplan för Gertrudsviks
sjöstad, DP4 (C311), Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län.

Reservation
Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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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Kommunstyrelsen
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 januari 2019
Expedieras till:
Fanny Hansson, enheten för samhällsbyggnad
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen 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
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Ändring av detaljplan för Hammarsbadet, Gamleby
2:1 m.fl. – antagande
Dnr 2015/296-214
I tjänsteskrivelse 18 januari 2019 skriver kommunstyrelsens förvaltning att syftet med
ändringen av detaljplan är att tillåta långtidsuppställning av husvagnar samt så kallade
villavagnar i norra delen av Hammarsbadets camping. Denna ändring innebär att det
lagts till tre planbestämmelser inom ett område för att möjliggöra för den sökta
åtgärden.
Förvaltningens ställningstagande är att planändringen kan genomföras utan betydande
olägenhet eller miljöpåverkan för omgivande fastigheter. Inkomna synpunkter har
enbart föranlett vissa kompletteringar och ändringar i planhandlingarna i samband med
samrådet. Dessa ändringar har enbart varit av redaktionell karaktär. Kommunstyrelsens
förvaltning anser därigenom att samtliga har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplan för Hammarsbadet, Gamleby
2:1 m.fl., Gamleby, Västerviks kommun, Kalmar län.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplan för Hammarsbadet, Gamleby
2:1 m.fl., Gamleby, Västerviks kommun, Kalmar län.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 januari 2019
Expedieras till:
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen 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
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Tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i Västerviks
centrum
Dnr 2017/241-514
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20, § 239 att införa ett försök med
korttidsparkering utan avgift på gatumark i centrala Västervik. Försöket utvärderades
och presenterades för kommunstyrelsen på sammanträdet 29 januari 2019 och
kommunstyrelsen beslutade att godkänna den lämnade informationen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att från 1 januari 2019 permanenta avgiftsfri parkering med användning av p-skiva på
gatuparkeringar inom parkeringsförbudsområdet i centrum,
att differentiera den tillåtna parkeringstiden för gatuparkeringar inom
parkeringsförbudsområdet i centrum med korta parkeringstider längs med Storgatan
och längre tillåten parkeringstid för de gatuparkeringar som ligger längre ut från
centrum och Storgatan, samt
att införa parkeringsavgift under dagtid kl. 09-19 året runt vardagar (lördag och helgdag
samt dag före helgdag avgiftsfri parkering) på parkeringarna vid Skeppsbron inklusive ny
parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Garvaren, Järnvägsstationen och
Fängelsetorget.

Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) yrkar på återremiss
av ärendet för att ta fram en modell som är mer anpassad för pendling.
Mariann Gustafsson (V) yrkar som ändring att parkeringsavgiften under dagtid ska vara
till kl. 18 istället för 19.
Ordföranden yrkar som ändring att Fängelsetorget undantas från förslaget i tredje attsatsen och att parkeringsavgiften under dagtid ska vara till kl. 18 istället för 19.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen bifallit yrkandet om återremiss.

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning med uppdrag att ta fram en
modell som är mer anpassad för pendling.

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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Kommunstyrelsen
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2019 med bilaga Utvärdering av
försök med p-skiva daterad 7 januari 2019.
Expedieras till:
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad
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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Föreningsstämma 2019 Kommuninvest – val av
ombud och ersättare
Dnr 2018/354-106
Kommuninvest inbjuder till föreningsstämma torsdagen 11 april 2019 på Waterfront
Hotel i Stockholm. Västerviks kommun har att utse ett ordinarie ombud och en
ersättare.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Yrkanden
Ordföranden förslår Conny Tyrberg (C) som ordinarie ombud och Harald Hjalmarsson
(M) som ersättare till föreningsstämman.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Conny Tyrberg (C) som ordinarie ombud och Harald Hjalmarsson (M) som
ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommuninvests inbjudan 7 december 2018 till föreningsstämma
Expedieras till:
De utsedda
Kommuninvest
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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Deltagande på utbildning i krisberedskap och civilt
försvar
Dnr 2019/49-027
Inom områdena säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar har och kommer
kommunerna få en del nya uppdrag och uppgifter som ska utföras. Kommunstyrelsens
förvaltning informerar på kommunstyrelsens sammanträde 11 februari 2019 om de
förändringar som är aktuella.
Utbildning om de nya uppdragen och uppgifterna som Västerviks kommun har att
genomföra med anledning av ovanstående kommer att ske 29 mars 2019.
Rubricerat ärende gäller ersättning till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som
deltar på utbildningen.

Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för deltagande på
utbildning i krisberedskap och civilt försvar den 29 mars 2019 har rätt till ersättning i
fråga om arvode och eventuell ersättning för resa och förlorad arbetsförtjänst.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för deltagande på utbildning i
krisberedskap och civilt försvar den 29 mars 2019 har rätt till ersättning i fråga om
arvode och eventuell ersättning för resa och förlorad arbetsförtjänst.

Expedieras till:
Kansliet, ledningskontoret, kommunstyrelsens förvaltning
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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Ny trafikupphandling i Region Kalmar gällande
serviceresor, närtrafik och skolskjuts för perioden
år 2020-2025
Dnr 2019/50-052
Regionstyrelsen har beslutat tilldelning av nya avtal gällande serviceresor, närtrafik och
skolskjuts för perioden år 2020-2025. Värdet på upphandlingen är 670 miljoner kronor.
Avtalen avser nya fordon och entreprenörer som ska framföra fordonen. Trafikstarten
sker 1 januari 2020.
Harald Hjalmarsson (M) väcker ärendet på sammanträdet. På kommunstyrelsens
sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Daniel Niklasson muntlig information om
upphandlingen.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att undersöka hur
upphandlingen är upplagd och återredovisa till kommunstyrelsen och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att undersöka hur upphandlingen är
upplagd och återredovisa till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
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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Rapporter
Ordföranden informerar om en skrivelse 7 februari 2019 från Domstolsverket angående
tingsstället i Västervik. Ordföranden informerar vidare att kommundirektören givits ett
uppdrag att kalla till ett möte med Kalmar tingsrätt och att kommunstyrelsens presidium
kommer bjudas in att delta på mötet.

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

