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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
26 februari 2019 kl. 8.30 – 16.00
ajournering 09.30-10.00, 12.45-14.30

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf.
Malin Wimmerström (S)
Sharad Bhatt (S), §§ 1-14
Conny Tyrberg (C)
Anna Bodjo(MP)
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Maud Ärlebrant (KD)
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Tommy Ivarsson (SD)
Mariann Gustafsson (V)
Ingela Svensson (C) tjg ers. §§ 15-18

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Anna Bodjo (MP)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 27 februari 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Anna Bodjo

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 februari 2019

Anslaget sätts upp

1 mars 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

25 mars 2019
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Övriga närvarande
Marcus Fridlund, (S), ers.
Gunnar Jansson (S), ers.
Ingela Svensson (C), ers. §§ 1-14
Fredrik Lindwall, (C) ers.
Andreas Rindbäck Wallin, (V) ers.
Helena Sjöholm, (M), ers. §§ 1-3
Hans Ellervik (W), ers.
Lars-Inge Karlsson (KD), ers.
Sverker Thorén (L), ers.
Dan Larsen (SD), ers.
Peter Iselau (SV), ers.
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningschef §§ 1-3
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 1-3
Sofia Eldh, ledningskontoret, §§ 1-3
Mikael Åskog, sekreterare
Conny Karlsson, KLT, närvarande via videolänk, del av § 3
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 3
Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av § 3
Nina Nilsson, socialförvaltningen, del av § 3
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 3
Sven Tholén, socialförvaltningen, del av § 3
Sven-Åke Lindberg, Västerviks Bostads AB, del av § 3
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB, del av § 3
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 3
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad, del av § 3
Jörgen Andersson, medborgarförslagsställare, del av § 3
Magdalena Lidestam, medborgarförslagsställare, del av § 3

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ärendelista 26 februari 2019
§1

Upprop och val av justerare

§2

Anmälan om delegationsbeslut

§3

Kommundirektören informerar

§4

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun januari 2019

§5

Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
januari 2019

§6

Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2019

§7

Medborgarförslag om utbildning om korruption och formning av etisk policy
– förslag till svar

§8

Gästhamn i Fiskarehamnen 2019 – information

§9

Motion om folkomröstning för byggande av en södra infart till Västervik – svar

§ 10

Avtal mellan Västerviks kommun och Delila AB om förvärv av skärgårdsfartyg

§ 11

Hyresavtal för nya lokaler till socialnämndens myndighets- och
utredningsenhet

§ 12

Hyra av komfortanläggningar till socialnämndens verksamhetslokaler

§ 13

Detaljplan för del av Helgsjö 3:52, Lofta, Västerviks kommun – planbesked

§ 14

Tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i Västerviks centrum

§ 15

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

§ 16

Planuppdrag som omfattas av äldre lagstiftning – redovisning

§ 17

Ersättning för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på bolagsdagen den
19 mars 2019

§ 18

Rapporter

Justerandes sign
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Ks § 1

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Anna Bodjo (MP) utses att justera dagens protokoll.
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Ks § 2

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Ordförandens beslut
Dnr 2018/312-102
Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2019-02-13 om val av revisorer till föreningen
Ryvenäs Fritidsegendom.

Kommundirektörens beslut
Dnr 2019/45-042
Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari 2019.
Dnr 2019/59-533
Överenskommelse med Restaurangfartyget Delila AB om tillköp av båttrafik 2019.
Dnr 2015/15-875
Naturvårdsverkets beslut 12 februari 2019 att bevilja bidrag på 250 000 kr till naturum
Västervik för år 2019.

Befattningshavares inom försörjningsstöds- och
flyktingverksamhetens beslut
Beslut fattade under januari 2019.

Justerandes sign
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Ks § 3

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

Ny trafikupphandling i Region Kalmar gällande serviceresor, närtrafik och skolskjuts
för perioden år 2020-2025 – information
Ekonomisk rapport för Västerviks kommun januari 2019
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag januari
2019
Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2019
Preliminärt bokslut 2018 för Västerviks kommun
Motion om folkomröstning för byggande av en södra infart till Västervik
– svar
Information om Bökensvedsområdet
Medborgarförslag om utbildning om korruption och formning av etisk policy
– förslag till svar
Hyresavtal för nya lokaler till socialnämndens myndighets- och utredningsenhet
Hyra av komfortanläggningar till socialnämndens verksamhetslokaler
Detaljplan för del av Helgsjö 3:52, Lofta, Västerviks kommun – planbesked
Planuppdrag som omfattas av äldre lagstiftning – redovisning
Gästhamn i Fiskarehamnen 2019 – information
Avtal mellan Västerviks kommun och Delila AB om förvärv av skärgårdsfartyg
Information från besöksnäringsdagen
Tidsbegränsad avgiftsfri gatuparkering i Västerviks centrum

Förändringar på dagordningen
Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att ärendena Reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden – ändring samt Fastställande av taxa för tillsyn inom tobakslagen,
alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel utgår från
dagordningen.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig 12.45-14.30 för lunch och gruppmöten.

Justerandes sign
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Ks § 4

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun januari
2019
Dnr 2019/69-042
Enligt Budget 2018 - ekonomisk planering 2019-2020 visioner, prioriteringar och
resurser ska kommunstyrelsen löpande följa upp ekonomi, befolkning och
arbetsmarknad genom rapport varje månad.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 25 februari 2019 en ekonomirapport för 2019
efter januari månad med ett prognostiserat resultat för året på 20,5 mnkr, vilket är 7,6
mnkr sämre än budget.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna ekonomirapport 2019 efter januari månad, med ett prognostiserat resultat
för året på 20,5 mnkr, vilket är 7,6 mnkr sämre än budget.

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

Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 februari 2019
Expedieras till:
Christina Bäckström, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 5

Månadsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolag januari 2019
Dnr 2019/69-042
Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen i Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB. Redovisningen inkluderar dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks
Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB.
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB redovisar 20 februari 2019 en månadsrapport för
bolaget med dotterbolag för januari 2019.

Förslag till beslut
att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB med dotterbolag per januari 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB med dotterbolag per januari 2019.

Handlingar i ärendet:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s skrivelse 20 februari 2019
Expedieras till:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Justerandes sign
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Ks § 6

Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2019
Dnr 2019/70-042
Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i
kommunstyrelsens förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar 25 februari 2019 en månadsrapport för
kommunstyrelsen till och med januari 2019 med en prognostiserad avvikelse på
+/- 0 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna månadsrapport januari 2019 för kommunstyrelsen med en prognostiserad
avvikelse på +/- 0 mnkr i förhållande till budget för 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Månadsrapport kommunstyrelsen januari 2019, daterad 2019-02-25
Expedieras till:
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Christina Bäckström, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 7

Medborgarförslag om utbildning om korruption och
formning av etisk policy – förslag till svar
Dnr 2018/95-109
Två boende i Överum har i skrivelse 11 mars 2018 lämnat ett medborgarförslag om
utbildning om korruption och utformning av etisk policy.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, § 81 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 17 februari 2019 ett förslag till svar på
medborgarförslaget. Förvaltningen hänvisar i svaret till de åtgärder som Västerviks
kommun kommer att genomföra med anledning av en revisionsrapport inom området.
Bland annat kommer en koncerngemensam riktlinje mot mutor och jäv tas fram. I syfte
att hålla dialogen och ämnet levande föreslås att riktlinjerna ska ingå i den introduktion
som både nya medarbetare och politiker ska få i början av sitt uppdrag.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver vidare att det är viktigt att organisationens chefer
tar upp ämnet på arbetsplatsträffar och då föreslås som komplement till riktlinjerna att
SKL:s webbaserade utbildning och vägledande skrift används.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 februari 2019 anse
medborgarförslaget besvarat, samt
att tacka förslagsställarna för visat intresse.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 februari 2019 anse
medborgarförslaget besvarat, samt
att tacka förslagsställarna för visat intresse.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 81
Medborgarförslag 11 mars 2018
Expedieras till: Förslagsställarna
Sofia Eldh, ledningskontoret
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 8

Gästhamn i Fiskarehamnen 2019 – information
Dnr 2018/43-846
Västerviks kommun genomförde under 2018 ett försök att bedriva gästhamn i
Fiskarehamnen i Västerviks kommun. Syftet med försöket var att skaffa underlag för att
vidare kunna utreda förutsättningarna och former för permanent och utvecklad
gästhamn i Fiskarehamnen.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar på kommunstyrelsens sammanträde 26 februari
2019 muntlig information om fortsatt försök med gästhamnsverksamhet i
Fiskarehamnen under 2019.

Förslag till beslut
att godkänna informationen om fortsatt försök med gästhamnsverksamhet i
Fiskarehamnen under 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om fortsatt försök med gästhamnsverksamhet i
Fiskarehamnen under 2019.

Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 9

Motion om folkomröstning för byggande av en
södra infart till Västervik – svar
Dnr 2018/223-109
Mariann Gustafsson (V) har 12 juli 2018 lämnat in en motion om folkomröstning för
byggande av en södra infart till Västervik. Motionären yrkar att kommunen genomför en
folkomröstning angående byggnation av en södra infart finansierad med kommunala
välfärdspengar.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i tjänsteskrivelse 13 februari 2019 över
förutsättningarna för att hålla en kommunal folkomröstning. En kommun kan besluta
om en lokal folkomröstning antingen på eget initiativ eller på begäran från
medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande.
Enligt kommunallagen så får ett ärende om att hålla en folkomröstning i en viss fråga
väckas i fullmäktige genom folkinitiativ. Då krävs att minst 10 procent av de
röstberättigade kommunmedlemmarna har stått bakom initiativet.
Kommunfullmäktige kan utan folkinitiativ besluta att en folkomröstning ska ske. Då sker
folkomröstningen som en del av beredningen av ett ärende för att hämta in synpunkter
från medlemmarna.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i sin skrivelse 13 februari 2019 att de
överlämnar ärendet för politiskt ställningstagande.

Yrkanden
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till motionen.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av ordföranden och Anna Bodjo (MP) yrkar
avslag till motionen med tillägget att demokratiberedningen ska överväga huruvida en
utvecklad medborgardialog kan bidra till ett bättre beslutsunderlag i större och
strategiska frågor.
Kenneth Hardy Axelsson (L) yrkar bifall till Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att det finns två yrkanden. Dels Harald Hjalmarssons m.fl. yrkande
om avslag till motionen med tilläggsyrkande samt Mariann Gustafssons yrkande om
bifall till motionen. Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifallit Harald Hjalmarssons yrkande.

Justerandes sign
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Ks § 9 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om folkomröstning för byggande av en södra infart till Västervik,
samt
att demokratiberedningen ska överväga huruvida en utvecklad medborgardialog kan
bidra till ett bättre beslutsunderlag i större och strategiska frågor.

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

Protokollsanteckning
Tommy Ivarsson (SD) önskar få följande fört till protokollet vilket godkänns av
ordföranden: Sverigedemokraterna är positiva till att frågan om en södra infart avgörs
genom en folkomröstning. För att en folkomröstning ska genomföras ska det dock,
utöver det nuvarande förslaget till södra infart, finnas minst ytterligare ett definierat och
kostnadsberäknat alternativ att ta ställning till.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 februari 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 148
Motion 12 juli 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Ks § 10

Avtal mellan Västerviks kommun och Delila AB om
förvärv av skärgårdsfartyg
Dnr 2018/246-533
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 2019-02-19 för bakgrunden till
ärendet. Förvaltningen skriver att Västerviks kommun har låtit utreda organiseringen av
framtidens skärgårdstrafik då nuvarande modell med årliga tillköp av trafiken inte varit
gynnsam för investeringar och utveckling för besöksnäringen i kommunen i stort.
Det nuvarande rederiet som bedrivit skärgårdstrafik under flertalet år kommer efter
sommaren 2019 att lägga ner sin skärgårdstrafikverksamhet. Kommunen har därför sökt
en annan långsiktig lösning med potential för utveckling.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse framgår att Sparbanksstiftelsen under i
princip hela utredningsperioden (2015 – 2018) visat intresse av att bidra till att
skärgården blir tillgänglig för besökare och som ger långsiktiga möjligheter för
verksamheterna att utvecklas. Styrelsen för stiftelsen har i december 2018 beslutat att
finansiera köp av de två befintliga skärgårdsbåtarna till en kostnad av 7,7 miljoner
kronor. För att detta ska kunna verkställas måste Västerviks kommun lämna in en
ansökan till stiftelsen senast den 1 mars 2019.
Västerviks kommun har förhandlat med nuvarande rederi och kommit överens om en
köpeskilling på 7,7 miljoner kronor totalt för de båda fartygen. 4,7 miljoner kronor för
M/S Freden och 3 miljoner kronor för M/S Sladö. Köpare och säljare har undertecknat
förvärvskontrakt vilka dock slutligt måste godkänna av kommunfullmäktige för att äga
giltighet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunens förvärv av M/S Freden och M/S Sladö för sammanlagt 7 700
000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att ansöka om bidrag från
Sparbanksstiftelsen om motsvarande summa för att underlätta ett långsiktigt och
utvecklande ägande samt så goda förutsättningar som möjligt för utvecklad trafik.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD),
Kenneth Hardy Axelsson (L) och Tommy Ivarsson (SD) yrkar som tillägg att ambitionen
ska vara att även om kommunen äger fartygen så ska driften ske i icke kommunal regi
och att kommunstyrelsen kontinuerligt ska hållas uppdaterad om hur upphandlingen
genomförs.
Justerandes sign
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Ks § 10 forts.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunens förvärv av M/S Freden och M/S Sladö för sammanlagt 7 700
000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att ansöka om bidrag från
Sparbanksstiftelsen om motsvarande summa för att underlätta ett långsiktigt och
utvecklande ägande samt så goda förutsättningar som möjligt för utvecklad trafik,
att ambitionen ska vara att även om kommunen äger fartygen så ska driften ske i icke
kommunal regi, samt
att kommunstyrelsen kontinuerligt ska hållas uppdaterad om hur upphandlingen
genomförs.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ulf Kullin, ledningskontoret
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 11

Hyresavtal för nya lokaler till socialnämndens
myndighets- och utredningsenhet
Dnr 2019/142-282
Socialförvaltningen redogör i tjänsteskrivelse 28 januari 2019 för bakgrunden till
ärendet. Sedan 2008 har Socialnämndens myndighets- och utredningsenhet besöks- och
kontorslokaler på Kvarngatan 5 i Västervik. Lokalerna är idag inte optimala för
verksamheten. Nu gällande avtal med hyresvärden går ut den 31 december 2019 och
uppsägningstiden är nio månader. Nuvarande hyreskostnad är 2 085 372 kr/år med
tillkommande elkostnad.
Två hyresvärdar har anmält intresse, Fastighetsbolaget Hjälparen (Atriohuset) samt
Welux Företagscenter i Westervik AB. Socialnämnden beslutade 2019-02-07, § 12 att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna hyresavtal för
Atriohuset (Fastighetsbolaget Hjälparen) i Västervik med en årshyra på 2 345 000 kronor
baserad på ett 15-årigt hyreskontrakt.
De fackliga organisationerna Vision och Akademikerförbundet SSR har lämnat
synpunkter i ärendet vilka bifogas som bilaga till socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 19 februari 2019 att de inte har
något ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna hyresavtal för Atriohuset (Fastighetsbolaget Hjälparen) i Västervik med en
årshyra på 2 345 000 kronor baserad på ett 15-årigt hyreskontrakt.

Yrkanden
Conny Tyrberg (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för förnyad prövning till
socialnämnden utan någon inriktning.
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen beslutat bifalla Conny Tyrbergs (C)
yrkande om bifall till liggande förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna hyresavtal för Atriohuset (Fastighetsbolaget Hjälparen) i Västervik med en
årshyra på 2 345 000 kronor baserad på ett 15-årigt hyreskontrakt.
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2019
Socialnämndens beslut 2019-02-07, § 12
Socialförvaltningens skrivelse 28 januari 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-26 18 (27)
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Komfortanläggningar till socialnämndens
verksamhetslokaler
Dnr 2019/43-700
Socialförvaltningen redogör i skrivelse 28 januari 2019 för en utredning gällande
möjligheten att tillhandahålla komfortkyla i socialförvaltningens verksamheter.
Utgångspunkten har varit att i de verksamheter som under sommaren 2018 påverkats
negativt av värmen erhålla komfortkyla i något eller några gemensamhetsutrymmen.
TjustFastigheter AB har lämnat ett kostnadsförslag gällande en hyreskostnad av 7
000kr/år och anläggning. På fler av socialförvaltningens särskilda boenden handlar det
om mer än en anläggning då husen är stora och gemensamhetsutrymmena inte rymmer
alla boende.
I utredningen lämnas följande två förslag:
•

Förslag 1. Alla verksamheter med behov 518 000 kr i årlig kostnad samt 56 000
kr i investering för 7 portabla anläggningar

•

Förslag 2. Alla prioriterade verksamheter 455 000 kr i årlig kostnad samt 48 000.
kr i investering för 6 portabla anläggningar

Utöver detta tillkommer ökade elkostnader då anläggningarna är i drift.
Socialnämnden beslutade 2019-02-07, § 13 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt förslag 2.
Socialnämnden föreslår vidare i sitt beslut att nämnden får ett tilläggsanslag på 275 000
kr i årets budget för att möjliggöra installation av komfortkylan. För att täcka
kostnaderna för kommande år föreslår socialnämnden att nämnden får en förstärkt
budget kommande år med 455 000 kr.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2019 framgår att förvaltningen i
samråd med socialförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget på 275 000 kronor
finansieras genom socialnämndens resultatutjämningsfond.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna hyreskostnaden för komfortanläggningar till socialnämndens alla
prioriterade verksamheter enligt förslag 2 i socialnämndens beslut 2019-02-07, § 13,
att socialnämnden får en förstärkt budget kommande år med 455 000 kronor för att
täcka hyreskostnaderna för komfortanläggningarna,
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att socialnämnden erhåller ett tilläggsanslag på 275 000 kronor i årets budget för att
möjliggöra installation av komfortanläggningarna, samt
att tilläggsanslaget på 275 000 kronor finansieras genom socialnämndens
resultatutjämningsfond.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Conny Tyrberg (C) och Sharad Bhatt (S) yrkar bifall till
förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD)
och Kenneth Hardy Axelsson (L) yrkar bifall till upplägget i förslaget med ändringen att
hyresnivån fastställes efter redovisad upphandling.
Ordföranden ställer sitt eget m.fl. yrkande om bifall till förslag till beslut mot Harald
Hjalmarssons m.fl. ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla
liggande förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna hyreskostnaden för komfortanläggningar till socialnämndens alla
prioriterade verksamheter enligt förslag 2 i socialnämndens beslut 2019-02-07, § 13,
att socialnämnden får en förstärkt budget kommande år med 455 000 kronor för att
täcka hyreskostnaderna för komfortanläggningarna,
att socialnämnden erhåller ett tilläggsanslag på 275 000 kronor i årets budget för att
möjliggöra installation av komfortanläggningarna, samt
att tilläggsanslaget på 275 000 kronor finansieras genom socialnämndens
resultatutjämningsfond.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2019
Socialnämndens beslut 2019-02-07, § 13
Socialförvaltningens skrivelse 28 januari 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Detaljplan för del av Helgsjö 3:52, Lofta, Västerviks
kommun – planbesked
Dnr 2018/323-214
Kommunstyrelsens förvaltning har fått in en begäran om planbesked för del av Helgsjö
3:52, Lofta, Västerviks kommun. Begäran gäller en ny detaljplan inom fastigheten
Helgsjö 3:52 med ändamålet bostäder. Genom en ny detaljplan vill exploatören skapa
förutsättningar för 6 nya fastigheter, fördelade på 2+ 4 tomter. Samtliga fastigheter
ligger utanför strandskyddsgränsen om 100 meter.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar skrivelse 1 februari 2019 en redogörelse över
ärendet. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för markanvändningen
bostadsändamål. Planområdet ligger naturskönt i ett attraktivt läge mellan två kluster av
bebyggelse och genom en ny detaljplan kommer området att byggas ihop mer och kan
då upplevas som en samlad bebyggelse.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att meddela ett positivt planbesked, samt
att uppdra år kommunstyrelsens förvaltning att upprätta förslag till ändring av
detaljplan för del av Helgsjö 3:52 enligt förslag i förvaltningens skrivelse 1 februari 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att meddela ett positivt planbesked, samt
att uppdra år kommunstyrelsens förvaltning att upprätta förslag till ändring av
detaljplan för del av Helgsjö 3:52 enligt förslag i förvaltningens skrivelse 1 februari 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 februari 2019
Expedieras till:
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
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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 av
kommunstyrelsens förvaltning och redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den
29 januari 2019. Förvaltningen lade till kommunstyrelsens sammanträde 11 februari
2019 fram förslag till beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-11, § 509 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens förvaltning med uppdrag att ta fram en modell som är mer anpassad
för pendling.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 19 februari 2019 för sitt svar på
återremissen och lämnar i skrivelse ett reviderat förslag till beslut enligt nedan. I en
kompletterande skrivelse 25 februari 2019 redovisar förvaltningen även resultatet av en
genomförd parkeringsanalys.

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,
att införa parkeringsavgift under dagtid kl. 09-18 året runt vardagar (lördag och helgdag
samt dag före helgdag avgiftsfri parkering) på parkeringarna vid Skeppsbron inklusive ny
parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Garvaren, Järnvägsstationen, Fängelsetorget,
Norra Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen,
att under en period av ett år på försök rabattera parkeringstaxan på parkeringarna vid
Skeppsbron inklusive ny parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Fängelsetorget, Norra
Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen med 50 %,
att månadsbiljetten (30 dagar för 500 kr) kompletteras med en biljett för 14
kalenderdagar för 250 kr vilket ger mer frihet för de som parkerar att kunna variera
behovet utifrån livssituationen.
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Yrkanden
Conny Tyrberg (C) yrkar bifall till liggande förslag med följande ändringar:
att första att-satsen ändras till att från 1 januari 2019 permanenta avgiftsfri parkering
under dagtid kl. 09-18 året runt vardagar med användning av p-skiva på
gatuparkeringar inom parkeringsförbudsområdet i centrum,
att femte att-satsen ändras till att månadsbiljetten (30 dagar för 350 kr) kompletteras
med en biljett för en 14-dagarsperiod för 175 kr vilket ger mer frihet för de som parkerar
att kunna variera behovet utifrån livssituationen.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar i första hand att ärendet ska hänskjutas till
kommunfullmäktige för beslut och att det innan behandling i fullmäktige kompletteras
med ett utlåtande från Västerviks Citysamverkan.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar i andra hand bifall till de två första att-satserna i
kommunstyrelsens förvaltnings förslag och avslag till de tre sista att-satserna.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till Harald Hjalmarssons båda yrkanden.
Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till Conny Tyrbergs yrkande med ändringen att
följande mening tas bort i femte att-satsen: vilket ger mer frihet för de som parkerar att
kunna variera behovet utifrån livssituationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Harald Hjalmarssons (M) yrkande om ärendet ska hänskjutas
till kommunfullmäktige för slutligt beslut mot att kommunstyrelsen ska fatta slutligt
beslut och finner att kommunstyrelsen ska fatta slutligt beslut i ärendet.
Omröstning begärs och ordföranden föreslår att de som röstar för att kommunstyrelsen
har att fatta slutligt beslut i ärendet röstar ja och de som röstar för att
kommunfullmäktige har att fatta slutligt beslut i ärendet röstar nej.
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), Kenneth Hardy
Axelsson (L) och Tommy Ivarsson (SD) röstar nej.
Med sex (6) ja-röster mot fem (5) nej-röster beslutar kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen har att fatta slutligt beslut i ärendet.
Ordföranden finner sedan att det finns två förslag som ställs mot varandra. Det första är
Conny Tyrbergs (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med
ändringsyrkanden redovisade ovan vilket även innefattar Mariann Gustafssons (V)
ändringsyrkande.
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Det andra förslaget är Harald Hjalmarssons (M) yrkande om bifall till de två första attsatserna i kommunstyrelsens förvaltnings förslag och avslag till de tre sista att-satserna.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag med Conny Tyrbergs (C) och
Mariann Gustafssons (V) ändringsyrkanden.

Kommunstyrelsen beslutar
att från 1 januari 2019 permanenta avgiftsfri parkering under dagtid kl. 09-18 året runt
vardagar 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,
att införa parkeringsavgift under dagtid kl. 09-18 året runt vardagar (lördag och helgdag
samt dag före helgdag avgiftsfri parkering) på parkeringarna vid Skeppsbron inklusive ny
parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Garvaren, Järnvägsstationen, Fängelsetorget,
Norra Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen,
att under en period av ett år på försök rabattera parkeringstaxan på parkeringarna vid
Skeppsbron inklusive ny parkeringsyta invid kvarteret Magasinet, Fängelsetorget, Norra
Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen med 50 %,
att månadsbiljetten (30 dagar för 350 kr) kompletteras med en biljett för en 14dagarsperiod för 175 kr.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 februari 2019
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11, § 509
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2019 med bilaga Utvärdering av
försök med p-skiva daterad 7 januari 2019.
Expedieras till:
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad
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Ny trafikupphandling i Region Kalmar gällande
serviceresor, närtrafik och skolskjuts för perioden
år 2020-2025 – information
Dnr 2019/50-052
Regionstyrelsen har beslutat om 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-11, § 512 att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att undersöka hur upphandlingen är upplagd och återredovisa detta till
kommunstyrelsen.
På kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2019 lämnar Conny Karlsson,
strategisk utvecklingschef på Kalmar länstrafik, information om upphandlingen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen lämnad på kommunstyrelsens sammanträde om ny
trafikupphandling i Region Kalmar gällande serviceresor, närtrafik och skolskjuts för
perioden år 2020-2025.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen lämnad på kommunstyrelsens sammanträde om ny
trafikupphandling i Region Kalmar gällande serviceresor, närtrafik och skolskjuts för
perioden år 2020-2025.

Handlingar i ärendet:
KLT:s presentation på kommunstyrelsens sammanträde 26 februari 2019
Expedieras till:
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
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Planuppdrag som omfattas av äldre lagstiftning
– redovisning
Dnr 2019/66-210
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en översyn av beslutade planuppdrag som ska
tas fram enligt äldre lagstiftning. Detta med bakgrund i att det sedan planuppdragen
ursprungligen beslutades har skett en rad ändringar i lagstiftningen, främst gällande
riktlinjer för buller, planprocessen och miljöbedömningar.
Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse 15 februari 2019 vilka aktuella planärenden
som enligt beslut om planuppdrag ska tas fram enligt äldre lagstiftning.
Förvaltningen skriver att beroende på lokalisering och förutsättningar kan det finnas
både för- och nackdelar med att ta fram en plan enligt äldre eller ny lagstiftning.
Förvaltningen föreslår att ovanstående ärenden hanteras från fall till fall med
platsspecifika bedömningar av vilket alternativ, äldre eller ny lagstiftning, som är det
mest gynnsamma för planläggningen.

Förslag till beslut
att godkänna redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 februari 2019
om vilka aktuella planuppdrag som omfattas av äldre lagstiftning.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 februari 2019
om vilka aktuella planuppdrag som omfattas av äldre lagstiftning.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 februari 2019
Expedieras till:
Fanny Hansson, enheten för samhällsbyggnad
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Ersättning för kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare på bolagsdagen den 19 mars 2019
Dnr 2019/77-027
Den 19 mars 2019 har kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bjudits in att delta på
en bolagsdag där de kommunala bolagen kommer att informera om sin verksamhet.

Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för deltagande på
bolagsdagen den 19 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 bolagsdagen den 19
mars 2019 har rätt till ersättning i fråga om arvode och eventuell ersättning för resa och
förlorad arbetsförtjänst
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Rapporter
Harald Hjalmarsson (M) rapporterar från E22 AB:s styrelsemöte den 20 februari 2019.
Marcus Fridlund (S) meddelar att ett första styrelsemöte med Västerviks Museum har
genomförts.
Ingela Svensson (C) och Dan Nilsson (S) lämnar efter en fråga från Harald Hjalmarsson
(M) information från kommunens medverkan i SVT:s program Opinion Live vilket följs av
en diskussion i ämnet.
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