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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
26 mars 2019 kl. 8.30 – 15.45
ajournering 09.50-10.00, 12.40-14.45, 15.35-15.40

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf. §§ 49-50, del av § 51, §§ 52-60, §§ 62-73, §§ 75-78
Malin Wimmerström (S)
Sharad Bhatt (S), §§ 49-51
Ingela Svensson (C) tjg ers. §§ 52-78
Fredrik Lindwall, (C) §§ 49-70, §§ 72-78
Gunnar Jansson (S), tjg ers. § 71
Anna Bodjo (MP)
Harald Hjalmarsson (M), §§ 49-50, del av § 51, §§ 52-60, §§ 62-73, §§ 75-78,
ordf. del av § 51, § 61, § 74
Jon Sjölander (M)
Lars-Inge Karlsson (KD)
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Tommy Ivarsson (SD)
Mariann Gustafsson (V)
Marcus Fridlund, (S), tjg ers. § 61, § 74

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Jon Sjölander (M)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 29 mars 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

49-78

Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson §§ 49-50, del av § 51, §§ 5260, §§ 62-73, §§ 75-78

Harald Hjalmarsson, del av § 51, § 61, § 74

Justerande
Jon Sjölander

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 mars 2019

Anslaget sätts upp

29 mars 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

24 april 2019
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Övriga närvarande
Marcus Fridlund, (S), ers. §§ 49-60, §§ 62-73, §§ 75-78
Gunnar Jansson (S), ers. §§ 49-70, §§ 72-78
Ingela Svensson (C), ers. §§ 49-51
Andreas Rindbäck Wallin, (V) ers. §§ 49-51
Helena Sjöholm, (M), ers.
Hans Ellervik (W), ers.
Sverker Thorén (L), ers.
Dan Larsen (SD), ers.
Peter Iselau (SV), ers. §§ 49-73, §§ 75-78
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningsledare §§ 49-51
Mikael Åskog, sekreterare
Tomas Ogebrink, ledningskontoret, del av § 51
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 51
Christer Lundh, enheten för kommunservice, del av § 51
Camilla Janbring, ledningskontoret, del av § 51
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 51
Esbjörn Grandalen, ledningskontoret, del av § 51
Johan Jensen, ledningskontoret, del av § 51
Sven-Åke Lindberg, Västerviks Bostads AB, del av § 51
Johan Hägglund, ledningskontoret, del av § 51
Jörgen Olsson, socialförvaltningen, del av § 51
Theresia Wiklund Enström, socialförvaltningen, del av § 51
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens, del av § 51
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, del av § 51
Britt-Louise Å Källmark, kommunrevisionen, del av § 51
Lennart Peterson, kommunrevisionen, del av § 51
Christer Ramström, enheten för samhällsbyggnad, del av § 51
Tage Gustafsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 51
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad, del av § 51
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 51
Magnus Nilsson, Västerviks ishockeyklubb, del av § 51
Johan Hammarstedt, Västerviks ishockeyklubb, del av § 51

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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Ärendelista 26 mars 2019
§ 49

Upprop och val av justerare

§ 50

Anmälan om delegationsbeslut

§ 51

Kommundirektören informerar

§ 52

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun februari 2019

§ 53

Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
februari 2019

§ 54

Månadsrapport för kommunstyrelsen februari 2019

§ 55

Motion om införande av servicelöften – svar

§ 56

Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag till och med 25 februari
2019

§ 57

Handlingsplan integrationsstrategin – redovisning av pågående och
planerade aktiviteter

§ 58

Detaljbudget/verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen – svar på uppdrag
att redovisa hur antalet fossilbränsledrivna fordon i kommunens fordonspark
kan minskas samt hur den totala mängden resande kan minskas

§ 59

Motion om äldreboendegaranti – svar på återremiss

§ 60

Ungdomsmotion om fler billiga bostäder – svar

§ 61

Ungdomsmotion om omklädningsrum till juniorlagen i Västervik IK – svar

§ 62

Ungdomsmotion om boxningsklubb – svar

§ 63

Ungdomsmotion om nytt övergångsställe på Östersjövägen – svar

§ 64

Ungdomsmotion om hemsida och/eller app med Västerviks kommuns utbud
av föreningar och aktiviteter – svar

§ 65

Ungdomsmotion om kommunens egna app – svar

§ 66

Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks gymnasium – svar

§ 67

Ungdomsmotion om att känna sig trygg i skolan – svar

§ 68

E-förslag om utemiljö/lekplats i Ankarsrum

§ 69

E-förslag om skatepark i Gunnebo

§ 70

Försäljning av Bogserbilen 2, Lunnargatan, Västervik

§ 71

Försäljning av Filen 1, Karstorp, Västervik

§ 72

Kvarteret Fogden 1, Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län – planbesked

§ 73

Vägplaner för ombyggnad av väg E22 delarna Målbäcken-Bälö och
Häggebotorp-Gladhammar – information

§ 74

Västerviks ishockeyklubb – ansökan om extra ordinärt föreningsbidrag

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ärendelista 26 mars 2019 forts.
§ 75

Revisionsrapport om granskning avseende långsiktig ekonomisk planering
– information

§ 76

Information om tillgängliggörande av skärgården – delrapport om uppdrag i
budget

§ 77

Ombudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års
investeringsbudget

§ 78

Rapporter

Justerandes sign
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Ks § 49

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Jon Sjölander (M) utses att justera dagens protokoll.

Justerandes sign
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Ks § 50

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Kanslichefens beslut
Dnr 2019/126-004
Beslut 13 mars 2019 avseende begäran om utlämnande av allmän handling.
Dnr 2019/64-107
Kommunens revisorers revisionsrapport, inkommen 2019-02-18, Uppföljning av tidigare
genomförda granskningar.
Dnr 2018/229-420
Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps beslut 2019-03-11 om ersättning till
Västerviks kommun på 5 548 921 kr för saneringskostnader i samband med oljesanering
efter fraktfartyget Makassar Highways grundstötning sommaren 2018.

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

Justerandes sign
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Ks § 51

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

-

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun februari 2019
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag
februari 2019
Månadsrapport för kommunstyrelsen februari 2019
Ombudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års
investeringsbudget
Detaljbudget/verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen – svar på uppdrag
att redovisa hur antalet fossilbränsledrivna fordon i kommunens fordonspark
kan minskas samt hur den totala mängden resande kan minskas
Motion om införande av servicelöften – svar
Ungdomsmotion om hemsida och/eller app med Västerviks kommuns utbud
av föreningar och aktiviteter – svar
Ungdomsmotion om kommunens egna app – svar
Ungdomsmotion om fler billiga bostäder – svar
Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks gymnasium – svar
Ungdomsmotion om att känna sig trygg i skolan – svar
Motion om äldreboendegaranti – svar på återremiss
Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag till och med 25 februari
2019
Handlingsplan integrationsstrategin – redovisning av pågående och
planerade aktiviteter
Revisionsrapport om granskning avseende långsiktig ekonomisk planering
Ungdomsmotion om nytt övergångsställe på Östersjövägen – svar
E-förslag om utemiljö/lekplats i Ankarsrum
E-förslag om skatepark i Gunnebo
Försäljning av Bogserbilen 2, Lunnargatan, Västervik
Försäljning av Filen 1, Karstorp, Västervik
Kvarteret Fogden 1, Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län – planbesked
Vägplaner för ombyggnad av väg E22 delarna Målbäcken-Bälö och
Häggebotorp-Gladhammar – information
Information om tillgängliggörande av skärgården – delrapport om uppdrag i
budget
Ungdomsmotion om omklädningsrum till juniorlagen i Västervik IK – svar
Ungdomsmotion om boxningsklubb – svar
Information om Västerviks kommuns införande av Outlook och nytt
dokument- och ärendehanteringssystem
Västerviks ishockeyklubb – ansökan om extra ordinärt föreningsbidrag

Jäv
Dan Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendena
Ungdomsmotion om omklädningsrum till juniorlagen i Västervik IK – svar och Västerviks
ishockeyklubb – ansökan om extra ordinärt föreningsbidrag.
Justerandes sign
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Ks § 51 forts.
Fredrik Lindwall (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet
Försäljning av Filen 1, Karstorp, Västervik.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig 12.40-14.45 för lunch och gruppmöten.

Justerandes sign
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Ks § 52

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun februari
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 18 mars 2019 en ekonomirapport för 2019
efter februari månad med ett prognostiserat resultat för året på 19,5 mnkr vilket är 8,6
mnkr sämre än budget.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna ekonomirapport 2019 efter februari månad, med ett prognostiserat
resultat för året på 19,5 mnkr vilket är 8,6 mnkr sämre än budget.

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 18 mars 2019
Expedieras till:
Christina Bäckström, ledningskontoret
Justerandes sign
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Ks § 53

Månadsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolag februari 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 19 mars 2019 en månadsrapport för
bolaget med dotterbolag för februari 2019.

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

Handlingar i ärendet:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s skrivelse 19 mars 2019
Expedieras till:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 54

Månadsrapport för kommunstyrelsen februari 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 14 mars 2019 en månadsrapport för
kommunstyrelsen till och med februari 2019 med en prognostiserad avvikelse på
+/- 0 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna månadsrapport februari 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
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Månadsrapport kommunstyrelsen februari 2019, daterad 2019-03-14
Expedieras till:
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Christina Bäckström, 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-03-26 12 (47)

Ks § 55

Motion om införande av servicelöften – svar
Dnr 2017/255-109
Harald Hjalmarsson (M) har 26 juni 2017 väckt en motion om införande av servicelöften.
I motionen framförs att servicelöften är till för att på ett tydligt sätt beskriva vad kunder
och medborgare kan förvänta sig av en tjänst, vad tjänsten innehåller, vilka eventuella
förväntningar som finns på kunder och medborgare samt hur kommunen hanterar
situationer där löftet inte uppfylls.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnade i skrivelse 28 februari 2018 ett förslag till svar på
motionen. Förslaget var att avslå motionen med hänvisning till redogörelsen i skrivelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, § 78 att återremittera motionen till
kommunstyrelsen för besvarande senast mars 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 13 mars 2019 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen skriver att kommunen fortfarande är mitt uppe i arbetet med
att införa ett kvalitetsledningssystem och dokument- och ärendehanteringssystem och
implementera den kvalitetspolicy som kommunfullmäktige har beslutat om. I sin
skrivelse ger förvaltningen även några exempel på servicelöften som idag finns i
verksamheterna.
Förvaltningen skriver att i stället för att uttala att servicelöften ska införas i hela
organisationen så aktualiseras servicefrågan inom kommunens alla verksamheter på ett
naturligt sätt i och med arbetet med det nya kvalitetsledningssystemet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen om införande av servicelöften besvarad med hänvisning till
redogörelserna i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelser 28 februari 2018 samt 12
mars 2019.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M), Tommy Ivarsson (SD) och
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till motionen med tillägget att ge kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag på verksamhet eller verksamheter att
starta upp med och att ha som inriktning verksamheter där företag berörs i första hand.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om införande av servicelöften, samt
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag på
verksamhet eller verksamheter att starta upp med och att ha som inriktning
verksamheter där företag berörs i första hand.
Justerandes sign
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Ks § 55 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-26, § 78
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 97
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 februari 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 187
Motion inkommen 26 juni 2017
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag
till och med 25 februari 2019
Dnr 2019/30-139
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 25 februari 2019 en sammanställning
över beslutade anslag ur integrationsfonden till och med 25 februari 2019.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen om beslutade anslag ur integrationsfonden till och med 25
februari 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 februari 2019
Expedieras till:
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
Justerandes sign
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Handlingsplan integrationsstrategin – redovisning
av pågående och planerade aktiviteter
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 13 mars 2019 en sammanfattning av
handlingsplanen per 2019-03-13.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019
Expedieras till:
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
Justerandes sign
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Ks § 58

Detaljbudget/verksamhetsplan 2019 för
kommunstyrelsen – svar på uppdrag att redovisa
hur antalet fossilbränsledrivna fordon i kommunens
fordonspark kan minskas samt hur den totala
mängden resande kan minskas
Dnr 2018/64-041
Kommunstyrelsen beslutade i samband med detaljbudget och verksamhetsplan 2019 för
kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att redovisa hur
antalet fossilbränsledrivna fordon i kommunens fordonspark kan minskas samt hur den
totala mängden resande kan minskas.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 6 mars 2019 lämnar ett yttrande som svar
på uppdraget. Förvaltningen redovisar i en bilaga till skrivelsen hur nuvarande
utbytesprogram av fordon ser ut. I fordonsenhetens planering ingår att ersätta
fossilbränsledrivna fordon med eldrivna fordon både inom Västerviks stad och utanför
staden. Det som krävs i vissa fall är att laddningsfrågan för elfordon löses eller att det
blir möjligt att tanka biogas, alternativt HVO (ett förnybart biodrivmedel som framställs
av avfall och olika restprodukter) på fler ställen i kommunen för att ersätta alla
fossilbränsledrivna fordon.
Förvaltningen redogör även för hur den totala mängden resande kan minskas och skriver
att det är lämpligt att utgå från den resepolicy som är antagen av kommunfullmäktige. I
policyn poängteras ansvaret för den som planerar ett möte att eftersträva att mötet blir
resfritt och genom införandet av flera tekniska möjligheter så finns det nu alternativ till
fysiska möten för kommunens anställda. Förvaltningen skriven också att exempelvis så
kommer införandet av trygghetskameror och nyckelfri hemtjänst inom
socialförvaltningen att leda till ett minskat resande.
Det fossilbränsledrivna resandet minskas också genom att det köps in allt fler elcyklar
inom kommunen. Dessa möjliggör en enkel förflyttning inom kortare avstånd och kräver
inte heller tillgång till de parkeringsytor som behövs för den bilburna resenären.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 6 mars 2019 som
svar på uppdraget att redovisa hur antalet fossilbränsledrivna fordon i kommunens
fordonspark kan minskas samt hur den totala mängden resande kan minska.

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

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
2019-03-26 17 (47)

Ks § 58 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 6 mars 2019
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27, § 408
Expedieras till:
Christer Lundh, enheten för kommunservice
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 59

Motion om äldreboendegaranti – svar på återremiss
Dnr 2018/151-109
Lars-Inge Karlsson (KD) har 18 april 2018 lämnat in en motion om äldreboendegaranti.
Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att klarlägga vad som inom
nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att erbjuda en äldreboendegaranti.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12, § 388 att återremittera motionen till
socialnämnden för att inhämta synpunkter från det kommunala pensionärsrådet, KPR,
och då särskilt beakta lagändringarna om ny boendeform för trygghetsboende som
träder i kraft 2 april 2019.
Av socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24 framgår att motionen har lyfts vid KPR:s
möte den 27 februari 2019. I samband med det föredrogs också den förändring i
socialtjänstlagen som innebär möjlighet för kommuner att inrätta biståndsbedömt
trygghetsboende från och med den 2 april 2019. Kommunala pensionärsrådet anser inte
att Västerviks kommun ska arbeta för att ta bort biståndsbesluten på de särskilda
boenden med heldygnsomsorg som finns i kommunen, utan menar att dessa platser ska
förbehållas till dem som har stört behov av dem, oavsett ålder.
Socialförvaltningens bedömning i frågan är att det korrekta förfaringssättet är att
fortsätta fatta biståndsbeslut för alla som ansöker om särskilt boende med
heldygnsomsorg.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 14 mars 2019 att motionen ska anses
besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24 och
socialförvaltningens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24 anse motionen om
äldreboendegaranti besvarad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltning förslag till beslut.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till motionen och att kommunen som en följd av det
ska följa utvecklingen och tillse att det kommer finnas tillräckligt antal platser i
trygghetsboenden samt att kommunen tillskriver SKL och socialdepartementet för att få
de regel- och lagändringar som behövs för att till fullo kunna införa
äldreboendegarantin.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut.

Justerandes sign
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Ks § 59 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24 anse motionen om
äldreboendegaranti besvarad.

Reservation
Lars-Inge Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Socialnämndens beslut 2019-03-07, § 24
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-12, § 388
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018
Socialnämndens beslut 2018-10-04, § 78
Socialförvaltningens skrivelse 17 september 2018
Motion 17 april 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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Ks § 60

Ungdomsmotion om fler billiga bostäder – svar
Dnr 2018/372-101
Tre elever från Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion där de föreslår
att fler billiga bostäder ska bildas genom att:
• skapa fler kommunala hyresrätter eller att sälja mark till privata aktörer så att de
kan bygga bostäder
• undersöka om det kan byggas bostäder för studerande nedanför Västerviks
gymnasium med gemensamt kök och eventuellt dusch.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning i samråd med Västerviks Bostads AB.
Styrelsen för Västerviks Bostads AB (Bostadsbolaget) har behandlat ungdomsmotionen
på sitt möte 2019-02-28, nr 2 § 6.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 14 mars 2019 yttrat sig över motionen.
Av skrivelsen framgår att enheten för samhällsbyggnad på kommunstyrelsens
förvaltning tillsammans med Bostadsbolaget har kartlagt lämpliga områden som ligger
nära Västerviks gymnasium och Campus och som enkelt kan bebyggas. För att
bostäderna ska kunna vara billiga är det viktigt att de ligger nära utbyggd infrastruktur
som gator, vatten- och avloppsledningar samt att det inte krävs exempelvis kostsamma
arbeten för grundläggning genom sprängning eller pålning.
Enheten har hittat ett område vid Terra Nova, i närheten av Västerviks gymnasium, som
är lämpligt att bebygga. För att kunna bebygga området krävs att detaljplanen ändras.
Enheten för samhällsbyggnad har uppmanat Bostadsbolaget att inkomma med en
begäran om att ändra planen för att kunna bygga bostäder. En planändring tar cirka ett
år att genomföra innan man kan börja att bygga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars
2019 och Västerviks Bostads AB:s styrelsebeslut 2019-02-28, nr 2 § 6, om pågående och
planerade byggnationer av hyreslägenheter samt tänkbara områden för framtida
byggnation, anse motionen om fler billiga bostäder besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

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

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars
2019 och Västerviks Bostads AB:s styrelsebeslut 2019-02-28, nr 2 § 6, om pågående och
planerade byggnationer av hyreslägenheter samt tänkbara områden för framtida
byggnation, anse motionen om fler billiga bostäder besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Västerviks Bostads AB:s beslut 2019-02-28, nr 2 § 6
Västerviks Bostads AB:s yttrande 19 februari 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
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 § 61

Ungdomsmotion om omklädningsrum till
juniorlagen i Västervik IK – svar
Dnr 2018/372-101
Två elever på Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion som rör
omklädningsrum till juniorlagen i Västerviks IK. Motionärerna yrkar:
•
•
•

att det byggs nya omklädningsrum till juniorlagen i VIK.
att spelarna därmed får en trivsam miljö.
att det är klart innan säsongen 20/21.

Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 mars 2019 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen skriver att kommunen är medveten om den rådande
situationen som gäller för juniorlagen och bristen på omklädningsrum i ishallen.
Förslagen i motionen ingår i ett pågående arbete. Kommunen planerar dock inte att
göra någon satsning på nya omklädningsrum i närtid utan kommunen avvaktar arbetet
med att stegvis utveckla hela Bökensvedsområdet, där en vision är fastlagd. Detta
arbete planeras att startas under 2019. I vilket steg ishall och då även omklädningsrum
planeras att utvecklas är inte fastlagt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse den 18
mars 2019 anse motionen om omklädningsrum till juniorlagen i Västerviks IK besvarad,
samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Jäv
Dan Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse den 18
mars 2019 anse motionen om omklädningsrum till juniorlagen i Västerviks IK besvarad,
samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 61 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ks § 62

Ungdomsmotion om boxningsklubb – svar
Dnr 2018/372-101
Två elever på Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion där de skriver att
Västervik behöver en boxningsklubb. De yrkar att Västerviks kommun aktivt verkar för
att skapa förutsättningar för att starta en boxningsklubb.
Enligt motionärerna finns det gott om folk som har intresse för boxning och boxningen
är särskild bra för barn som har problem hemma med föräldrar, missbruk eller vänner
som har problem med våld. Motionärerna skriver i sin motion att boxningen är ett sätt
för dessa personer att få nya vänner samt lära känna personer som ger dem en bra
vägledning för en bättre framtid. Det är betydligt bättre för samhället om man kan
upprätthålla dessa våldsamma personer med boxning i stället för att utföra brott.
Motionärerna menar därför att man kan hävda att både individen och samhället gynnas
av en boxningsklubb.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 mars 2019 ett förslag till svar på
ungdomsmotionen. Förvaltningen skriver att Västerviks kommun har en policy med
riktlinjer antagna av kommunfullmäktige för insatser till föreningslivet. Här har
kommunen möjlighet att stödja föreningarnas verksamhet genom bidrag. Om intresse
och underlag finns att starta en boxningsklubb enligt motionärernas önskan kommer
kommunen vara öppen för en dialog. Det är dock viktigt att den tänkta föreningen
uppfyller medlemskap i Riksidrottsförbundet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse den 18
mars 2019 anse motionen om att starta en boxningsklubb i Västervik besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Yrkanden
Fredrik Lindwall (C) yrkar bifall till motionen med tillägget att hänvisa ungdomarna till
Västerviks kommuns föreningslots för ytterligare vägledning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse den 18
mars 2019 anse motionen om att starta en boxningsklubb i Västervik besvarad,

Justerandes sign
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att hänvisa ungdomarna till Västerviks kommuns föreningslots för ytterligare vägledning,
samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
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Ks § 63

Ungdomsmotion om nytt övergångsställe på
Östersjövägen – svar
Dnr 2018/372-101
En elev vid Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion om ett nytt
övergångsställe på Östersjövägen i Västervik. Motionären skriver att det är många elever
som studerar på Västerviks gymnasium som bor i områdena Midgård och Södermalm.
Ett nytt övergångsställe mitt emot den nya entrén till gymnasiet skulle öka säkerheten
för både elever och lärare.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 14 mars 2019 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen skriver att förslaget om att anlägga ett nytt övergångsställe
över Östersjövägen är bra och bör kunna förverkligas. Det finns ett förslag om att
anlägga en bussficka längs med Östersjövägen för resande till och från Västerviks
gymnasium. Förvaltningen skriver att anläggande av övergångsstället bör samordnas
med anläggningen av bussfickan för att kunna placeras på lämpligt ställe. En preliminär
projekteringsritning finns framtagen men finansieringsfrågan är inte utredd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla ungdomsmotionen om nytt övergångsställe på Östersjövägen, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla ungdomsmotionen om nytt övergångsställe på Östersjövägen, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 20 november 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ungdomsmotionären
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
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Ks § 64

Ungdomsmotion om hemsida och/eller app med
Västerviks kommuns utbud av föreningar och
aktiviteter – svar
Dnr 2018/372-101
Tre elever i årskurs 2 på Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion om att
kommunen ska ha en app med Västerviks kommuns utbud av föreningar och aktiviteter.
Motionärerna vill också att samma information som finns i appen ska finnas på
hemsidan. Detta ska underlätta för att hitta olika sorters aktiviteter i Västerviks
kommun.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 13 mars 2019 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen skriver att de är medvetna om behovet och att en ungdomsapp
är under utveckling. Förhoppningen är att kunna lansera den till sommaren 2019.
Samtidigt förbättras informationen på kommunens hemsida med särskilt fokus på
fritidsgårdarna och föreningslivet. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att
kommunens hemsida är den bästa platsen för kommunens information till medborgarna
oavsett ålder. Den nya ungdomsappen kommer fungera så att specifik information tas
från hemsidan och publiceras i appen. I den nya appen samlas allt som är på gång hos
fritidsgårdarna, vilka mötesplatser som finns, möjligheter att påverka och
kontaktinformation.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ungdomsmotionen om en app med kommunens utbud av föreningar och aktiviteter
besvaras med beskrivningen av hur kommunen arbetar med frågan (se
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019), samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ungdomsmotionen om en app med kommunens utbud av föreningar och aktiviteter
besvaras med beskrivningen av hur kommunen arbetar med frågan (se
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019), samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Justerandes sign
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Ks § 64 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 26 november 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
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Ks § 65

Ungdomsmotion om kommunens egna app
– svar
Dnr 2018/372-101
Tre elever i årskurs 2 på Västerviks gymnasium har lämnat in en ungdomsmotion om
kommunens egna app. Motionärerna vill att kommunen satsar på en app för att minska
gapet mellan kommunens verksamhet och ungdomar. Appen ska enligt förslaget göra
det lättare att hänga med i besluten på kommunfullmäktiges möten. I motionen föreslås
också att kommunen ska göra undersökningar för att se hur många unga användare
kommunen når ut till med de kommunikationsformer som används.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 13 mars 2019 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen skriver att ungdomarna som har skrivit motionen visar på ett
stort engagemang och intresse för kommunens verksamhet och de politiska besluten,
vilket de tycker är bra och hoppfullt. I skrivelsen redogör också förvaltningen för de olika
forum som finns för ungdomar, till exempel ungdomsrådet och olika former av
medborgardialog.
Förvaltningen skriver att kommunen håller på att utveckla en app som riktar sig specifikt
till ungdomar. Med appen hoppas kommunen nå även dem som inte på annat sätt
kommer i kontakt med kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att mycket
av det som motionärerna föreslår kommer att bli verklighet när den nya appen lanseras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ungdomsmotionen om kommunens egna app besvaras med beskrivningen av hur
kommunen arbetar med frågan (se kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars
2019), samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ungdomsmotionen om kommunens egna app besvaras med beskrivningen av hur
kommunen arbetar med frågan (se kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars
2019), samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
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
2019-03-26 30 (47)

Ks § 65 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
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 § 66

Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks
gymnasium – svar
Dnr 2018/372-101
En elev vid Västerviks gymnasium har skrivit en ungdomsmotion om att eleverna på
Västerviks gymnasium ska få större skåp och att skåpen ska vara sådana som tidigare
med över- och underskåp.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en skrivelse daterad 4 februari 2019 lämnat ett
yttrande i ärendet. Förvaltningen skriver att Västerviks gymnasium är inne i en om- och
tillbyggnadsfas som går under namnet Projekt Kunskapskällan. I samband med projektet
så har det funnits en stor efterfrågan på fler grupprum. De nya skåp som det investerats
i är elevskåp av standardmått och skåpen möjliggör för annan möblering i skolmiljön
med bland annat sittplatser för eleverna.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver vidare i sitt yttrande att de kan förstå att
förändringen med de nya skåpen innebär att varje elev behöver tid för att anpassa sig till
förändringen, men att de anser att utrymmena i skåpen är fullt tillräckliga för de behov
av förvaring som eleverna kan tänkas ha.
Barn- och utbildningsförvaltningen avslutar sitt yttrande med att skriva att det i Projekt
Kunskapskällan varken finns budget eller lokalytor för att byta skåp på nytt. Därför
föreslår förvaltningen att ungdomsmotionen ska avslås.
Barn-och utbildningsnämnden behandlade ungdomsmotionen på sitt sammanträde
2019-03-06, § 43 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att avslå
ungdomsmotionen om större skåp.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 14 mars 2019 att de inte har något
ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 4 februari 2019
avslå ungdomsmotionen om större skåp, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.
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 § 66 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 4 februari 2019
avslå ungdomsmotionen om större skåp, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 43
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 4 februari 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ungdomsmotionären
Västerviks gymnasium
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 § 67

Ungdomsmotion om att känna sig trygg i skolan
– svar
Dnr 2018/372-101
En elev vid Västerviks gymnasium har skrivit en ungdomsmotion om att känna sig trygg i
skolan. Eleven föreslår att elever som slåss medvetet inte borde få komma tillbaka till
samma skola, att vakter borde finnas på plats på gymnasiet oftare och att individer som
slåss ska bort från skolan.
Demokratiberedningen beslutade 2018-12-18 att överlämna motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en skrivelse daterad 4 februari 2019 lämnat ett
yttrande i ärendet. Förvaltningen skriver att de instämmer i motionärens åsikt om att
trygghet är en förutsättning för elevers lärande och en god studiegång samt att ingen
ska behöva känna sig nervös i skolmiljön för att slagsmål ska uppstå. Utifrån gällande
skollag och annan lagstiftning så arbetar Västerviks gymnasium systematiskt kring
trygghet och studiero i samarbete med socialtjänst, polis och kommunens
säkerhetsskyddschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver vidare att en elevs rätt till utbildning är en
stark skrivning i skollagen. I Västerviks kommun finns det bara en kommunal
gymnasieskola. Det innebär att elever inte kan placeras på en annan skola. Det innebär
också att gymnasieskolan inte kan ”få bort de individer som slåss” utan att eleven själv
väljer en annan skola och att den skolan tar emot eleven.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-06, § 44 att utifrån barn- och
utbildningsförvaltningens skrivelse anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i tjänsteskrivelse 14 mars 2019 att de inte har
något ytterligare att tillföra ärendet annat än att tacka motionären för
ungdomsmotionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelsen i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 4
februari 2019 anse ungdomsmotionen om att känna sig trygg i skolan besvarad, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.
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 § 67 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redogörelsen i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 4
februari 2019 anse ungdomsmotionen om att känna sig trygg i skolan besvarad, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 44
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 4 februari 2019
Demokratiberedningens beslut 2018-12-18 om beredning inför ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige 2019
Ungdomsmotion 24 oktober 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ungdomsmotionären
Västerviks gymnasium
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 § 68

E-förslag om utemiljö/lekplats i Ankarsrum
Dnr 2018/341-109
En medborgare har lämnat in ett e-förslag om utemiljön och lekplats i Ankarsrum.
Förslagsställaren tycker att det skulle passa väldigt bra med en inhägnad lekplats och en
BMX-bana på tomten mellan skolan och förskolan i Ankarsrum.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 mars 2019 framgår att kommunen
arbetar utifrån en framtagen lekplatsstrategi, vilket är en långsiktig plan för hur alla
lekparker ska utvecklas under de kommande åren. I Ankarsrum finns det tre stycken
kommunala lekplatser vid Granvägen, Spiksmedsvägen och Ankarströmsvägen.
Kommunen planerar inte att iordningsställa ytterligare en lekplats. Förslaget med en
BMX-bana anser förvaltningen att samhällsföreningen bör kunna anordna själva.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att besvara e-förslaget med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12
mars 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ingela Svensson (C) yrkar som tillägg att landsbygdsutvecklaren ges i uppdrag att ta
kontakt med förslagsställaren i ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12
mars 2019, samt
att kommunens landsbygdsutvecklare ges i uppdrag att ta kontakt med förslagsställaren
i ärendet.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 mars 2019
E-förslag inlämnat 30 september 2018
Expedieras till:
Ulla-Britta Stävmark, enheten för samhällsbyggnad
Malin Olsson, enheten för samhällsbyggnad
Malin Davidsson, 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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Ks § 69

E-förslag om skatepark i Gunnebo
Dnr2018/365-109
Elever i klass fyra på Gunnebo skola har lämnat in ett e-förslag till kommunen där de vill
ha en skatepark i Gunnebo.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 mars 2019 framgår att kommunen håller
på och planerar för en ny lekplats i Gunnebo. I samband med det så kommer kommunen
att ta med sig frågan om en skatepark/skateramp i Gunnebo. Lekplatsen är planerad att
byggas under år 2020.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att besvara e-förslaget med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12
mars 2019 där det framgår att kommunen tar med sig förslaget om skatepark till
planeringen av den nya lekplatsen i Gunnebo.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12
mars 2019 där det framgår att kommunen tar med sig förslaget om skatepark till
planeringen av den nya lekplatsen i Gunnebo.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 mars 2019
E-förslag inlämnat 17 oktober 2019
Expedieras till:
Ulla-Britta Stävmark, enheten för samhällsbyggnad
Malin Davidsson, 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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Ks § 70

Försäljning av Bogserbilen 2, Lunnargatan,
Västervik
Dnr 2019/37-253
Tim Larsson Motor AB har begärt att få köpa Bogserbilen 2. Fastigheten har en areal om
10 650 m2. Företaget avser att uppföra serviceverkstad och skadeverkstad för bilar och
lätta lastbilar. Byggytan beräknas ligga i intervallet 1600 – 2200 m2. Företaget finns idag
på Timmergatan i Västervik.
Förslag till avtal om överlåtelse av Bogserbilen 2 för en köpeskilling om 745 500 kr har
upprättats och bifogas. Översiktskarta bifogas även. Köpeskillingen är beräknad efter 70
kr/kvm. Avtalet är på sedvanligt sätt villkorat av bygglov och innehåller information om
dagvattenhanteringen, anslutning till Lunnargatan m.m.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Tim Larsson Motor AB (556804 - 1825)
om försäljning av Bogserbilen 2 i Västerviks kommun för en köpeskilling om 745 500 kr.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Tim Larsson Motor AB (556804 - 1825)
om försäljning av Bogserbilen 2 i Västerviks kommun för en köpeskilling om 745 500 kr.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 mars 2019 med bifogat förslag till
köpekontrakt för Bogserbilen 2, Västerviks kommun
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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Ks § 71

Försäljning av Filen 1, Karstorp, Västervik
Dnr 2019/118-253
Skrotfrag AB har begärt att få köpa del av Filen 1, ca 9000 m2. Skrotfrag AB tar hand om
närproducerat skrot och återvinner det. Företaget har 20 filialer i södra och mellersta
Sverige. I Västervik kommer man att samla ihop och omlasta material för återvinning.
Platsen passar med tanke på de skyddsavstånd som gäller för verksamheten. Företaget
avser att hårdgöra delar av området, inhägna det och uppföra personalutrymmen.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till avtal om överlåtelse av ca 9
000 m2 av Filen 1 för en köpeskilling om 100 kr/m2. Avtalet är villkorat av bygglov och
innehåller information om anslutning till Hultmangatan m.m. Servitut bildas för att
kommunen ska kunna kulvertera en ledning som ersättning för det dike som passerar
området.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Skrotfrag AB (556159-6759) om
försäljning av ca 9 000 m2 av Filen 1 i Västerviks kommun för en köpeskilling om 100
kr/m2.

Jäv
Fredrik Lindwall (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Skrotfrag AB (556159-6759) om
försäljning av ca 9 000 m2 av Filen 1 i Västerviks kommun för en köpeskilling om 100
kr/m2.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019 med bifogat förslag till köpeavtal
för Filen 1, Västerviks kommun
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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Ks § 72

Kvarteret Fogden 1, Västervik, Västerviks kommun,
Kalmar län – planbesked
Dnr 2019/47-214
Ett planbesked är ett mycket tidigt principbeslut och innebär att kommunen beslutar om
att inleda en planläggning för aktuellt område eller inte. Ett planbesked är ett
kommunalt beslut som inte är bindande och som inte kan överklagas. Beslutet ska inte
heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 13 februari 2019 om en ansökan om
planbesked som inkommit för fastigheten Fogden 1 i Västervik. Ovan parkeringsdäck på
fastigheten önskar fastighetsägaren att däcka på med en våning med stadsradhus och en
huskropp för lägenheter. Uppskattat antal bostäder är 35- 40 stycken.
Förvaltningens föreslår att ett positivt planbesked lämnas samt ett beslut om
upprättande av detaljplan för kvarteret Fogden 1. Föreslagen förtätning och omvandling
av fastigheten är i linje med gällande översiktsplan om hur staden ska förtätas.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att meddela ett positivt planbesked, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att upprätta förslag till detaljplan för
kvarteret Fogden 1, Västerviks tätort, Västerviks kommun, Kalmar län.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att meddela ett positivt planbesked, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att upprätta förslag till detaljplan för
kvarteret Fogden 1, Västerviks tätort, Västerviks kommun, Kalmar län.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 februari 2019
Expedieras till:
Marcus Åberg, 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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Ks § 73

Vägplaner för ombyggnad av väg E22 delarna
Målbäcken-Bälö och Häggebotorp-Gladhammar –
information
Dnr 2018/159-512
Västerviks kommun har tidigare lämnat yttranden till Trafikverket avseende vägplanen
och rubricerade delar. Trafikverket Region Syd har sammanfattat och kommenterat
synpunkterna i ett utlåtande vilka bifogas till Trafikverkets skrivelse 7 mars 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar på kommunstyrelsens sammanträde 26 mars
2019 information om vägplanen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen om vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona-Norrköping,
delen Målbäcken-Bälö och delen Häggebotorp-Gladhammar.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Trafikverkets skrivelse 7 mars 2019
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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Ks § 74

Västerviks ishockeyklubb – ansökan om extra
ordinärt föreningsbidrag
Dnr 2019/113-141
I skrivelse 12 mars 2019 så ansöker Västerviks IK om akut ekonomiskt stöd med 2
miljoner kronor som kompensation för de bristande intäktsmöjligheter som nuvarande
ishall ”Plivit Tradehallen” ger till klubben som hyresgäst. Västerviks IK begär också
motsvarande stöd under de säsonger som återstår tills en ny hall finns på plats i
Västervik.
Kommunstyrelsen förvaltning har berett ärendet och i det arbetet utrett olika sätt att
resonera på. Förvaltningen redovisar sina resonemang i tjänsteskrivelse 18 mars 2019.
Förvaltningen bedömer att en utbetalning om 2 miljoner kronor till Västerviks IK inte är
förenlig med kommunallagens bestämmelser om likställighetsprincipen samt en
kommuns möjligheter att ge individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare.
Förvaltningen lämnar i sin skrivelse ett förslag om att Västerviks IK skulle kunna få
fortsatt uppskov med hyran för den så kallade hyllan, som kommunen köpte av klubben
2018.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att avslå Västerviks IK:s ansökan om extra ordinärt bidrag om 2 miljoner kronor då det
inte bedöms vara förenligt med kommunlagen att utbetala ett sådant, mot de behov och
skäl som Västerviks IK anger, samt
att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att till Västerviks IK kommunicera
möjligheten att ansöka om ett års fortsatt hyresuppskov för den tillkommande hyran
gällande den så kallade ”hyllan”.

Jäv
Dan Nilsson (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ordföranden yrkar att ärendet ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

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 § 74 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå Västerviks IK:s ansökan om extra ordinärt bidrag om 2 miljoner kronor då det
inte bedöms vara förenligt med kommunlagen att utbetala ett sådant, mot de behov och
skäl som Västerviks IK anger, samt
att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att till Västerviks IK kommunicera
möjligheten att ansöka om ett års fortsatt hyresuppskov för den tillkommande hyran
gällande den så kallade ”hyllan”.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 mars 2019
Västerviks ishockeyklubbs ansökan 12 mars 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Revisionsrapport om granskning avseende
långsiktig ekonomisk planering – information
Dnr 2019/62-107
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks
kommun genomfört en granskning avseende långsiktig ekonomisk planering. Syftet med
denna granskning, och däri analysen av de demografiska förändringarnas påverkan på
den ekonomiska utvecklingen, har varit att synliggöra de möjliga konsekvenserna för
Västerviks kommun.
Kommunens revisorer har i skrivelse 30 januari 2019 överlämnat granskningen till
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom. Revisorerna kräver inget svar
på granskningsrapporten men vill påtala vikten av att kommunstyrelsen förvissar sig om
att man har sammanställda och kompletta långsiktiga analyser som beslutsunderlag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om revisionsrapporten om granskning avseende
långsiktig ekonomisk planering.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
ska delges kommunledningskontorets kommentarer och synpunkter.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om revisionsrapporten om granskning avseende
långsiktig ekonomisk planering, samt
att kommunledningskontorets kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten ska
delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet:
Kommunens revisorers skrivelse 30 januari 2019 med bilagerad granskningsrapport från
EY avseende långsiktig ekonomisk planering.
Expedieras till:
Kommunens revisorer
Anders Björlin, ledningskontoret
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Information om tillgängliggörande av skärgården
– delrapport om uppdrag i budget
Dnr 2018/246-533
I budget 2019 gavs kommunfullmäktige kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att
skapa förutsättningar för att långsiktigt tillgängliggöra skärgården.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 mars 2019 information om
påbörjade åtgärder i linje med uppdraget i budget. Förvaltningen skriver att en del av
detta uppdrag, vid sidan av förberedelserna inför säsongen 2020 med köp av fartyg och
upphandling av drift med mera, har handlat om att skapa förutsättningar för ökad
trafikvolym för skärgårdstrafiken.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna informationen lämnad i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 mars
2019.

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 18 mars 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
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Ombudgetering av pågående investeringar och
revidering av 2019 års investeringsbudget
Dnr 2018/64-041
Kommunstyrelsen har att genomföra ombudgetering av pågående investeringsobjekt
mellan redovisningsåren. I bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 mars
2019 redovisas aktuella objekt. Dessutom föreslås en revidering av 2019 års
investeringsbudget.
Enligt budget 2019 ska investeringar självfinansierats till 100% (årets resultat +
avskrivningar sett i ett femårsperspektiv). Förvaltningen skriver att det totala underlaget
för upparbetade medel uppgår för perioden 2017-2021 till sammanlagt 304 mnkr
(resultat+avskrivningar). För åren 2019-2021 har budgeterade nivåer används. De
sammanlagda investeringarna för perioden (utförda och budgeterade) uppgår till 279
mnkr. Målet om självfinansiering uppnås då för perioden inklusive förslag till beslut.
I kommunfullmäktige beslutades att budget 2019 har investeringar
uppgående till totalt 62,2 Mnkr plus 5 mnkr för Södra Infarten. För att målet om
självfinansiering ska uppnås föreslås en revidering av budget 2019 till 51,6 mnkr. Med de
föreslagna ombudgeterade medlen från 2018 på 45,2 Mnkr (inklusive Södra infarten
med 5,5 Mnkr) uppgår investeringarna för 2019 till totalt 96,8 Mnkr inklusive 5,5 Mnkr
för Södra Infarten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa investeringsbudgeten enligt redovisat förslag till motsvarande 96,8 mnkr till
2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att ärendet innan behandling i
kommunfullmäktige ska kompletteras med driftskostnad i en ytterligare kolumn där det
är möjligt.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet innan behandling i kommunfullmäktige ska kompletteras med driftskostnad i
en ytterligare kolumn där det är möjligt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att fastställa investeringsbudgeten enligt redovisat förslag till motsvarande 96,8 mnkr till
2019.
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 mars 2019
Expedieras till:
Tomas Ogebrink, ledningskontoret
Ulf Kullin, ledningskontoret
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Kommunfullmäktige
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Rapporter
Harald Hjalmarsson (M) lämnar rapport från styrelsemöte med stiftelsen Visan den 15
mars 2019.
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