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Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
7 oktober 2019 kl. 8.30 – 15.00
ajournering 09.40-10.00, 12.30-14.00, 14.40-14.50

Beslutande

Dan Nilsson (S), ordf.
Malin Wimmerström (S)
Sharad Bhatt (S)
Fredrik Lindwall (C) tjg ers.
Anna Bodjo (MP)
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Maud Ärlebrant (KD)
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Tommy Ivarsson (SD)
Mariann Gustafsson (V)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Tommy Ivarsson (SD)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 8 oktober 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

277-303

Mikael Åskog

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Tommy Ivarsson

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

7 oktober 2019

Anslaget sätts upp

9 oktober 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Underskrift
Mikael Åskog

Anslaget tas ned

31 oktober 2019
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Övriga närvarande
Marcus Fridlund, (S), ers. §§ 280-303
Gunnar Jansson (S), ers.
Ingela Svensson (C), ers.
Andreas Rindbäck Wallin, (V) ers. §§ 277-295
Lars-Inge Karlsson (KD), ers.
Sverker Thorén (L), ers.
Dan Larsen (SD), ers.
Jacob Hoffsten (SV), ers.
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, förvaltningsledare §§ 277-279
Christina Bäckström, ekonomichef §§ 277-279
Mikael Åskog, sekreterare
Jörgen Jonsson, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 279
Magnus Bengtsson, barn- och utbildningsförvaltningen, del av § 279
Johannes Löf, enheten för arbete och kompetens, del av § 279
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad, del av § 279
Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 279
Maria Rudbo, kulturenheten, del av § 279
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 279
Rickard Wester, Västervik Miljö & Energi AB, del av § 279
Gina Svensson, enheten för kommunservice, del av § 279
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad, del av § 279
Ulla-Britta Stävmark, enheten för samhällsbyggnad, del av § 279
Mikael Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 279
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 279
Anna Öhrling Elltorp, ledningskontoret, del av § 279
Sofia Eldh, ledningskontoret, del av § 279
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens, del av § 279
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens, del av § 279
Elisabet Olsson, ledningskontoret, del av § 279
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Ärendelista 7 oktober 2019
§ 277

Upprop och val av justerare

§ 278

Anmälan om delegationsbeslut

§ 279

Kommundirektören informerar

§ 280

Kommunalt partistöd 2018 i Västerviks kommun – utbetalning 2020

§ 281

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 september
2019

§ 282

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen m.m. 2020

§ 283

Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022 – yttrande
till Region Kalmar

§ 284

Hyresavtal för Västerviks simhall – svar på återremiss

§ 285

Gästhamn i Fiskarehamnen – beslut om upphandling

§ 286

Motion om en plan för 1000 nya jobb – förslag till svar

§ 287

E-förslag mindre kött och mer vegetarisk mat i kommunens verksamheter –
svar

§ 288

Ökad samordning för frågor om Västerviks kommuns föreningsliv – information

§ 289

Projekt Yrkesvärd – ansökan till Migrationsverkets asyl- migrations- och
integrationsfond

§ 290

Handlingsplan integrationsstrategin – redovisning av pågående och planerade
aktiviteter

§ 291

Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag till och med den 25
september 2019

§ 292

Motion om flytt av SFI – förslag till svar

§ 293

Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks gymnasium – svar på återremiss

§ 294

Motion om försöksverksamhet med kontorslandskap i miniatyr i skolan –
förslag till svar

§ 295

Motion om nolltaxa i busstrafiken i Västerviks kommun – förslag till svar

§ 296

E-förslag om hundrastgård på söder – svar

§ 297

E-förslag om klimatnödläge – svar

§ 298

Revidering av Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning för Västerviks
kommunkoncern – förslag på arbetsordning

§ 299

Byggnadsplan för del av Ytterby 1:19 m.fl., Runnkalen, Stora Askö,
Loftahammar, Västerviks kommun – antagande av ändring

§ 300

Detaljplan för Horn 1:478-482 m.fl., Västrum, Västerviks kommun –
planbesked

§ 301

Förlängning av exploateringsavtal Slottsholmen samt parkeringsköp
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Ärendelista 7 oktober 2019 forts.
§ 302

Val av ombud till föreningen Energikontor Sydosts föreningsstämma 24
oktober 2019

§ 303

Rapporter
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Ks § 277

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Tommy Ivarsson (SD) utses att justera dagens protokoll.
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Ks § 278

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Ordförandens beslut
Dnr Hid 2019.2134
Beslut 25 september 2019 om enskilt ärende enligt socialtjänstlagen angående
ekonomiskt bistånd.
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Ks § 279

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

Kommunalt partistöd 2018 i Västerviks kommun – utbetalning 2020
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen m.m. 2020
Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022 –
yttrande till Region Kalmar
Gästhamn i Fiskarehamnen – beslut om upphandling
Motion om en plan för 1000 nya jobb – förslag till svar
E-förslag mindre kött och mer vegetarisk mat i kommunens verksamheter –
svar
Ökad samordning för frågor om Västervik kommuns föreningsliv
– information
Projekt Yrkesvärd – ansökan till Migrationsverkets asyl- migrations- och
integrationsfond
Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag till och med den 25
september 2019
Handlingsplan integrationsstrategin – redovisning av pågående och
planerade aktiviteter
Motion om flytt av SFI – förslag till svar
Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks gymnasium – svar på
återremiss
Motion om försöksverksamhet med kontorslandskap i miniatyr i skolan –
förslag till svar
Motion om nolltaxa i busstrafiken i Västerviks kommun – förslag till svar
E-förslag om hundrastgård på söder – svar
E-förslag om klimatnödläge – svar
Revidering av Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning för
Västerviks kommunkoncern – förslag på arbetsordning
Byggnadsplan för del av Ytterby 1:19 m.fl., Runnkalen, Stora Askö,
Loftahammar, Västerviks kommun – Antagande av ändring
Detaljplan för Horn 1:478-482 m.fl., Västrum, Västerviks kommun –
planbesked
Förlängning av exploateringsavtal Slottsholmen samt parkeringsköp

Förändringar på dagordningen
Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att ett ärende om val av ombud till föreningen
Energikontor Sydosts föreningsstämma 24 oktober 2019 läggs till på dagordningen vilket
godkänns av styrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 12.30-14.00 för lunch och gruppmöten.
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Ks § 280

Kommunalt partistöd 2018 i Västerviks kommun –
utbetalning 2020
Dnr 2018/3-104
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Västerviks kommun (kommunfullmäktiges
beslut 2014-06-30, § 130) betalas partistöd ut i förskott under januari månad efter
beslut av kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen ska en redovisning gällande
perioden 1 januari – 31 december lämnas in till kommunfullmäktige senast sex månader
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen ska även innehålla en granskning om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar en sammanställning av rapporterna i skrivelse
23 september 2019. Samtliga partier i kommunfullmäktige har inom föreskriven tid
lämnat in redovisningar för 2018. Samtliga redovisningar är granskade med underskrift
av den utsedde granskaren.
Redovisningarna överlämnas till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige för
beslut om utbetalning av partistöd 2020.

Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunalt partistöd 2020 utbetalas till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med gällande regler beslutade av kommunfullmäktige
2014-06-30, § 130.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunalt partistöd 2020 utbetalas till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med gällande regler beslutade av kommunfullmäktige
2014-06-30, § 130.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 september 2019
Partiernas redovisningar med bifogade granskningar
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 281

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag per 30 september 2019
Dnr 2019/143-109
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom 1 år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober lämna
en redovisning av de motioner som inte beretts färdigt.
I skrivelse 1 oktober 2019 redovisar kommunstyrelsens förvaltning antalet obesvarade
motioner och medborgarförslag per 30 september 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30
september 2019 till kommunfullmäktige.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30
september 2019 till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 oktober 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 282

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen m.m.
2020
Dnr 2019/321-006
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 277 om följande sammanträdesdagar för
2020: 27 januari, 24 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 21 september, 19
oktober, 23 november och 14 december.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 1 oktober 2019 följande dagar som
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen:
28 januari (tisdag), 10 februari, 25 februari (tisdag), 9 mars, 24 mars (tisdag), 6 april, 20
april, 4 maj, 18 maj, 1 juni, 16 juni (tisdag), 24 augusti, 7 september, 22 september
(tisdag), 5 oktober, 20 oktober (tisdag), 9 november, 24 november (tisdag), 7 december.
Som utvecklingsdagar föreslås för 2020 följande dagar: 20 januari, 2-3 mars, 11 maj, 14
september och 16 november. Deltagare på utvecklingsdagarna föreslås liksom tidigare
vara kommunstyrelsen, koncernledningsgruppen samt nämnds- och bolagspresidier.
Förslag till fyra ordförandekonferenser för samtliga nämnder och styrelser är 17 februari
(måndag), 21 april (tisdag), 31 augusti (måndag) och 2 november (måndag).
Kommunstyrelsens utskott samt nämnder beslutar om sina sammanträdesdagar med
utgångspunkt i kommunstyrelsens sammanträdesplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
utvecklingsdagar samt ordförandekonferenser år 2020.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Mariann Gustafsson (V) yrkar som ändring att ett kommunstyrelsemöte ska läggas in i
planeringen den 13 januari 2020.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
utvecklingsdagar samt ordförandekonferenser år 2020.

Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 oktober 2019
Expedieras till: Styrelser och nämnder
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Ks § 283

Handlingsprogram för kompetensförsörjning i
Kalmar län 2020-2022 – yttrande till Region Kalmar
län
Dnr 2019/265-020
Region Kalmar län har i remiss 25 juni 2019 begärt yttrande över förslag till
handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022.
Regionen skriver i sin remiss att kunskap och kompetens är ett av de strategiskt viktiga
områdena i den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län. En ökad utbildningsnivå
och ett livslångt lärande bidrar till en regional hållbar tillväxt. För att nå de
gemensamma målen inom kunskap och kompetens krävs ett strategiskt samarbete
mellan flera olika aktörer i Kalmar län.
Förslaget till handlingsprogram har tagits fram av Region Kalmar län tillsammans med
olika aktörer för att förtydliga detta samarbete. Programmet ska förtydliga den
regionala utvecklingsstrategins innehåll om kompetensförsörjning, prioritera länets
insatser till och med 2022 samt skapa ett länsgemensamt underlag för prioriteringarna.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 30 september 2019 ett förslag till
yttrande. Ledningskontorets HR-avdelning har samordnat arbetet och samtliga
förvaltningar har erbjudits möjlighet att delta och lämna synpunkter.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltning yttrande 30 september 2019 över förslag till
handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022 som sitt eget och
vidaresända det till Region Kalmar län.

Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att i svaret bör kopplingen mellan kompetens och
tillgänglighet förstärkas, exempelvis genom att Västervik fortfarande är en egen FAregion, samt att kommunstyrelsen delegerar till sin ordförande att sammanställa och
godkänna svaret.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar att i kommunens yttrande lägga till:
- Yrkeshögskoleutbildning. Platserna utnyttjas ej, 25 % tomma. Denna typ av utbildning
skulle kunna passa en del av Västerviks näringsliv. Utarbeta handlingsplan för denna typ
av utbildning.
- Företagstjänster bör öka.
- Gruppen 65+ (67+) bör inkluderas, fler i arbete.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit båda yrkandena.
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Ks § 283 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till sin ordförande att sammanställa yttrandet utifrån tilläggsyrkandena och
expediera yttrandet till Region Kalmar län.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 30 september 2019
Region Kalmar läns remiss 25 juni 2019 med förslag till handlingsprogram för
kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022
Expedieras till:
Region Kalmar län
Sofia Eldh, ledningskontoret
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Ks § 284

Hyresavtal för Västerviks simhall – svar på
återremiss
Dnr 2018/154-821
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-09, § 246 att föreslå kommunfullmäktige
•

att godkänna årshyrestillägg för Västerviks simhall på 8 670 000 kr för etapp 1
enligt redovisad programhandling, baserad på ett 15-årigt hyreskontrakt,

•

att finansiering sker inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram, samt

•

att kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att inom ovan redovisade
ekonomiska ramar teckna hyresavtal.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23, § 267 att återremittera ärendet om
hyresavtal för Västerviks simhall till kommunstyrelsen med följande motivering: för att
säkra bästa kvalitet till lägsta pris ska kommunstyrelsen redovisa alternativ med extern
huvudman samt riskanalys för byggnation av simhall, uppdraget ska redovisas i
kommunfullmäktige under 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 2 oktober 2019 för nuvarande
hyresavtalsförhållanden för Bökensved 1 där Västerviks simhall är belägen.
Förvaltningen skriver att för alternativet att låta en ”extern huvudman” äga, bygga om
och till samt driva Västerviks Simhall, måste kommunen ta fram ett förfrågningsunderlag
för upphandling. Arbetet kring detta tillkommande förfrågningsunderlag inklusive ny
fastighetsbildning samt upprättade av nya bygghandlingar bedöms medföra en
processförskjutning på minst 12-18 månader, till en uppskattad direkt kostnad kring 750
000 kr.
Tidsförskjutningen är även av ekonomisk betydelse. Med en fördröjd byggstart medför
det en kostnadsökning (3-5% årligen) på byggkostnaden, vilket i sin tur resulterar i en
högre hyra.
Vad gäller frågan kring riskanalys för byggnation av simhall så skriver förvaltningen att
de har förtroende för de beräkningar och bedömningar som TjustFastigheter AB har
gjort och som ligger till grund för nivåerna i föreslaget hyresavtal. I skrivelse 5 juni 2019
redovisar TjustFastigheter AB kalkyl och utfall för 15 större investeringsprojekt som
bolaget tidigare har genomfört och avslutat. Detta visar att avvikelsen i utfallet jämfört
med kalkylerade kostnader normalt är mycket liten.
Kommunstyrelsens ordförande bedömer i skrivelse 3 oktober 2019 att ärendet är
tillräckligt berett och föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens tidigare förslag 2019-09-09, § 246.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att den ytterligare beredning som härmed har skett i ärendet med anledning av
innehållet i återremissmotiveringen från fullmäktige är tillräcklig.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna årshyrestillägg för Västerviks simhall på 8 670 000 kr för etapp 1 enligt
redovisad programhandling, baserad på ett 15-årigt hyreskontrakt,
att finansiering sker inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram, samt
att kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att inom ovan redovisade
ekonomiska ramar teckna hyresavtal.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Maud Ärlebrant (KD) yrkar att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare beredning.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar som tillägg att TjustFastigheter AB ska använda extern
expertis i genomförandet av bygget.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag
och finner att kommunstyrelsen valt att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer sedan sitt eget yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Tommy Ivarssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att den ytterligare beredning som härmed har skett i ärendet med anledning av
innehållet i återremissmotiveringen från fullmäktige är tillräcklig.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige
besluta
att godkänna årshyrestillägg för Västerviks simhall på 8 670 000 kr för etapp 1 enligt
redovisad programhandling, baserad på ett 15-årigt hyreskontrakt,
att finansiering sker inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram,
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att kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att inom ovan redovisade
ekonomiska ramar teckna hyresavtal, samt
att TjustFastigheter AB ska använda extern expertis i genomförandet av bygget.

Reservation
Harald Hjalmarsson (M) och Maud Ärlebrant (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkandena.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 3 oktober 2019
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 oktober 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-23, § 267
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-09, § 246
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 september 2019 inkl. driftkalkyl
TjustFastigheter AB:s programhandling för Västerviks simhall, daterad 2019-08-15
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Gästhamn i Fiskarehamnen – beslut om
upphandling
Dnr 2018/43-846
De senaste två sommarsäsongerna har kommunen, på prov, arrenderat ut del av
Fiskarehamnen för i första hand gästhamnsverksamhet. Möjlighet till uthyrning av rena
säsongsplatser har inte funnits, även om förhållandevis långa liggetider har accepterats
under vissa förutsättningar. Anledningen till att rena säsongsplatser hittills inte har
accepterats under provperioden är att det är just olika former av gästhamnsverksamhet
som varit i fokus för testet.
Syftet med försöket har varit att se om det går att få fler båtrörelser i centrumhamnen
och göra den tillgänglig för fler för att bidra till centrumtillväxten och centrumnäringar
och samtidigt i huvudsak bibehålla Fiskarehamnens lite pittoreska och småskaliga
karaktär.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i tjänsteskrivelse 20 september 2019 för de
erfarenheter de senaste två säsongerna givit, och föreslår att gästhamns- och
säsongsplatsverksamheten vid Fiskarehamnen utarrenderas under tre år genom
upphandling. Uppdraget som är kopplat till upphandlingen avser att driva gästhamn och
erbjuda säsongsplatser utifrån de 37 numrerade båtplatserna som finns vid
betongbryggan i Fiskarehamnen samt kajplatser med vissa begränsningar.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att utarrendera gästhamns- och säsongsplatsverksamheten vid Fiskarehamnen under tre
år genom upphandling.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar som ändring:
1. Prioritera båtgäster med små båtar som ligger kort tid
2. Inget tillträde eller övernattning för större båtar
3. Säsongsplatser för bättre ekonomi
4. Kajplatser C och D ingår ej, bara kajplatser A och B.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att utarrendera gästhamns- och säsongsplatsverksamheten vid Fiskarehamnen under tre
år genom upphandling.
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Reservation
Tommy Ivarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 september 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
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Motion om en plan för 1000 nya jobb – förslag till
svar
Dnr 2018/369-109
Helena Sjöholm (M) och Harald Hjalmarsson (M) har 21 december 2018 lämnat in en
motion om en plan för 1000 nya jobb. Motionärerna vill att en plan tas fram för att ge
lokala företaga förutsättningar att utvecklas och växa så att 1000 nya jobb skapas under
mandatperioden och att arbetet sker i dialog med det lokala näringslivet.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-27, § 95 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 30 september 2019 ett yttrande
i ärendet. Befolkningstillväxt, tillgång till kompetens, tillgång till bostäder, god
infrastruktur och kommunikationer samt nationella och globala tillväxttrender med
konjunkturcykler och inverkande händelser av olika slag är delar som samspelar med
varandra och ger förutsättningar för lokal tillväxt, ett ökat antal arbetstillfällen och
därmed ökad sysselsättning.
Förvaltningen skriver i sin slutsats att det främst är förhållandevis stora
infrastruktursatsningar som kan ge en så pass stor effekt som 1000 nya jobb med
påverkan på nya etableringar, utökning hos befintliga arbetsgivare och inpendling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 30 september 2019
anse motionen om en plan för 1000 nya jobb besvarad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 30 september 2019
anse motionen om en plan för 1000 nya jobb besvarad.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 30 september 2019
Kommunfullmäktige beslut 2019-01-28, § 95
Motion inkommen 21 december 2018
Expedieras till: Kommunfullmäktige
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E-förslag mindre kött och mer vegetarisk mat i
kommunens verksamheter – svar
Dnr 2019/212-109
En person har lämnat in ett e-förslag om mindre kött och mer vegetarisk mat i
kommunens verksamheter, för klimatets skull. Förslagsställaren föreslår att kommunen
ser över hur de kan öka andelen vegetarisk mat i alla sina verksamheter.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 12 juli 2019 ett förslag till svar på eförslaget. Förvaltningen skriver att kommunens kostverksamhet följer Västerviks
kommuns energi- och klimatstrategi för att bidra till ett hållbart samhälle. Sedan 2018
pågår ett arbete med att utveckla recept och maträtter som är mer klimatsmarta. En del
i det arbetet är utbildning av personalen. Våren 2019 gick all kostpersonal en
matlagningskurs där kockarna fick provlaga maträtter som innehöll mindre kött och mer
rotfrukter. Kunskaperna har sedan använts för att minska ner köttmängden i flera av
recepten. Köttet ersätts med alternativ som rotfrukter, linser och bönor. Kommunens
kostenhet arbetar för att öka antalet dagar som en helt vegetarisk meny serveras inom
alla kommunens kök.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att besvara e-förslaget med kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 juli 2019, där
det framgår att det i kommunen pågår ett arbete med att utveckla mer klimatsmart
kosthållning utifrån kommunens energi- och klimatstrategi.

Deltar ej i beslutet
Tommy Ivarsson (SD) deltar ej i beslutet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget med kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 juli 2019, där
det framgår att det i kommunen pågår ett arbete med att utveckla mer klimatsmart
kosthållning utifrån kommunens energi- och klimatstrategi.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 juli 2019
E-förslag 9 januari 2019
Expedieras till: Gina Svensson, enheten för kommunservice
Malin Davidsson, ledningskontoret
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Ökad samordning för frågor om Västervik kommuns
föreningsliv – information
Dnr 2019/336-808
Inom Västerviks kommun finns flera tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med
frågor som rör stöd till och samverkan med föreningslivet. De föreningar som är
registrerade som kulturföreningar handläggs av kulturenheten. Föreningar som ägnar sig
åt idrott eller övrigt handläggs av enheten för samhällsbyggnad. Utöver detta arbetar
kommunens landsbygdsutvecklare nära hembygds-, intresse- och samhällsföreningar på
landsbygden samt föreningslotsen med integration i samhället via föreningslivets hela
aktivitetsutbud.
För att förenkla för föreningslivet i kontakter med Västerviks kommun har
kommunstyrelsens förvaltning gemensamt sökt former för samverkan mellan de olika
rollerna. Målsättningen är att under hösten påbörja en form av gemensamma möten av
modellen ”dukat bord” dit företrädare för föreningar med specifika frågeställningar kan
bjudas in för att träffa fler funktioner på kommunen vid ett och samma tillfälle.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i tjänsteskrivelse 26 september 2019 att de
planerar att vid ett tillfälle per månad, med start måndagen den 21 oktober 2019 ha
gemensamma arbetsmöten med utrymme att möta föreningar och lyssna på uppkomna
frågeställningar för att därefter behandla frågan och leverera svar. Mötena kommer att
genomföras med början i Västervik med alternerande dagar månadsvis för att sedan på
längre sikt genomföras på olika orter i kommunen. Syftet är att, i enlighet med Policy
och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet, utveckla och bredda
dialogen med föreningslivet.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna lämnad information.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att metoden med
dukat bord även implementeras inom näringslivsarbetet.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons (M) tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
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Omröstning begärs och ordföranden föreslår att de som vill avslå Harald Hjalmarssons
tilläggsyrkande röstar ja och de som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Malin Wimmerström (S), Sharad Bhatt (S), Fredrik Lindwall (C), Anna Bodjo (MP),
Mariann Gustafsson (V) och Dan Nilsson (S) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD) och Tommy Ivarsson
(SD) röstar nej.
Kenneth Hardy Axelsson (L) väljer att avstå från att rösta.
Med sex (6) ja-röster mot fyra (4) nej-röster beslutar kommunstyrelsen därmed att avslå
tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 september 2019
Expedieras till:
Ulf Kullin, ledningskontoret
Johannes Löf, enheten för arbete och kompetens
Mårten Öhrling, kulturenheten
Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
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Projekt Yrkesvärd – ansökan till Migrationsverkets
asyl- migrations- och integrationsfond
Dnr 2019/337-130
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 september 2019 framgår att
förvaltningen har ansökt om medel ur Migrationsverkets asyl-, migrations- och
integrationsfond för projekt Yrkesvärd. Det är ett projekt som spänner över åren 20202022. Målgruppen är arbetslösa personer med bakgrund som
flykting/skyddsbehövande. Personerna ska ha uppehållstillstånd men ännu ej vara
svenska medborgare och ålder 18-64 år.
Syftet med projektet är att öka målgruppens förståelse för svenskt arbetsliv och få en
tidig och värdefull inblick samt närkontakt med arbetslivet och ett valt
yrkes/branschområde. Personliga och yrkesmässiga nätverk är viktigt för att få tillträde
till arbetsmarknaden vilket projektets yrkesvärdar erbjuder. Svenskt arbetsliv och dess
kultur kan skilja sig stort från målgruppens erfarenheter. För att stötta målgruppens
yrkesmatchning och framtida etablering på arbetsmarknaden så erbjuds målgruppen en
utbildningsdel i arbetslivsorientering.
Förvaltningen skriver att projektet fyller en lucka som inte omfattas av andra projekt och
aktiviteter som Västerviks kommun genomför i egen regi eller tillsammans med
Arbetsförmedlingen.
Den totala finansieringen för projektet uppgår till 6 169 747 kronor varav 75%
finansieras av EU/Migrationsverket. Västerviks kommuns medfinansiering (25%) föreslås
belasta resultat för kommunstyrelsen 2019 med 500 000 kr. För åren 2021-2022 föreslås
finansiering ske genom ansökan om medel ur resultat- och utjämningsfonden för
kommunstyrelsen, sammanlagt 1 042 437 kr.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att hos Migrationsverket ansöka om ekonomiska medel till Projekt Yrkesvärd för
perioden år 2020 – 2022,
att medfinansiering för år 2020 sker med 500 000 kr genom ekonomiskt resultat 2019
för kommunstyrelsen, samt
att ansöka till kommunfullmäktige om disponering av totalt 1 042 437 kr från
kommunstyrelsens resultat- och utjämningsfond för finansiering av Projekt Yrkesvärd för
åren 2021-2022.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
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Tommy Ivarsson (SD) yrkar avslag med motiveringen: Vi anser att prioriterade insatser
behöver göras inom bättre utbildning i svenska språket för nyanlända. Det är vad de
främst behöver för att kunna få jobb och det är där vi ska satsa våra resurser. Även om vi
får bidrag så innebär det 1,5 mnkr kostnad för ytterligare kommunala resurser. Vi måste
spara pengar för att satsa på kärnverksamheten.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att hos Migrationsverket ansöka om ekonomiska medel till Projekt Yrkesvärd för
perioden år 2020 – 2022,
att medfinansiering för år 2020 sker med 500 000 kr genom ekonomiskt resultat 2019
för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige
besluta
att godkänna att kommunstyrelsen disponerar totalt 1 042 437 kr från
kommunstyrelsens resultat- och utjämningsfond för finansiering av Projekt Yrkesvärd för
åren 2021-2022.

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

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 september 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
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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 25 september 2019 en sammanfattning
av handlingsplanen per 2019-09-25.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om handlingsplan för integrationsstrategin.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 september 2019
Expedieras till:
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
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Integrationsfonden – rapport om beslutade anslag
till och med den 25 september 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 september 2019 en
sammanställning över beslutade anslag ur integrationsfonden till och med 25 september
2019.

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

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om beslutade anslag ur integrationsfonden till och med 25
september 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 september 2019
Expedieras till:
Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens
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Motion om flytt av SFI – förslag till svar
Dnr 2019/124-109
Jon Sjölander (M) och Elin Landerdahl (M) har 19 mars 2019 lämnat in en motion om
flytten av SFI (svenska för invandrare). Motionärerna yrkar att SFI i dagsläget inte flyttar
in i gymnasiets lokaler samt att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att hitta nya
lokaler för SFI-undervisningen under perioden då verksamheten har många aktiva
elever.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 144 att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning och yttrande.
Av barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 10 juli 2019 framgår att förvaltningen
inte ser att det finns utrymme inom befintlig budgetram eller budget 2020 för att flytta
delar av eller hela vuxenutbildningen till andra lokaler. En flytt av SFI, om än tillfälligt
under den period verksamheten har många aktiva elever, är förenad med ökade
hyreskostnader. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i sin skrivelse att
gymnasieskolan och vuxenutbildning fortsätter arbetet med att bedriva sin verksamhet
utifrån det beslut som finns kring sammanflytt av verksamheterna på Östersjövägen 6.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-09-10, § 105, att bifalla barn- och
utbildningsförvaltningens redovisade förslag till yttrande gällande motionen.
Västerviks kommuns ungdomsråd har 3 oktober 2019 lämnat ett yttrande i ärendet.
Rådet anser bland annat att det är bra att SFI är i gymnasiets lokaler då nysvenskar på så
sätt kan känna sig som en del av samhället och att de integreras mycket snabbare när de
blir tvungna att träffa ”svenska” elever på skolan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om flytt av SFI.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Jon Sjölander (M) yrkar bifall till motionen med tillägg att under våren 2020 göra en
uppföljning samt redovisa en åtgärdsplan med den genomförda riskanalysen som
underlag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag till motionen och bifall till Jon Sjölanders (M)
tilläggsyrkande.
Maud Ärlebrant (KD) yrkar bifall till motionen och bifall till Jon Sjölanders (M)
tilläggsyrkande.
Justerandes sign
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Tommy Ivarsson (SD) yrkar avslag till motion och bifall till Jon Sjölanders (M)
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först sitt eget yrkande om att avslå motionen mot Jon Sjölanders
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit ordförandens yrkande om avslag.
Ordföranden ställer sedan Jon Sjölanders tilläggsyrkanden under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om flytt av SFI, samt
att under våren 2020 göra en uppföljning samt redovisa en åtgärdsplan med den
genomförda riskanalysen som underlag.

Handlingar i ärendet:
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 oktober 2019
Ungdomsrådets yttrande 3 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-10, § 105
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 10 juli 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 144
Motion 18 mars 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks
gymnasium – svar på återremiss
Dnr 2018/372-101
En elev vid Västerviks gymnasium, SA17B, 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.
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 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 172 att återremittera ärendet till barn- och
utbildningsnämnden med motiveringen att ge nämnden i uppdrag att komplettera med
förslag på hur man kan lösa behoven för de elever med behov av större förvaring.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnar ett yttrande 2 september 2019. Den
lösning som förvaltningen föreslår är att använda ett tidigare förråd som förvaring för
hjälmar i första hand.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-09-10, § 106 att bifalla barn- och
utbildningsförvaltningens redovisade förslag.
Västerviks kommuns ungdomsråd skriver i ett yttrande 3 oktober 2019 att de anser att
förslaget ska avslås. Rådet anser att det vore onödigt att lägga så mycket pengar på att
köpa nya skåp till hela skolan då de pengarna kan läggas på mer roliga saker som gynnar
eleverna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå ungdomsmotionen om större skåp på Västerviks gymnasium.

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 avslå ungdomsmotionen om större skåp på Västerviks gymnasium.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 oktober 2019
Ungdomsrådets yttrande 3 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-10, § 106
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2 september 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 172
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26, § 66
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 mars 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 43
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 4 februari 2019
Motion 24 oktober 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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Motion om försöksverksamhet med
kontorslandskap i miniatyr i skolan – förslag till
svar
Dnr 2019/73-109
Anne-Marie Norman (SD) har 21 februari 2019 lämnat in en motion om
försöksverksamhet med kontorslandskap i miniatyr i skolan. Motionären vill att två av
kommunens F-6-skolor inför miniatyrkontorslandskap på försök och att försöket
utvärderas efter 6 månader.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 121, att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning och yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnar ett yttrande över motionen i skrivelse 15
mars 2019. Förvaltningen skriver att det utifrån skollagen är rektorn som beslutar om sin
enhets inre organisation. Det innebär att det är rektor som avgör hur aktuell skola ska
organiseras utifrån de behov och förutsättningar som finns där. Det är barn- och
utbildningsförvaltningens uppfattning att motionen inte kan genomföras, då den inte är
förenlig med skollagens skrivning om rektorsuppdrag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-16, § 68 att bifalla barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande att avslå motionen.
Västerviks kommuns ungdomsråd skriver ett yttrande 3 oktober 2019 att de inte tror
motionen är en bra idé. När man är liten ska det vara roligt att lära sig och det blir svårt
med skärmar som skärmar av. Man lär sig av lärande lekar i exempelvis
förskoleklassen/6-årsgrupp vilket kan bli svårt med kontorslandskap i miniatyr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om försöksverksamhet med kontorslandskap i skolan.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Kenneth Hardy Axelsson (L) yrkar bifall till förslaget
till beslut att avslå motionen.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen med tillägget att verksamheten redan
pågår på Skogshagaskolan och att en utvärdering ska ske av verksamheten.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på Tommy Ivarssons tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer yrkandena om att avslå motionen mot yrkandet om bifall och finner
att kommunstyrelsen bifallit yrkandena om att avslå motionen.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer sedan Tommy Ivarssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om försöksverksamhet med kontorslandskap i skolan.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 oktober 2019
Ungdomsrådets yttrande 3 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-16, § 68
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 15 mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 121
Motion 21 februari 2019
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Motion om nolltaxa i busstrafiken i Västerviks
kommun – förslag till svar
Dnr 2019/67-109
Andreas Rindbäck Wallin (V) har 19 februari 2019 lämnat in en motion om nolltaxa i
busstrafiken under vintern. Motionären vill att nolltaxa införs under perioden 1
december till 31 mars.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 119 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 1 oktober 2019 ett yttrande över
motionen. Förvaltningen skriver att ifall kommunen i budgetarbetet ser möjligheter att
genomföra åtgärder för kollektivtrafiken utöver de som finansieras av regionen är det
utifrån forskningsstudier och erfarenheter från andra regioner tydligt att turtätheten i
större omfattning än priset påverkar resandet.
Förvaltningen bedömer att kostnaden för kommunen skulle för en helt fri kollektivtrafik i
Västerviks tätort motsvara en kostnad på minst 3,6 mkr/år oaktat eventuella kostnader
för förstärkningstrafik. För all trafik i kommunen är det rimligt att anta att kostnaden
minst skulle uppgå till ytterligare minst omkring 4-6 mkr beroende på hur
kommunöverskridande linjer behandlas och vilken typ av trafik som totalt sett
inkluderas i ett sådant erbjudande.
Förvaltningen ser det som lämpligt att hantera utvecklingen av kollektivtrafiken samlat i
det regionala trafikförsörjningsprogrammet och genom programmet skapa
förutsättningar för ett enkelt och attraktivt system både inom regionen men även till
och från näraliggande regioner.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen och inte införa nolltaxa i kollektivtrafiken utifrån motionens förslag,
samt
att beakta de frågeställningar som lyfts i motionen i det arbete med nytt
trafikförsörjningsprogram som nyligen påbörjats av regionen

Yrkanden
Mariann Gustafsson (V) yrkar på återremiss av ärendet för att ta fram en uppskattad
nyttosida vid ett ökat resande.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag
och finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

Justerandes sign
Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för att ta fram en
uppskattad nyttosida vid ett ökat resande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 1 oktober 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 119
Motion 19 februari 2019
Expedieras till:
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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E-förslag om hundrastgård på söder – svar
Dnr 2019/213-109
En boende i Västervik har lämnat in ett e-förslag om att kommunen ska upplåta mark på
området kring Karstorp för en hundrastgård samt inhägna den. Förslagsställaren skriver i
sitt förslag att en riktig rastgård skulle behövas, en inhägnad där hundarna kan springa
och leka utan att andra människor blir oroliga. Rastgården bör vara rejält tilltagen, minst
600 m2.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i tjänsteskrivelse 9 september 2019 att
kommunen under åren fått flera förslag, både i Västervik och Gamleby, med önskemål
om hundrastgårdar. Svaret de sökande har fått är att kommunen ansett att det är alltför
kostnads- och tidskrävande att bygga och sköta en rastgård. De sökande har också fått
rådet att bilda en förening som bygger och ansvarar för driften av en hundrastgård samt
att kommunen i så fall upplåter mark. En förening kan dessutom söka föreningsbidrag
för drift och underhåll.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i sin skrivelse att kommunen inte anlägger eller
ansvarar för drift och underhåll av en hundrastgård då en sådan är kostnads- och
tidskrävande. En uppskattad kostnad för anläggande av en markyta på 600 kvm med
stängsel och grindar är 250 000 kr samt en driftkostnad på ca 40 000 kr per år för drift
och underhåll.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget med kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 september 2019
där det framgår att kommunen inte anlägger eller ansvarar för drift och underhåll av en
hundrastgård, men att ett alternativ är att hundägare bildar en förening som tar sig an
en hundrastgård på kommunal mark.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att under förutsättning att förening eller liknande kan ta
ansvar för drift så föreslås att kommunen är positiv till att anlägga
hundrastgård/hundrastgårdar på lämplig plats.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget med kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 september 2019
där det framgår att kommunen inte anlägger eller ansvarar för drift och underhåll av en
hundrastgård, men att ett alternativ är att hundägare bildar en förening som tar sig an
en hundrastgård på kommunal mark.
Justerandes sign
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 september 2019
E-förslag om hundrastgård, inlämnat 10 februari 2019
Expedieras till:
Ulla-Britta Stävmark Andersson, enheten för samhällsbyggnad
Malin Davidsson, ledningskontoret
Justerandes sign
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E-förslag om klimatnödläge – svar
Dnr 2019/211-109
En person har lämnat in ett e-förslag om utlysande av klimatnödläge. E-förslaget innebär
att samhället måste mobilisera alla tänkbara resurser för att möta klimathotet. Enligt
förslagsställaren behövs genomgripande krisåtgärder i samma omfattning som under
krig.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 23 september 2019 ett förslag
till svar på e-förslaget. Förvaltningen skriver att en utlysning av klimatnödläge skulle
kunna vara ett verktyg för att öka medvetenheten kring klimatfrågan. Det är dock främst
ett beslut som bör tas på en övergripande nationell eller internationell nivå.
Det förslag till arbetssätt som föreslås i e-förslaget (t.ex. massmobilisering som under
krig och klimatnödlägesplan) skulle riskera att demokratiska regler sätts ur spel och kan i
stället bidra till ett bakslag för klimatarbetet. Förvaltningen skriver att det är viktigt att
tillämpa en helhetssyn på klimat- och energifrågorna och sätta in dessa i ett större
sammanhang. Det innebär att det kommande arbetet med att uppdatera koncernens
Energi-och klimatstrategi i bör ske i bred samverkan och utgå från de globala målen i
Agenda 2030. Genomförande av åtgärder måste ske med hänsyn till miljömässig, social
och ekonomisk hållbarhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget med kommunstyrelsen förvaltnings skrivelse 23 september 2019
där det framgår att en utlysning av klimatnödläge främst är ett beslut som bör tas på en
övergripande nationell eller internationell nivå.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget med kommunstyrelsen förvaltnings skrivelse 23 september 2019
där det framgår att en utlysning av klimatnödläge främst är ett beslut som bör tas på en
övergripande nationell eller internationell nivå.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 september 2019
E-förslag inkommet 14 april 2019
Expedieras till:
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad
Malin Davidsson, ledningskontoret
Justerandes sign
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Revidering av Energi- och klimatstrategi och
Renhållningsordning för Västerviks
kommunkoncern – förslag på arbetsordning
Dnr 2019/338-304
Kommunfullmäktige beslutade 2015-07-02, § 184 och § 185 att anta energi- och
klimatstrategi samt renhållningsordning för Västerviks kommun. Till
renhållningsordningen hör även avfallsplan med lokala föreskrifter om avfallshantering.
Dessa styrdokument gäller till och med 2020.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 26 september 2019 förslag på
arbetsordning för framtagande av reviderade styrdokument. Målet är att arbetet med
de båda dokumenten ska ske parallellt och bli klara för antagande av
kommunfullmäktige i december 2020.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings förslag till arbetsordning för uppdatering
av Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning - Avfallsplan med lokala
föreskrifter för Västerviks kommunkoncern.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Kenneth Hardy Axelsson (L) och Tommy Ivarsson
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med tillägget att styrgruppen
kompletteras med en person från varje parti som inte är representerade i liggande
förslag och att partiernas gruppledare inom en vecka ska anmäla en person.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings förslag till arbetsordning för uppdatering
av Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning - Avfallsplan med lokala
föreskrifter för Västerviks kommunkoncern med tillägget att styrgruppen kompletteras
med en person från varje parti som inte är representerade i liggande förslag, samt
att partiernas gruppledare inom en vecka ska anmäla vardera en person som
representant till styrgruppen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 september 2019
Expedieras till:
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad
Kansliet, kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
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Byggnadsplan för del av Ytterby 1:19 m.fl.,
Runnkalen, Stora Askö, Loftahammar, Västerviks
kommun – antagande av ändring
Dnr 2019/244-214
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 12 september 2019 för ett ärende om
utökad byggrätt för fastigheten Ytterby 1:11 att möjliggöra en sammanbyggnad av
befintliga fritidshus. Efter dialog i ärendet har det framkommit att intresse finns för en
utökad byggrätt från grannar i området. Efter avstämning har även ägarna för
fastigheterna Ytterby 1:198. 1:199, 1:17 och 1:197 uttryckt sitt intresse för en
planändring. Kommunstyrelsen lämnade 2019-01-29, §492 ett positivt planbesked och
planuppdrag.
Under arbetsgång har en översyn gjorts och ändringar innefattar hela byggnadsplanen
och inte bara några enstaka fastigheter för att få enhetliga bestämmelser för området. I
ett första steg har denna ändring gjorts för denna byggnadsplan och det kan finnas fler
områden i Ytterby som kan komma att prövas för ändringar likt denna.
Syftet med en planändring är att skapa förutsättningar för en modern byggnation.
Vidare är det av vikt att utnyttja de markområden som är i anspråkstagna och inte ta nya
ur ett resurshållningsperspektiv. Planändringens implikation blir att utöka byggrätten för
att anpassas till vår tids förutsättningar, krav och byggregler.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta ändring av byggnadsplan för del av Ytterby 1:19 m.fl., Runnkalen, Stora Askö,
Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar län.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta ändring av byggnadsplan för del av Ytterby 1:19 m.fl., Runnkalen, Stora Askö,
Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar län.

Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 september 2019
Expedieras till: Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
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Detaljplan för Horn 1:478-482 m.fl., Västrum,
Västerviks kommun – planbesked
Dnr 2019/229-214
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 14 augusti 2019 en redogörelse
för en ansökan om planbesked för fastigheterna Horn 1:478-482 samt 1:485-491.
Exploatören har ansökt om att ändra gällande detaljplan inom området så att
byggrätterna blir de samma som näraliggande nyligen antagna detaljplaner på
Hornslandet.
Nuvarande största tillåtna byggnadsarea är 140 kvm. I angränsande planer är största
tillåtna byggnadsarea 250 kvm som får fördelas fritt mellan huvudbyggnader och
komplementbyggnader. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge samtliga
fastighetsägare på Hornslandet samma bestämmelser vad gäller byggrätt samt att nyttja
gjorda investeringar i en äldre detaljplan på bästa sätt.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att meddela ett positivt planbesked, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att upprätta förslag till ändring av detaljplan
för HORN, Horn 1:478–482, Västrum, Västerviks kommun, Kalmar län enligt ovan förslag.

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 ändring av detaljplan
för HORN, Horn 1:478–482, Västrum, Västerviks kommun, Kalmar län enligt ovan förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 augusti 2019
Expedieras till:
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Förlängning av exploateringsavtal Slottsholmen
samt parkeringsköp
Dnr 2013/265-251
I samband med exploatering på Slottsholmen tecknades exploateringsavtal mellan
Västerviks kommun och Slottsholmen 1 AB (numera Slottsholmen 1 Invest AB). I
ursprungsavtalet var tiden för exploateringsavtalet satt till den 25 oktober 2018. Detta
datum förlängdes av kommunstyrelsen 2018-10-22, §375 till slutdatum 25 oktober
2019.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i skrivelse 25 september 2019 att åtgärder för att
slutföra exploateringen inom fastigheterna Slottsholmen 2 och 3 alltjämt pågår. Det som
återstår är de flytande byggnaderna som avses placeras på platsen.
Servicebyggnaden som ska lokaliseras inom Slottsholmen 3, monteras 2019-09-27. Det
flytande hotellet som ska lokaliseras inom Slottsholmen 2, är planerat att monteras och
vara på plats andra veckan i december månad 2019. Därefter återstår arbete med
landgångar och anslutning till landfästen. Då dessa slutåtgärder inte ryms inom
nuvarande avtalsperiod har parterna enats om ett förslag till förlängning av
exploateringsavtal som löper till och med 31 mars 2020.
I det ursprungliga exploateringsavtalet gällande Slottsholmen är det avtalat att
exploatören erhåller rätten till 30 parkeringsplatser genom parkeringsköp. Minst 25 av
dessa ska vara på Strömsholmen. 22 av platserna, samtliga på Strömsholmen är
kopplade till Slottsholmen 1 och regleras i tidigare avtal. När det flytande hotellet nu
angörs platsen i slutet av året, regleras de ytterligare 8 platserna i ett kompletterande
parkeringsköpsavtal.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna redovisad överenskommelse om förlängning av exploateringsavtalet
mellan Västerviks kommun och Slottsholmen 1 Invest AB vilket innebär slutdatum 202003-31, samt
att godkänna redovisat förslag till avtal om parkeringsköp med Brf Slottsholmen On
Water.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad överenskommelse om förlängning av exploateringsavtalet
mellan Västerviks kommun och Slottsholmen 1 Invest AB vilket innebär slutdatum 202003-31, samt
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att godkänna redovisat förslag till avtal om parkeringsköp med Brf Slottsholmen On
Water.

Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 september 2019
Expedieras till: Mikael Nilsson, enheten för samhällsbyggnad
Justerandes sign
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Val av ombud till föreningen Energikontor Sydosts
föreningsstämma 24 oktober 2019
Dnr 2019/347-225
Energikontor Sydost AB bildades 2007 och ägs av föreningen Energikontor Sydost i vilken
samtliga 25 kommuner och 3 regioner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län är
medlemmar.
Energikontor Sydost har till Västerviks kommun skickat en inbjudan till extra
föreningsstämma den 24 oktober 2019 kl. 10.00 i Växjö. Varje medlem utser ett ombud
till föreningsstämman och varje medlem har en röst. Kommunstyrelsen har att utse ett
ombud till stämman.

Yrkande
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens
ordförande att anmäla ombud till stämman.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till sin ordförande att anmäla ombud till stämman.

Expedieras till:
Energikontor Sydost
Den valde
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Rapporter
Harald Hjalmarsson (M) rapporterar från KKN-konferens södra Sverige den 3 oktober
2019 i Hässleholm.
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