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KS § 361

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Conny Tyrberg (C) utses att justera dagens protokoll.
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KS § 362

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Kommundirektörens beslut
Dnr 2019/394-007
Kommunens revisorers missiv 2019-10-29 om förstudie av prissättning vid interndebitering samt bilagd
förstudie.
Dnr 2019/393-007
Kommunens revisorers missiv 2019-10-28 om förstudie av extern försäljning samt bilagd förstudie.
Dnr 2019/389-007
Kommunens revisorers missiv 2019-10-28 över granskning av styrning och kontroll av TjustFastigheters
bestånd med bilagd revisionsrapport

Befattningshavares inom försörjningsstöds- och
flyktingverksamhetens beslut
Beslut fattade under oktober 2019.
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KS § 363

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

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun oktober 2019
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag oktober
2019
Månadsrapport för kommunstyrelsen oktober 2019
Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde
Detaljbudget/verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen – information
Kommunfullmäktiges demokratiberedning - förslag till utökat och förtydligat uppdrag
Överklagan av kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 47 Tidsbegränsad avgiftsfri
gatuparkering - yttrande till Förvaltningsrätten
Förslag på verksamheter för servicelöften i Västerviks kommun - svar på uppdrag
Rikskonferens Nya vägar till högre utbildning 2020
Rapport från landsbygdsforskningsprojektet – information
Uppdrag om solenergisatsning – information
Förslag till Verksamhetsplan 2020 för naturum Västervik
Avtal om arrende med IFK Västervik

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig 11.45 – 13.30 för lunch och gruppmöten.
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KS § 364

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun
oktober 2019
Diarienummer: 2019/69-042

Bakgrund
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 november 2019 en ekonomirapport för 2019
efter oktober månad med ett prognostiserat resultat för året på 20,6 mnkr vilket är 0,5
mnkr lägre än budgeterat resultat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapport 2019 efter oktober månad, med ett prognostiserat resultat för året på
20,6 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat resultat.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapport 2019 efter oktober månad, med ett prognostiserat resultat för året på
20,6 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat resultat.

Beslutet skickas till
Christina Bäckström, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Ekonomirapport för Västerviks kommun efter oktober månad, daterad 2019-11-18
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KS § 365

Månadsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolag oktober 2019
Diarienummer: 2019/69-042

Bakgrund
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 11 november 2019 en månadsrapport för bolaget med
dotterbolag för oktober 2019.

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

Beslutsgång
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 oktober 2019.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Handlingar i ärendet
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s skrivelse 19 augusti 2019
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KS § 366

Månadsrapport för kommunstyrelsen oktober
2019
Diarienummer: 2019/70-042

Bakgrund
Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens
förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar 18 november 2019 en månadsrapport för kommunstyrelsen till
och med oktober 2019 med en prognostiserad avvikelse på + 3,7 mnkr i förhållande till budget för
2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport för oktober månad 2019 för kommunstyrelsen med en
prognostiserad avvikelse på + 3,7 mnkr i förhållande till budget för 2019.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport för oktober månad 2019 för kommunstyrelsen med en
prognostiserad avvikelse på + 3,7 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Beslutet skickas till
Christina Bäckström, ledningskontoret
Johanna Hafström, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 november 2019
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KS § 367

Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Diarienummer: 2019/405-009

Bakgrund
Intern kontroll, vilket innebär en egen granskning och uppföljning, bygger på en risk- och
väsentlighetsanalys av rutiner inom kommunstyrelsens förvaltning. Urval och bedömningen av
kontrollämnen är gjord av enhetscheferna som ansvarar för verksamheten.
Inför 2020 har kommunstyrelsens förvaltning uppdaterat processen för interkontroll.
Arbetssättet och uppföljningen är uppdaterad med bland annat riskanalys.
Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 kommer att ske i
början av 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till internkontrollplan med riskanalys 2020 för kommunstyrelsens
förvaltning enligt redovisat förslag.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.
Mariann Gustafsson (V) yrkar att enheten för kommunservice väljer ut några områden
som de anser är prioriterade.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit liggande förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till internkontrollplan med riskanalys 2020 för kommunstyrelsens
förvaltning enligt redovisat förslag.

Beslutet skickas till
Ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2019
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KS § 368

Detaljbudget/verksamhetsplan 2020 för
kommunstyrelsen – information
Diarienummer: 2019/31-041

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att förhålla sig till kommunfullmäktiges budget 2020 vilken innefattar mål,
uppdrag, fördjupade uppdrag samt budgetram för att ha medel att uppnå dessa mål och uppdrag.
Kommunstyrelsen har brutit ned målen och uppdragen till enheterna och fördelat ut den tilldelade
budgetramen.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 13 november 2019 ett förslag till
detaljbudget/verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsens verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljbudget och verksamhetsplan 2020 och plan 2021-2022 för kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att ärendet ska ses som ett informationsärende och att lämnad
information ska godkännas.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna lämnad information om detaljbudget och verksamhetsplan 2020 och plan
2021-2022 för kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Ulf Kullin, ledningskontoret,
Johanna Hafström, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 november 2019
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KS § 369

Kommunfullmäktiges demokratiberedning förslag till utökat och förtydligat uppdrag
Diarienummer: 2019/344-101

Bakgrund
Kommunfullmäktiges demokratiberedning har sedan mandatperioden startade 2019
arbetat med att se över beredningens uppdrag. Uppdraget har varit att se över nuvarande
uppdrag, om det bör förändras eller inte.
Demokratiberedningens uppdrag har behandlats vid flera tillfällen från februari till augusti
2019. Vid demokratiberedningens möte i augusti 2019 lämnade beredningen förslaget att
uppdraget ändras till:
 att vidareutveckla medborgardialog i olika former,
 att vara remissinstans för utredningar och förslag inom beredningens
arbetsområde,
 att följa demokratiutvecklingen i kommunen inklusive utvecklingen av
e-demokratin och tillgängliggörandet via ökad digitalisering,
 att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, vitalisera debatten i fullmäktige
och få fler aktiva ledamöter,
 att vara politisk referensgrupp för utvärdering och fortsatt utveckling av
integrationsstrategin och dess handlingsplan, samt
 att demokratiberedningen själv beslutar om sina arbetsformer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att demokratiberedningens uppdrag ändras till
 att vidareutveckla medborgardialog i olika former,
 att vara remissinstans för utredningar och förslag inom beredningens
arbetsområde,
 att följa demokratiutvecklingen i kommunen inklusive utvecklingen av
e-demokratin och tillgängliggörandet via ökad digitalisering,
 att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, vitalisera debatten i fullmäktige
och få fler aktiva ledamöter,
 att vara politisk referensgrupp för utvärdering och fortsatt utveckling av
integrationsstrategin och dess handlingsplan, samt
 att demokratiberedningen själv beslutar om sina arbetsformer.
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Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att demokratiberedningens uppdrag ändras till
• att vidareutveckla medborgardialog i olika former,
• att vara remissinstans för utredningar och förslag inom beredningens arbetsområde,
• att följa demokratiutvecklingen i kommunen inklusive utvecklingen av
e-demokratin och tillgängliggörandet via ökad digitalisering,
• att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, vitalisera debatten i fullmäktige och
få fler aktiva ledamöter,
• att vara politisk referensgrupp för utvärdering och fortsatt utveckling av
integrationsstrategin och dess handlingsplan, samt
• att demokratiberedningen själv beslutar om sina arbetsformer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 november 2019
Demokratiberedningens skrivelse 22 augusti 2019
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2019-05-21, reviderad 2019-08-19 med sammanställning
av inkomna förslag på demokratiberedningens uppdrag
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KS § 370

Överklagan av kommunstyrelsens beslut 201903-11, § 47 Tidsbegränsad avgiftsfri
gatuparkering - yttrande till Förvaltningsrätten
Diarienummer: 2019/146-108

Bakgrund
En medborgare har överklagat kommunstyrelsens beslut 11 mars 2019 angående
tidsbegränsad avgiftsfri parkering. Kommunstyrelsen har 2019-05-20, § 135 och
2019-08-27, § 227 yttrat sig i ärendet och hemställt att överklagandet avslås.
Klaganden har i ny skrivelse 23 september 2019 till förvaltningsrätten yttrat sig över
kommunens senaste yttrande. Förvaltningsrätten i Linköping har i underrättelse 13
november 2019 gett Västerviks kommun tillfälle att yttra sig över detta.
Kommunen vidhåller i skrivelse 18 november 2019 med ett mindre förtydligande sina
ställningstaganden i tidigare inlämnade yttranden och står kvar vid hemställan om att
överklagandet ska avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 november 2019 som sitt yttrande
över överklagande (mål nr 3519-19, aktbilaga 14) och överlämna det till
förvaltningsrätten, med bibehållen hemställan om att överklagandet avslås.

Deltar ej i beslutet
Maud Ärlebrant (KD), Jon Sjölander (M), Helena Sjöholm (M) och Dan Larsen (SD)
meddelar att de ej deltar i beslutet.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 november 2019 som sitt yttrande
över överklagande (mål nr 3519-19, aktbilaga 14) och överlämna det till
förvaltningsrätten, med bibehållen hemställan om att överklagandet avslås.
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Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Linköping
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 november 2019
Förvaltningsrätten i Linköpings begäran om yttrande 13 november 2019
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-27, § 227
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 augusti 2019
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20 , § 135
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 maj 2019
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KS § 371

Förslag på verksamheter för servicelöften i
Västerviks kommun - svar på uppdrag
Diarienummer: 2017/255-109

Bakgrund
Harald Hjalmarsson (M) har i skrivelse inkommen 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. Motionären yrkar att
kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att redovisa hur en modell med servicelöften
kan införas i kommunen.
Kommunfullmäktige biföll motionen 2019-04-29, § 189 och gav som tillägg,
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.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar en skrivelse 19 november 2019 svar på
uppdraget och redovisar en modell för servicelöften i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen modell för servicelöften och de verksamheter som inledningsvis
aktiveras inom densamma, vilket innebär planbesked och uppstartsmöte detaljplan.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att miljö- och
byggnadsnämndens beslut angående servicelöften ska återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Helena Sjöholm (M) yrkar att ärendet ska remitteras till näringslivsrådet för att inhämta
synpunkter på förslaget och att det återredovisas till kommunstyrelsen under första
kvartalet 2020.
Ordföranden ställer först sitt eget yrkande med sitt tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Helena Sjöholms yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen modell för servicelöften och de verksamheter som inledningsvis
aktiveras inom densamma, vilket innebär planbesked och uppstartsmöte detaljplan,
att miljö- och byggnadsnämndens beslut angående servicelöften ska återrapporteras till
kommunstyrelsen, samt
att ärendet ska remitteras till näringslivsrådet för att inhämta synpunkter på förslaget och
att det återredovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beslutet skickas till
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Miljö- och byggnadsnämnden
Västervik kommuns näringslivsråd
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 november 2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 189
Motion inkommen 26 juni 2017

17

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2019-11-26

KS § 372

Rikskonferens Nya vägar till högre utbildning
2020
Diarienummer: 2019/401-614

Bakgrund
Nya Vägar är ett initiativ som startades av Campus Västervik sommaren 2013. Syftet är
dels att påverka nuvarande incitament och finansieringsstruktur gällande
tillgängliggörande av högre utbildning till kommuner med långa avstånd till
lärosäteskommuner som till exempel Västerviks kommun, samt att utveckla och
kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med
kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande.
Till 2020 planeras konferensen Nya Vägar att genomföras 13–14 maj på Gränsö Slott i
Västervik. Syftet är att diskutera och ta höjd för mer samverkan och strukturerade
nationella satsningar på högre utbildning för hela landet. Konferensen vänder sig till de
med intresse för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet, för kompetensförsörjning
och livslångt lärande. Huvudarrangörer av konferensen är det av Vinnova finansierade Nya
Vägar-projektet och Högskolan Väst tillsammans med Campus Västervik. Medarrangörer
/medfinansiärer är Vinnova och Linnéuniversitetet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning och planering av konferensen Nya Vägar 2020.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut med tillägget att en person från varje parti
får ersättning för deltagande i Nya vägars konferens 13-14 maj 2020.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning och planering av konferensen Nya Vägar 2020, samt
att en person från varje parti får ersättning för deltagande i Nya vägars konferens 13-14
maj 2020.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2019-11-26
KS § 372 fortsättning
Beslutet skickas till
Jerry Engström, Campus Västerviks kommun
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse Nya Vägar – rikskonferens 2020
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2019-11-26

KS § 373

Rapport från landsbygdsforskningsprojektet –
information
Diarienummer: 2015/451-142

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12, § 307 att godkänna ett projekt om doktorand i
landsbygdskunskap.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar på sammanträdet en rapport från
landsbygdsforskningsprojektet.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Beslutet skickas till
Jerry Engström, Campus Västervik
Elisabeth Johansson, enheten för arbete och kompetens
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2019-11-26

KS § 374

Uppdrag om solenergisatsning - information
Diarienummer: 2019/402-370

Bakgrund
I ”Budget 2020 ekonomisk planering 2021–2022 visioner, prioriteringar och resurser” gavs
Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att utreda möjligheterna till en solenergisatsning.
Västervik Miljö & Energi AB lämnar på sammanträdet information om det pågående
arbetet med uppdraget.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att lämnad information ska godkännas och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Beslutet skickas till
Per-Erik Ekström, Västervik Miljö & Energi AB
Handlingar i ärendet
Presentation visad på sammanträdet 2019-11-26.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2019-11-26

KS § 375

Förslag till Verksamhetsplan 2020 för naturum
Västervik
Diarienummer: 2015/15-875

Bakgrund
Naturum Västervik har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2020, vilken
presenteras och sammanfattas i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 november
2019.
Verksamheten för naturum Västervik ska fastställas av huvudmannen som är Västerviks
kommun och redovisas till Naturvårdsverket.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till Verksamhetsplan 2020 för naturum Västervik för vidare
redovisning till Naturvårdsverket.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till Verksamhetsplan 2020 för naturum Västervik för vidare
redovisning till Naturvårdsverket.

Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad
Maria Kappling, naturum Västervik
Markus Nord, naturum Västervik
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 november 2019 med förslag till verksamhetsplan för
naturum Västervik
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2019-11-26

KS § 376

Avtal om arrende med IFK Västervik
Diarienummer: 2019/387-261

Bakgrund
IFK Västervik bedriver verksamhet vid fotbollsplanerna på Örbäcken. Föreningen står i
begrepp att investera i en ny byggnad med utrymmen för kansli och möteslokal.
Byggnaden kommer uppföras på ett mer energieffektivt sätt och få bättre tillgänglighet
för att på så sätt kunna möjliggöra fortsatt verksamhet.
En sådan investering innebär ett stort åtagande för en förening, och IFK Västervik önskar
därför att kunna säkra upp möjligheten till att kunna vara kvar på området under en
längre tid. Ett längre arrendeavtal är även ett krav för att kunna erhålla extern
finansiering.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 november 2019 framgår att området ifråga
inte är planlagt och det finns ingen annan planerad användning än nuvarande inom
överskådlig tid. Förvaltningen ställer sig positiv till föreningens önskan om att skriva
arrendeavtal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att skriva ett arrendeavtal med IFK
Västervik som sträcker sig över en första tidsperiod om 10 år.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att skriva ett arrendeavtal med IFK
Västervik som sträcker sig över en första tidsperiod om 10 år.

Beslutet skickas till
Mikael Nilsson, enheten för samhällsbyggnad
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 november 2019
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