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KS § 1

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

6

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

KS § 2

Anmälan om delegationsbeslut
Läggs till handlingarna

Ordförandens beslut
Dnr 2019/454-002
Beslut 2019-12-17 om att utse Christina Bäckström som t.f kommundirektör under Anders
Björlins semester 3-10 januari 2020.
Beslut 2019-01-13 om val av ombud till extra föreningsstämma med föreningen Gamleby
Folkpark den 22 januari 2020

Kommundirektörens beslut
Dnr 2019/266-214
Kommunstyrelsens förvaltnings delegeringsbeslut 2019-12-03 om att låta ställa ut
detaljplan för Ekhagen, Trollbäret 1 & Ormbäret 1, Lofta, Västerviks kommun, Kalmar län
för granskning.
Dnr 2019/341-430
Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2019-12-12 att bevilja bidrag med högst 1 800 000 kr till
Västerviks kommun för det lokala vattenvårdsprojektet Uknö- och Vinö glo.
Dnr 2019/342-430
Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2019-12-12 att bevilja bidrag med högst 280 000 kr till
Västerviks kommun för det lokala vattenvårdsprojektet Test av fodermusselhantering vid
Scandic Pelagic.
Dnr 2019/449-430
Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2019-12-10 till Västerviks kommun att bevilja statligt
bidrag med max 50%, dock högst 560 000 kr, till det lokala naturvårdsprojektet
Överumsån.
Dnr 2019/458-041
Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar läns Budget och verksamhetsplan 2020
Dnr 2019/45-042
Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari-december 2019
Dnr 2019/174-106
Anteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor 29 november 2019
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KS § 3

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

-

Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort
– förslag till svar
Ledningsplan för extraordinära händelser 2020
Ansökan från Vimmerby-Hultsfred-Västerviks Brottsofferjour om kommunalt bidrag
2020
Avtal mellan Västerviks kommun och Vimmerby kommun om
räddningstjänstsamverkan
Motion om checklista för sund konkurrens – förslag till svar
Ny förskola inom fastigheten Homman 1 och 2, Västervik - beslut om nybyggnation
Taxa för bygglovsverksamhet och hantering av tillstånd för brandfarliga och explosiva
varor från 1 mars 2020
E-förslag om ökad öppenhet – svar
E-förslag om forskningscenter – ett samarbete mellan lokala arkiv – svar
Motion om förbud mot tiggeri på vissa platser – yttrande över återremiss
Ansökan från Föreningen Norden om ekonomiskt bidrag till vänortsstämman i
Västervik 2020
Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun – revidering
Motion om anonymt visselblåsarsystem inom vården och omsorgen – förslag till svar
Ansökan från Gladhammars hembygdsförening om del av Västervikspotten hos
Kustlandet för projekt Mötesplats Ladan
Landsbygdsrådet i Västerviks kommun – information
Motion om sänktunnel vid Stora strömmen – förslag till svar
Detaljplan för Ekhagen, Trollbäret 1 och Ormbäret 1, Lofta, Västerviks kommun,
Kalmar län – antagande
Detaljplan för Breviksplan, del av Västervik 3:44, Västervik, Västerviks kommun,
Kalmar län – planbesked
Detaljplan för Hallmare 1:6 med flera, Hallmare Havsbad, Loftahammar, Västerviks
kommun, Kalmar län – antagande
Försäljning av Husvagnen 2, handelstomt på Ljunghedens handelsområde
Ekonomisk rapport för Västerviks kommun november 2019
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag november
2019
Månadsrapport för kommunstyrelsen november 2019
Tidsplan för budget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023
SCB:s medborgarundersökning 2019 i Västerviks kommun – information
Upphandling av skärgårdstrafiken i Västerviks kommun – information
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Jäv
Conny Tyrberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i § 22 Ansökan
från Gladhammars hembygdsförening om del av Västervikspotten hos Kustlandet för
projekt Mötesplats Ladan.
Närvaro
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Marcus Wettersten, praktikant på kansliet på
kommunstyrelsens förvaltning kan delta på dagens sammanträde och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig 13.00-14.45 för lunch och gruppmöten.

9

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

KS § 4

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

Bakgrund
I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet ”Västerviks kommun
Budget 2019 ekonomisk planering 2020 - 2021 visioner, prioriteringar och resurser” följer
kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade delårsrapporten efter första och andra
tertialet, det vill säga efter april och augusti samt i årsbokslutet per december. De två
senare rapporterna följer även upp målen och granskas också av revisionen.
Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av kommunens ekonomi i
ekonomirapporter som upprättas månadsvis. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 18
december 2019 en ekonomirapport för 2019 efter november månad med ett
prognostiserat resultat för året på 21,1 mnkr vilket är 4,6 mnkr högre än budgeterat
resultat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapport 2019 efter november månad, med ett prognostiserat
resultat för året på 21,1 mnkr vilket är 4,6 mnkr högre än budgeterat resultat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapport 2019 efter november månad, med ett prognostiserat
resultat för året på 21,1 mnkr vilket är 4,6 mnkr högre än budgeterat resultat.

Beslutet skickas till
Christina Bäckström, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Ekonomirapport för Västerviks kommun efter november månad, daterad 2019-12-18
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KS § 5

Månadsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolag november 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 18 december 2019 en månadsrapport för
bolaget med dotterbolag för november 2019.

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

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

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Handlingar i ärendet
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s skrivelse 18 december 2019
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KS § 6

Månadsrapport för kommunstyrelsen november 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 12 december 2019 en månadsrapport för
kommunstyrelsen till och med november 2019 med en prognostiserad avvikelse på + 4,5
mnkr i förhållande till budget för 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport för november månad 2019 för kommunstyrelsen med en
prognostiserad avvikelse på + 4,5 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport för november månad 2019 för kommunstyrelsen med en
prognostiserad avvikelse på + 4,5 mnkr i förhållande till budget för 2019.

Beslutet skickas till
Christina Bäckström, ledningskontoret
Johanna Hafström, ledningskontoret
Katarina Nilsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 december 2019
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KS § 7

Tidsplan för budget 2021 och ekonomisk planering
2022-2023
Diarienummer: 2020/23-041

Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 10 januari 2020 tidsplan för
budgetprocessen 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad tidsplan för budgetprocessen 2021

Beslutsgång
Conny Tyrberg (C) yrkar bifall till det redovisade förslaget med ändringen att information
om remissupplagan av budgetförslaget ska lämnas på kommunstyrelsens sammanträde
den 20 april och att kommunstyrelsen får information om inkomna remissvar på
sammanträdet den 18 maj.
Ordföranden ställer Conny Tyrbergs yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad tidsplan för budgetprocessen 2021, med ändringen att
information om remissupplagan av budgetförslaget ska lämnas på kommunstyrelsens
sammanträde den 20 april och att kommunstyrelsen får information om inkomna
remissvar på sammanträdet den 18 maj.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Christina Bäckström, ledningskontoret
Kommunfullmäktiges sekreterare
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 januari 2020
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KS § 8

Bemyndigande att underteckna från
kommunstyrelsen utgående handlingar - ändringar
2020
Diarienummer: 2020/30-002

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade senast om en ändring i dokumentet ”Bemyndigande att
underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar” 2019-10-22, § 317. På grund av
personalförändringar föreslås markerad ändring i bifogat dokument. Ändringen
innebär att ekonomikonsult Jasmina Komina bemyndigas att å kommunens vägnar
underteckna in- och utbetalningar avseende kassa, bank, bankgiro och plusgiro.
Undertecknandet ska ske två i förening.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat förslag till ändringar daterad 16 januari 2020 i ”Bemyndigande att
underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat förslag till ändringar daterad 16 januari 2020 i ”Bemyndigande att
underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar”.

Beslutet skickas till
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Christer Lundh, enheten för kommunservice
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 januari 2020
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KS § 9

SCB:s medborgarundersökning 2019 i Västerviks
kommun - information
Diarienummer: 2019/109-000

Bakgrund
Under hösten 2019 fick 1200 kommuninvånare i åldrarna 18-84 Statistiska centralbyråns
stora medborgarenkät i brevlådan.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar på sammanträdet resultaten av årets
undersökning. Västerviks kommuns siffror har förbättrats i nästan alla frågekategorier och
i alla de tre stora indexsummeringarna NRI, NMI och NII ligger Västerviks kommun över
både rikssnitten och kommunens egna tidigare siffror, även om vissa förändringar ligger
inom felmarginalen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om SCB:s medborgarundersökning 2019 i Västerviks
kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om SCB:s medborgarundersökning 2019 i Västerviks
kommun.

Beslutet skickas till
Johan Jensen, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
SCB:s Medborgarundersökning 2019 Västervik - Tabell- och diagrambilaga
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KS § 10

E-förslag om ökad öppenhet - svar
Diarienummer: 2019/455-109

Bakgrund
Västerviks kommun har tagit emot ett e-förslag om ökad öppenhet, där förslagsställarna vill att
medborgarna ska kunna lära känna sina politiker genom att kunna ta del av CV för
förtroendevalda på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning har yttrat sig över e-förslaget i skrivelse 20 november
2019. Den samlade bedömningen från demokratiberedningen kring e-förslaget är att CV för
förtroendevalda inte ska publiceras på kommunens hemsida. Av demokratiberedningens
ställningstagande framgår bland annat att yrke- och utbildningsnivå inte har någon betydelse för
förtroendemannauppdraget utan det som spelar roll är vad politikerna säger och vilka frågor
han eller hon vill driva utifrån partiets ideologi och mandat från medborgarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget om ökad öppenhet med demokratiberedningens yttrande 20
november 2019, där den samlade bedömningen från beredningen är att CV för
förtroendevalda inte ska publiceras på kommunens hemsida, samt
att tacka förslagslämnaren för förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att besvara e-förslaget om ökad öppenhet med demokratiberedningens yttrande 20
november 2019, där den samlade bedömningen från beredningen är att CV för
förtroendevalda inte ska publiceras på kommunens hemsida, samt
att tacka förslagslämnaren för förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Malin Davidsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2010
Demokratiberedningens yttrande 29 november 2019
E-förslag om ökad öppenhet, inlämnat 2019-05-31
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E-förslag om forskningscenter - ett samarbete
mellan lokala arkiv - svar
Diarienummer: 2019/270-109

Bakgrund
En medborgare har lämnat in ett e-förslag på kommunens hemsida om ett
forskningscenter – samarbete mellan lokala arkiv. Medborgaren är också ordförande i
Tjust Släktforskarförening och föreslår att ett forskningscenter ska inrättas i samarbete
med kommunarkivet och föreningsarkivet. Detta genom att Tjust Släktforskarförening har
sin föreningslokal i arkivcentrum.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 10 januari 2020 ett förslag till svar på eförslaget. Den sammanfattande bedömningen från förvaltningen är att det inte är möjligt
att erbjuda föreningen en samlokalisering i arkivcentrum tillsammans med de tre arkiv
som finns där idag. Detta främst på grund av lokalens storlek som inte är tillräcklig, samt
utifrån säkerhet och tillgänglighet då någon från de befintliga arkiven måste vara på plats
när besökare kommer till lokalen. Föreningen har möjlighet att fortsätta nyttja den
publika yta de idag har i Stadsbiblioteket, alternativt söka en ny föreningslokal och ansöka
om lokalstöd från kommunen. Det finns också möjlighet att mot en avgift förvara material
i kommunens föreningsarkiv och därmed tillgängliggöra det för allmänheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att det inte är möjligt att erbjuda Tjust Släktforskarförening möjligheten att nyttja
kommunens arkivcentrum som föreningslokal med hänvisning till den redogörelse som
kommunstyrelsens förvaltning har lämnat i skrivelse 10 januari 2020, samt
att tacka förslagslämnaren för förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att det inte är möjligt att erbjuda Tjust Släktforskarförening möjligheten att nyttja
kommunens arkivcentrum som föreningslokal med hänvisning till den redogörelse som
kommunstyrelsens förvaltning har lämnat i skrivelse 10 januari 2020, samt
att tacka förslagslämnaren för förslaget.
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Sammanträdesprotokoll
2020-01-28
KS § 11 fortsättning
Beslutet skickas till
Elisabet Olsson, ledningskontoret
Malin Davidsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 januari 2020
E-förslag om forskningscenter - ett samarbete mellan lokala arkiv, inkommet 2019-06-27
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KS § 12

Upphandling av skärgårdstrafiken i Västerviks
kommun - information
Diarienummer: 2018/246-533

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-11. § 304, att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att utreda hur skärgårdstrafiken löses i Tjust skärgård, med omnejd, på bästa sätt
utifrån kriterierna långsiktighet, hållbarhet och utvecklingsbarhet. Utgångspunkten var de
presumtiva förutsättningarna att skärgårdstrafiken delvis upphandlas där kommunen äger
fartygen, alternativt att skärgårdstrafiken genomförs helt i kommunal regi.
Västerviks kommun förvärvade under 2019 de båda skärgårdsfartygen M/S Freden och
M/S Sladö. I samband med ärendet om förvärvet beslutade kommunstyrelsen 2019-0226, § 10 att ambitionen skulle vara att även om kommunen äger fartygen så ska driften
ske i icke kommunal regi.
På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2019 lämnade kommunstyrelsens
förvaltning information om upphandlingen av skärgårdstrafiken, vilken godkändes av
kommunstyrelsen.
På dagens sammanträde lämnas information om tilldelningsbeslutet i upphandlingen och
avtalets huvudsakliga innehåll.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om upphandlingen av skärgårdstrafiken i Västerviks
kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information om upphandlingen av skärgårdstrafiken i Västerviks
kommun.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens förvaltnings presentation på sammanträdet 2020-01-28
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Beslutet skickas till
Per Sjöstrand, kommunstyrelsens förvaltning
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
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2020-01-28

KS § 13

Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks
kommun - revidering
Diarienummer: 2019/439-003

Bakgrund
Västerviks kommunfullmäktige antog 2015-12-14 § 283 den pensionspolicy som gäller
idag. Sedan policyn antogs har det skett en del förändringar ibland annat den lagstiftning
som reglerar kommunens pensioner samt att kommunens organisation förändrats vilket
medför ett behov av att uppdatera dokumentet.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 20 januari 2020 ett förslag på en
reviderad pensionspolicy för kommunen. Beslutsordningen för policyn är att övergripande
och strategiska frågor beslutas av fullmäktige. Ansvaret över riktlinjerna vilar på
kommunstyrelsen, och det löpande ansvaret för pensionsfrågor vilar på respektive
förvaltningschef i samråd med HR-enheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderad pensionspolicy för Västerviks kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderad pensionspolicy för Västerviks kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2020 med reviderat förslag till pensionspolicy
med riktlinjer för Västerviks kommun
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KS § 14

Motion om anonymt visselblåsarsystem inom vården
och omsorgen - förslag till svar
Diarienummer: 2019/153-109

Bakgrund
Daniel Jonsson (SD) har 8 april 2019 lämnat in en motion om anonymt visselblåsarsystem
inom vården och omsorgen. Motionären vill att kommunen tar fram ett digitalt
visselblåsarsystem för personalen inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 181 att remittera motionen till
socialnämnden för beredning och yttrande.
Av socialnämndens beslut 2019-10-03, § 85 framgår att socialförvaltningen sedan många
år arbetat med ett synpunkts- och avvikelsehanteringssystem inom samtliga
verksamheter i syfte att upptäcka och åtgärda missförhållanden. Avvikelserna kanaliseras
genom en kvalitetssamordnare och bedöms därefter av socialchefen som avgör om en
händelseanalys ska göras tillsammans med HR. Socialnämnden anför vidare att det finns
vissa möjligheter till anonyma anmälningar men påtalar att möjligheterna till djupgående
analyser och förbättringar blir begränsade om det inte finns en person bakom anmälan
som nämnden kan inhämta mer information ifrån.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar ett yttrande över motionen i skrivelse 20 januari
2020. Förvaltningen skriver att det inom socialförvaltningens verksamhet redan idag finns
skyldigheter att slå larm vid missförhållanden (lex Maria och lex Sara). Denna skyldighet är
lagreglerad och Socialstyrelsen har närmare reglerat detta i föreskrifter som mer
detaljerat visar på hur man ska arbeta med rapporteringsskyldigheten. Enligt Lex Sara och
Lex Maria så är inte rapporteringsskyldigheten fullgjord om rapporteringen sker anonymt.
När det gäller arbetsmiljö och konflikter så har kommunen idag riktlinjer och rutiner för
hantering av kränkande särbehandling som godkändes av Diskrimineringsombudsmannen
2019. I dessa anges dessutom nolltolerans mot repressalier.
När det gäller missnöje med schemaläggning och lön så skriver kommunstyrelsens
förvaltning i sitt yttrande att det inte finns något syfte med att anmäla detta anonymt.
Medarbetare som av olika anledningar känner sig missnöjda inom dessa områden har
alltid möjlighet att vända sig till sin fackliga organisation för att få hjälp med en
bedömning av om missnöjet är befogat alternativt vända sig till kommunens HR-enhet
som gör en bedömning av ärendet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om anonymt visselblåsarsystem inom vården och omsorgen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om anonymt visselblåsarsystem inom vården och omsorgen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2020
Socialnämndens beslut 2019-10-03, § 85
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 181
Motion om anonymt visselblåsarsystem inom vården och omsorgen, daterad 5 april 2019
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KS § 15

Motion om checklista för sund konkurrens - förslag
till svar
Diarienummer: 2019/224-109

Bakgrund
Harald Hjalmarsson (M) har 28 maj 2019 lämnat in en motion om checklista för sund
konkurrens. Motionären yrkar att kommunstyrelsens förvaltning tar fram en checklista för
sund konkurrens inom kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 229 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 13 januari 2020 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen skriver att motionen innehåller flera goda syften och ambitioner
som kommunen delvis redan driver aktivt. I sitt förslag till svar bemöter förvaltningen
checklistans punkter och hur kommunen arbetar med dem i sina rutiner.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 januari 2020
anse motionen om checklista för sund konkurrens besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar i första hand att motionen remitteras till näringslivsrådet
och i andra hand bifall till motionen.
Conny Tyrberg (C) instämmer i Harald Hjalmarssons yrkande om remiss.
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons yrkande om remiss under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till näringslivsrådet.

Beslutet skickas till
Näringslivsrådet
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 januari 2020
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 229
Motion om checklista för sund konkurrens, inkommen 28 maj 2019
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KS § 16

Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa
platser i Västerviks kommun - förslag till svar på
återremiss
Diarienummer: 2019/10-109

Bakgrund
Dan Larsen (SD) med flera lämnade 18 januari 2019 in en motion om införande av förbud
mot tiggeri på vissa platser i Västerviks kommun. Motionärerna vill att passiv insamling av
pengar (tiggeri) förbjuds på vissa utpekade platser i Västerviks centralort, Gamleby och
Överum.
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar i sin skrivelse 9 september 2019 att ett sådant
förbud är möjligt att införa. Samtidigt finns inget, vare sig från Polismyndigheten eller
enheten för räddningstjänst och beredskap, som tyder på att det idag finns
ordningsstörningar i samband med tiggeri i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslog i beslut 2019-09-24, § 265 kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, § 295 att återremittera motionen till
kommunstyrelsen för att utreda möjligheten att kräva tillstånd för passiv pengainsamling.
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 januari 2020 framgår att Eskilstuna kommun
i juni 2018 beslutade om en revidering av sina lokala ordningsföreskrifter. Bland annat
infördes ett krav på Polismyndighetens tillstånd för passiv penninginsamling inom ett
antal namngivna geografiska områden i kommunen. Länsstyrelsen i Södermanlands län
upphävde i juli samma år kommunens beslut. Länsstyrelsen hänvisade till att Eskilstuna
kommun inte kunnat visa på några störningar av den allmänna ordningen, att trafiken
störts eller hindrats eller att säkerheten äventyrats. Eskilstuna kommun överklagade
länsstyrelsens beslut i förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten i Linköping beslutade 20 juni 2019 att bifalla kommunens överklagan
och upphävde länsstyrelsens beslut, mål nr 5831-18. Av domen framgår att den revidering
Eskilstuna kommun genomfört, att kräva tillstånd för passiv pengainsamling inom vissa
geografiskt avgränsade områden, inte strider mot Ordningslagen.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att frågan om ett eventuellt förbud mot tiggeri
på vissa platser i Västerviks kommun är en politisk fråga och överlämnar frågan till
kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Beslutsgång
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP), Malin
Wimmerström (S) och Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på motionen.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) och Maud Ärlebrant
(KD) yrkar som tillägg att kommunen ska införa tillståndsplikt på lämpliga platser.
Conny Tyrberg (C) med instämmande av Anna Bodjo (MP) och Mariann Gustafsson (V)
yrkar avslag på Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först Harald Hjalmarssons med flera tilläggsyrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons med flera yrkande om att avslå motionen
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i Västerviks
kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 januari 2020
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21, § 295
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-24, § 265
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 september 2019
Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i Västerviks kommun, inkommen 18
januari 2019
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KS § 17

Motion Alternativ väg för samhällsviktiga
transporter till och från Västerviks tätort - förslag
till svar
Diarienummer: 2019/220-109

Bakgrund
Tommy Ivarsson (SD), Bo Karlsson (SD) och Dan Larsen (SD) har 24 maj 2019 lämnat in en
motion om en alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort.
Motionärerna vill att Västerviks kommun bygger en väg för samhällsviktiga transporter till
och från Västerviks tätort, med anslutning via befintliga grusvägar från Kejserslund och
från Källsåker.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 231 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd har lämnat ett yttrande i ärendet. Av
yttrandet framgår att räddningstjänsten ser positivt på en alternativ väg men att nyttan är
begränsad. Nyttan med en södra infart är större än med en alternativ väg då en södra
infart även skulle förkorta räddningstjänstens insatstider och förstärkningsmöjligheter
utanför tätorten.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 21 januari 2020 förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med räddningstjänstens yttrande över motionen om alternativ väg för samhällsviktiga
transporter till och från Västerviks tätort anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med tilläggsyrkande att
kommunstyrelsen uppmanas att intensifiera översiktsplanarbetet.
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen med motivering ”enligt vår bedömning har
inte kommunen råd med södra infarten i närtid. I avvaktan på en senare trafiklösning så
yrkar SD på att kommunen genomför förslaget till alternativ väg enligt motionen”.
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons yrkande om bifall till förslag till beslut mot
Tommy Ivarssons yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget till beslut.
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Ordföranden ställer sedan Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med räddningstjänstens yttrande över motionen om alternativ väg för samhällsviktiga
transporter till och från Västerviks tätort anse motionen besvarad.

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 januari 2020
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydds yttrande över motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 231
Motion om alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort, inkommen
2019-05-24
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KS § 18

Ledningsplan för extraordinära händelser 2020
Diarienummer: 2020/36-164

Bakgrund
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap syftar till att kommuner och landsting ska minska
sårbarheten i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera krissituationer.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till Ledningsplan för extraordinära
händelser 2020 som kommunfullmäktige har att besluta om.
Kommunstyrelsen noterar att det ska stå region istället för landsting i dokumentet. Denna
redaktionella ändring ska ändras av kommunstyrelsens förvaltning innan dokumentet får
sin slutliga utformning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Ledningsplan för extraordinära händelser 2020.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att överlåta åt kommundirektören att fastställa funktionsbeskrivningar i Ledningsplan för
extraordinära händelser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslagen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Ledningsplan för extraordinära händelser 2020.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att överlåta åt kommundirektören att fastställa funktionsbeskrivningar i Ledningsplan för
extraordinära händelser.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 januari 2020 med förslag till ledningsplan för
extraordinära händelser 2020
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KS § 19

Avtal mellan Västerviks kommun och Vimmerby
kommun om räddningstjänstsamverkan
Diarienummer: 2019/218-170

Bakgrund
Sedan mitten av april 2019 har Västerviks och Vimmerby kommun samverkat om
räddnings- och säkerhetsskyddschef där Västerviks dito har haft ansvar även i Vimmerby
kommun. Samverkan har grundat sig i ett avtal där Vimmerby kommun har ersatt
Västervik för 16 h arbete/vecka kopplat till ovan nämnda ansvar och roller. Avtalet gällde i
grunden t o m 2019-12-31 – då samverkan var planerad som tillfällig, men har förlängts
till och med 2020-02-27.
I avvaktan på en utredning och dess resultat om eventuell långsiktig samverkan föreslås
kommunstyrelsen tillfälligt förlänga nuvarande avtal om samverkan om
räddnings- och säkerhetschef med Vimmerby kommun till och med 2020-04-30.
Förlängningen ger även Vimmerby kommun tid att bestämma hur de ska agera i frågan
om räddnings- och säkerhetschef.

Förslag till beslut
att, i avvaktan på en utredning och dess resultat om eventuell långsiktig samverkan,
tillfälligt förlänga nuvarande avtal om samverkan om räddnings- och säkerhetschef med
Vimmerby kommun till och med 2020-04-30.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att, i avvaktan på en utredning och dess resultat om eventuell långsiktig samverkan,
tillfälligt förlänga nuvarande avtal om samverkan om räddnings- och säkerhetschef med
Vimmerby kommun till och med 2020-04-30.

Beslutet skickas till
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 27 januari 2020
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KS § 20

Ansökan från Vimmerby-Hultsfred-Västerviks
Brottsofferjour om kommunalt bidrag 2020
Diarienummer: 2019/429-113

Bakgrund
En ansökan om höjt bidrag för Brottsofferjouren Vimmerby/Hultsfred/Västervik har
inkommit från Brottsofferjouren. För närvarande erhåller Brottsofferjouren ett bidrag om
3 kr/invånare. Brottsofferjouren vill att bidraget höjs med 1 krona, till totalt 4 kr/invånare
från och med 1 januari 2020.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i tjänsteskrivelse 23 december 2019 att Västerviks
kommun har beslutat att för 2020 bidra med 3 kr/invånare och ska bidraget öka till 4
kr/invånare så bör det tas med i budgetberedningen inför 2021.

Förslag till beslut
att avslå ansökan från Brottsofferjouren om höjt bidrag från och med 1 januari 2020, samt
att remittera frågan vidare till budgetberedningen inför budget 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan från Brottsofferjouren om höjt bidrag från och med 1 januari 2020, samt
att remittera frågan vidare till budgetberedningen inför budget 2021.

Beslutet skickas till
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Christina Bäckström, ledningskontoret
Katarina Nilsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 december 2019
Ansökan om bidrag, daterad 2019-12-02
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KS § 21

Ansökan från Föreningen Norden om ekonomiskt
bidrag till vänortsstämman i Västervik 2020
Diarienummer: 2019/203-105

Bakgrund
Västerviks kommun och Föreningen Norden har gemensamma vänorter. Dessa är Akranes
på Island, Bamble i Norge, Närpes i Finland och Tönder i Danmark.
Föreningen Norden och Västerviks kommun har tillsammans med vänorterna planerat för
en vänortsstämma i Västervik den 5-9 augusti 2020. Styrelsen för den lokala Nordenföreningen i Västervik har träffat kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens
ordförande, kommundirektör, kansliet och kommunikationsavdelningen på
ledningskontoret för att planera vänortsstämman. Föreningen Norden har därefter
inkommit med en hemställan om ekonomiskt bidrag för genomförandet av
vänortsstämman i augusti 2020.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i tjänsteskrivelse 17 januari 2020 att
kommunstyrelsen godkänner ansökan och att medlen finansieras genom
utvecklingsanslaget 2020. Beräknande kostnader för vänortsstämman finns redovisade i
budgetförslag från Föreningen Norden. Enligt budgeten på 200 000 kronor innehåller den
även poster som kan bli finansierade genom sponsorer. Budgeten är samma summa som
föreningen ansöker ekonomiskt bidrag för och därför föreslår förvaltningen att föreningen
återredovisar den faktiska kostnaden efter genomförd vänortsstämma.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om bidrag om 200 000 kronor för anordnande av vänortsstämma i
Västerviks kommun 2020,
att kostnaden finansieras genom utvecklingsanslaget för 2020, samt
att Föreningen Norden återredovisar kostnaden för det verkliga utfallet och eventuellt
återbetalar medel.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om bidrag om 200 000 kronor för anordnande av vänortsstämma i
Västerviks kommun 2020,
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att kostnaden finansieras genom utvecklingsanslaget för 2020, samt
att Föreningen Norden återredovisar kostnaden för det verkliga utfallet och eventuellt
återbetalar medel.

Beslutet skickas till
Föreningen Norden
Sofie Westerlund, ledningskontoret
Katarina Nilsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 januari 2020
Föreningen Nordens skrivelse 13 januari 2020 med hemställan om bidrag och bilagt budgetförslag
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Ansökan från Gladhammars hembygdsförening om
del av Västervikspotten hos Kustlandet för projekt
Mötesplats Ladan
Diarienummer: 2020/8-829

Bakgrund
Lokalt ledd utveckling är en metod som används av Leaderområden i Sverige för att
utveckla landsbygden med EU-medel. Det lokala Leaderområdet heter Kustlandet.
Västerviks kommun avsätter en särskild pott för medfinansiering till Kustlandet för lokalt
ledd utveckling som enbart projekt inom Västerviks kommuns geografi kan ansöka om
medel från. Ansökan om medel från Västervikspotten ska kommunstyrelsen godkänna.
Ansökan har inkommit från Gladhammars hembygdsförening för att renovera en av deras
egna byggnader för att passa som ändamålsenligsamlingslokal i bygden. Lokalen ska bidra
till ett ökat lokalt engagemang och att insatser kring kulturmiljön i Lunds by genomförs,
eventuellt i samarbete med Västerviks museum. Ladan som hembygdsföreningen vill
rusta upp till samlingslokal ligger i anslutning till Lunds by och är klassad som
byggnadsminne. Samlingslokalen ska därför byggas inom ladans befintliga väggar.
Projektets kostnad är totalt 980 000 kr. 400 000 kr står föreningen för själva i form av stöd
från Tjustbygdens sparbanksstiftelse. 400 000 kr ges i bidrag från EU och staten via
Kustlandet. Ur Västervikspotten söks 180 000 kr som läggs till projektet. Stödet från
kommunen kommer att användas till arbetsledning av byggarbeten samt inredning till
lokalen. Hembygdsföreningen kommer också bidra med ideellt arbete i projektet vid
byggnationer. Kustlandets styrelse har under december 2019 valt att prioritera projektet
med villkor att Västerviks kommun väljer att använda ”Västervikspotten” till
medfinansiering. Sedan tidigare finns 168 759 kr avsatt i Västervikspotten och för 2020
tillkommer 55 850 kr. Det innebär att det finns 224 609 kr totalt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Gladhammars hembygdsförening 180 000 kr ur ”Västervikspotten” hos
Kustlandet lokalt ledd utveckling.

Jäv
Conny Tyrberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Gladhammars hembygdsförening 180 000 kr ur ”Västervikspotten” hos
Kustlandet lokalt ledd utveckling.

Beslutet skickas till
Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 januari 2020
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Landsbygdsrådet i Västerviks kommun - information
Diarienummer: 2018/85-001

Bakgrund
Västerviks kommun har ett landsbygdsråd där förtroendevalda och medborgare
regelbundet möts för att diskutera frågor som rör landsbygdsutveckling.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar på sammanträdet information på landsbygdsrådet
och dess representanter under 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Beslutet skickas till
Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning presentation visad på sammanträdet 2020-01-28
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Motion Sänktunnel vid Stora strömmen - förslag till
svar
Diarienummer: 2019/226-109

Bakgrund
Daniel Johnsson (SD) har 23 maj 2019 lämnat in en motion om en sänktunnel vid Stora
strömmen. Motionären föreslår att kommunen utreder att dra en sänktunnel för biltrafik,
gångare och cyklister under Stora strömmen och anslutningsväg till Slottsholmen, samt
gör en kostnadsuppskattning och återrapporterar till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 233 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 15 januari 2020 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen har för att utreda förslaget gjort följande antaganden:
•
•
•

Farleden genom Stora strömmen ska fortsättningsvis fungera och
ha ett djup om minst ca 4 m.
Tunneln måste ha en fri höjd av minst 4,5 m.
Tunneltaket har en tjocklek av minst 0,5m.

Förutsättningar:
•
•

En huvudgatas längslutning får ej överstiga 6% för att
att uppfylla ”god standard” enligt VGU.
Befintlig markhöjd vid de två anslutningarna är ca 2 m över havet.

Kommunstyrelsens förvaltning skriver att från botten på tunneln, mitt i farleden, och upp
till befintlig marknivå är det en höjdskillnad på 11m. Detta kräver en anslutningssträcka på
ca 180 m på varje sida om farleden. I förslaget är dessa sträckor 110 respektive 30 m.
Förslaget är följaktligen inte genomförbart.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2020 avslå
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2020 avslå
motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2020
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 233
Motion om sänktunnel vid Stora strömmen, daterad 23 maj 2019
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Detaljplan för Ekhagen, Trollbäret 1 och Ormbäret 1,
Lofta, Västerviks kommun, Kalmar län – antagande
Diarienummer: 2019/266-214

Bakgrund
En detaljplan från 2014 finns för detaljplaneområdet. I samband med genomförandet av
detaljplanen vill exploatören utöka plankarta med en ny markanvändning som ger
möjlighet till vård utom kriminalvård inom planområdet. Ingen utökad byggrätt föreslås i
den nya detaljplanen. I samband med att den nya detaljplanen vinner laga kraft upphävs
den del av underliggande detaljplan från 2014 med denna föreslagna detaljplan.
Under samråd och granskning har ett fåtal yttrande inkommit, Länsstyrelsen yttrande
under samrådet och Miljö- och byggnadsnämndens yttranden under granskning har lett
till ändringar. I övrigt har det inte inkommit några invändningar mot planförslaget. Mot
den bakgrunden gör enheten för samhällsbyggnad bedömningen att det inte finns några
frågor kvar att lösa som är kopplade till de synpunkter som inkommit. Länsstyrelsen
lämnar i sitt granskningsutlåtande inga synpunkter och har inget att erinra mot
detaljplanen.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer i skrivelse 8 januari 2020 att planförslaget kan
genomföras utan betydande olägenhet eller miljöpåverkan för omgivande fastigheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för Ekhagen Ormbäret 1 och Trollbäret 1, Lofta, Västerviks kommun,
Kalmar län.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för Ekhagen Ormbäret 1 och Trollbäret 1, Lofta, Västerviks kommun,
Kalmar län.
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Beslutet skickas till
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
Lantmäteriet
Länsstyrelsen Kalmar län
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 januari 2020 med planhandlingar
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Detaljplan för Breviksplan, del av Västervik 3:44,
Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län planbesked
Diarienummer: 2020/3-214

Bakgrund
Västerviks kommun har fått in en ansökan om planbesked för Breviksplan, del av Västervik
3:44. Exploatören önskar skapa ett nytt bostadskvarter och samtidigt ge förutsättningar
för en multiaktivtetsyta i anslutning till kvarteret. Dessutom skall en dagvatttenhantering
säkerställas för området.
Detaljplanenssyfte är att möjliggöra för bostäder och multiaktivtetsyta. Planen ska skapa
ett tillägg till stadsdelen av flerbostadshus vilket idag saknas i större utsträckning. Vidare
ska det skapas en målpunkt för lek och träning där stadsdelens invånare kan mötas under
olika former.
Förslaget innebär att ett område i ett rekreationsområde tas i anspråk för
bostadsändamål istället för rekreation. Kommunstyrelsens förvaltning skriver i skrivelse
18 december 2019 att för att kunna skapa en sammanhållen och tät stadsstruktur
behöver övervägande gällande markanvändning göras. Det kan då bli aktuellt att
exploatera inom det som idag är ett rekreationsområde. Den samlade bedömningen är att
ett genomförande av planen innebär viss begränsning för några typer av aktiviteter, men
genom att tillskapa och förädla platsen genom en aktivitetsyta med flera funktioner än de
som finns på platsen idag, bidrar förslaget till att utveckla platsen och addera fler positiva
inslag i miljön.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att även efter ett genomförande av en detaljplan
kommer aktuellt område ha god tillgång till rekreationsområden i närområdet.
Ett plankostnadsavtal tecknas med exploatören för att säkerställa kommunens kostnader
för handläggning. Exploatören har meddelat att denna jobbar med en privat plankonsult. I
samband med planuppdrag skrivs även ett förslag till markanvisningsavtal med
exploatören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela ett positivt planbesked,
att uppdra åt enheten för samhällsbyggnad att upprätta förslag till detaljplan
för Breviksplan, del av Västervik 3:44, Västerviks kommun, samt
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att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med exploatören.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att meddela ett positivt planbesked,
att uppdra åt enheten för samhällsbyggnad att upprätta förslag till detaljplan
för Breviksplan, del av Västervik 3:44, Västerviks kommun, samt
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med exploatören.

Beslutet skickas till
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 december 2019
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Detaljplan för Hallmare 1:6 med flera, Hallmare
Havsbad, Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar
län - antagande
Diarienummer: 2015/446-214

Bakgrund
Hallmare Havsbad AB har inkommit med en ansökan om upprättande av detaljplan för
befintligt campingområde på fastigheten Hallmare 1:6. Detta i syfte att möjliggöra
utveckling med förnyelse av byggnader och anläggningar i ett planområde motsvarande
verksamhetens nuvarande utbredning. Planområdet är beläget vid nordöstra stranden av
Rågödjup, ca 5 km sydost om Loftahammar.
Fastigheten och campingen såldes år 2004 av Västerviks kommun genom tomträtt till
nuvarande ägare Hallmare Havsbad AB. Området är planlagt som friluftsområde och har
sedan omkring 1967 använts för camping och bad. I dagsläget innefattar
campinganläggningen uthyrningsstugor, uppställningsplatser för villavagnar, husvagnar
och tält samt badplats, båtbrygga, lekplats och diverse serviceanläggningar.
Campingområdet omfattas av en byggnadsplan för fritidsområde från 1966-07-11.
Byggnadsplanen överensstämmer inte med hur campingverksamheten utvecklats och ser
ut idag gällande exempelvis byggrätter. Byggnadsplanen är inte anpassad för att
möjliggöra en utveckling av en modern campingverksamhet som uppfyller dagens behov
och krav på campingar. Dessutom är byggnadsplanens reglering otydlig när det gäller vad
som tillåts och inte inom exempelvis planbestämmelsen ”park eller plantering”, vilket
försvårar tolkning av planen. Det finns således ett behov av en modern detaljplan som kan
reglera utvecklingen med utgångspunkt i rådande förhållanden och dagens behov och
krav på campingar. Särskilt med hänsyn till att senare rättsfall i andra kommuner lett till
att långtidsuppställning av vagnar numera klassas som byggnader vilket leder till en
omfattande prövningsprocess.
Under granskningstiden inkom 7 yttranden. Kvarvarande synpunkter från granskningen
som inte tillgodoses finns från länsstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer i
skrivelse 13 januari 2020 att detaljplanen kan antas med genomförda ändringar enligt
granskningsutlåtandet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta Detaljplan för Hallmare 1:6 med flera, Hallmare Havsbad, Loftahammar,
Västerviks kommun, Kalmar län.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta Detaljplan för Hallmare 1:6 med flera, Hallmare Havsbad, Loftahammar,
Västerviks kommun, Kalmar län.

Beslutet skickas till
Gabriel Helgesson, enheten för samhällsbyggnad
Lantmäteriet
Länsstyrelsen Kalmar län
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 januari 2020 med planhandlingar
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Försäljning av Husvagnen 2, handelstomt på
Ljunghedens handelsområde, Västervik
Diarienummer: 2020/18-253

Bakgrund
Koncernen MIMS Invest AB har kontaktat kommunen och önskar förvärva fastigheten
Husvagnen 2 på Ljunghedens handelsområde genom ett dotterbolag, för utveckling av
handelsområdet vid Lunnargatan. Företaget har samarbetat med olika företag i liknande
projekt för utveckling av handelsområden i södra Sverige.
Den aktuella fastigheten har en area om 10740 m2, planlagd för handel.
Kommunstyrelsens förvaltning bifogar till sin tjänsteskrivelse 14 januari 2020 ett förslag
till avtal om överlåtelse för en köpeskilling om drygt 3,7 miljoner kronor (Priset är
beräknat efter 350kr/m2).
Kommunen ska bygga ut angränsande gata, VA-ledningar och dagvattenmagasin med
pumpstation enligt detaljplanen. Gång- och cykelväg är redan utförd. Hela området är
grovplanerat. MIMS Invest AB:s byggnation kan komma att ske parallellt med utbyggnad
av gata, VA med mera.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till avtal med MIMS Invest AB (556644-2421) eller
helägt dotterbolag, om försäljning av Husvagnen 2 i Västerviks kommun för en
köpeskilling om 3 759 000 kr.

Beslutsgång
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till förslag
till beslut med tilläggsyrkande att kommunstyrelsen initierar en översyn av den nuvarande
handelspolicyn från 2015, reviderad med e-handel 2017.
Ordförande ställer Harald Hjalmarssons yrkande om bifall till förslag till beslut under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till avtal med MIMS Invest AB (556644-2421) eller
helägt dotterbolag, om försäljning av Husvagnen 2 i Västerviks kommun för en
köpeskilling om 3 759 000 kr, samt
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att initiera en översyn av den nuvarande handelspolicyn från 2015, reviderad med ehandel 2017.

Beslutet skickas till
Mikael Nilsson, enheten för samhällsbyggnad
Johanna Hafström, ledningskontoret
Katarina Nilsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 januari 2020 med avtalsförslag
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Taxa för bygglovsverksamhet och hantering av
tillstånd för brandfarliga och explosiva varor från 1
mars 2020
Diarienummer: 2020/4-206

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2019-12-18, § 348 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet, med stöd av 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 27 § lagen om
brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), att gälla från och med den 1 februari 2020.
Av beslutet framgår att miljö- och byggnadsnämndens gällande taxekonstruktion för
byggverksamheten under en längre tid har varit i behov av uppdatering. I huvudsak
beroende på dess komplexitet med många olika faktorer och intervaller som försvårar
beräkningen av avgifter.
Enligt gällande taxa bygger avgifterna främst på byggnadsåtgärdens storlek, vilket inte
alltid speglar den faktiska handläggningstid som behöver läggas på ett ärende.
Den föreslagna taxan är tydligare och enklare i sin konstruktion. Taxekonstruktion bygger
på genomsnittliga handläggningstider för de olika ärendegrupperna och verksamhetens
timkostnad. Framtagandet har inneburit en översyn av handläggningstider och
timkostnad, varför den föreslagna taxan ger en mer realistisk bild av byggverksamhetens
självkostnader än gällande taxa.
Kommunstyrelsens förvaltning noterar att miljö- och byggnadsnämnden i sitt beslut
föreslår att den nya taxan ska gälla från och med den 1 februari 2020. Enligt gällande
ordinarie mötesplanering kommer kommunfullmäktige kunna behandla ärendet på sitt
möte den 24 februari 2020. Då en kommun enligt 2 kap. 4 § Kommunallagen inte får fatta
beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna föreslås att taxan ska
börja gälla från och med den 1 mars 2020.
På sammanträdet upplyser miljö- och byggnadsförvaltningen om att timkostnaden för de
fall där bygglovet utan tekniskt samråd avviker från plan (A.1.10 ) ska vara 5 istället för 4.
Kommunstyrelsen noterar ändringen innan sitt beslut i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bilagd taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, med stöd av 12 kap. 8
§ plan-och bygglagen (2010:900) samt 27 § lagen om brandfarliga och explosiva varor
(2010:1011),
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att taxan ska gälla från och med den 1 mars 2020, samt
att nu gällande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och
bygglagen (fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-02, § 138 med ändring 2017-12-18,
§ 311) upphävs från och med den 1 mars 2020.

Beslutsgång
Harald Hjalmarsson (M) yrkar på återremiss av ärendet till lämpliga organisationer, till
exempel fastighetsägareförening, villaägarförening, innan beslut fattas i ärendet.
Conny Tyrberg (C) yrkar avslag på Harald Hjalmarssons återremissyrkande och yrkar som
tillägg att miljö- och byggnadsnämnden via informationsinsatser ska kommunicera taxan
till allmänhet och berörda för att förtydliga ändringarna i taxan.
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons yrkande om återremiss under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs och ordföranden föreslår att de som vill att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Malin Wimmerström (S), Ingela Svensson (C), Conny Tyrberg (C), Anna Bodjo (MP),
Mariann Gustafsson (V) och Dan Nilsson (S) röstar ja.
Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Maud Ärlebrant (KD), Kenneth Hardy Axelsson
(L) och Tommy Ivarsson (SD) röstar nej.
Med sex (6) ja röster mot fem (5) nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan förslaget till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Conny Tyrbergs tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bilagd taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, med stöd av 12 kap. 8
§ plan-och bygglagen (2010:900) samt 27 § lagen om brandfarliga och explosiva varor
(2010:1011),
att taxan ska gälla från och med den 1 mars 2020, samt
att nu gällande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och
bygglagen (fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-02, § 138 med ändring 2017-12-18,
§ 311) upphävs från och med den 1 mars 2020, samt
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att miljö- och byggnadsnämnden via informationsinsatser ska kommunicera taxan till
allmänhet och berörda för att förtydliga ändringarna i taxan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Carolina Stalebrant, miljö- och byggnadsförvaltningen
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 januari 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-12-18, § 356 med förslag till taxa för
bygglovsverksamhet och hantering av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

51

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

KS § 30

Ny förskola inom fastigheterna Homman 1 och 2,
Västervik - beslut om nybyggnation
Diarienummer: 2019/453-442

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-30 § 48 att ge barn- och
utbildningskontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en långsiktig lösning
för att möta det ökade antalet förskoleplatser i Västerviks centralort samt att ersätta
lokaler för förskolorna Kräftan och Ängslyckan som bedömdes inte vara ändamålsenliga
fullt ut.
En arbetsgrupp bestående av berörda rektorer, representant från samhällsbyggnad,
fackliga företrädare, intendent, förvaltningscontroller och Bostadsbolaget arbetade fram
olika alternativ som utmynnade i följande förslag: ”Att bygga en förskola vid Laxentomten
för 150–160 förskoleplatser för att dels täcka behovet av utväxling av förskolor samt
tillskapa ytterliga förskoleplatser, cirka 25 stycken”. Utifrån det förslaget beslutade barnoch utbildningsnämnden i mars 2018 att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att
fortsätta arbetet med en långsiktig lösning för förskola i norra delarna av Västerviks
centralort som innebar att beställa en projektering för en byggnation på Laxentomten
enligt redovisat förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-17, § 145 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att beställa nybyggnation enligt den redovisade
programhandlingen för nybyggnation av en förskola på Homannen med kapacitet för
sammantaget 185 förskoleplatser samt att hyresökningen tas i beaktande vid
budgetarbetet 2022.
Enheten för samhällsbyggnad på kommunstyrelsens förvaltning har 7 januari 2020 lämnat
ett yttrande i ärendet. I yttrandet föreslås att ett uppdrag bör ges till kommunstyrelsens
förvaltning att tillsammans med TjustFastigheter AB och barn- och
utbildningsförvaltningen ta fram förslag till trafiklösningar samt föreslå eventuella
omprioriteringar i investeringsbudgeten för 2020 alternativt inordna objektet i
investeringsbudget för 2021–2022 beroende på när byggnationen väntas vara klar.
Kommunstyrelsens förvaltning förtydligar i tjänsteskrivelse 21 januari 2020 att den modell
för ekonomistyrning som Västerviks kommun tillämpar innebär att den budgetram som
verksamheterna har fått beslutad även innefattar lokaler. Lokalerna volymjusteras, vilket
till exempel innebär att om antalet elever inom skolan ökar så ökar budgetramen för
lokaler. Av barn- och utbildningsnämndens handlingar framgår att det finns ett ökat
behov av förskoleplatser inom kommunen, vilket innebär att nämndens budgetram
kommer att öka motsvarande behovet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna beställning av nybyggnation av en förskola inom fastigheterna Homman 1
och 2, Västervik, med kapacitet för sammantaget 185 förskoleplatser, enligt redovisad
programhandling, samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen och TjustFastigheter AB ta fram förslag till trafiklösningar samt
föreslå eventuella omprioriteringar i investeringsbudgeten för 2020 alternativt inordna
objektet i investeringsbudget för 2021-2022 beroende på när byggnationen väntas vara
klar.

Beslutsgång
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Jon Sjölander (M) och Maud Ärlebrant (KD)
yrkar på återremiss av ärendet för att undersöka om det finns ytterligare alternativ.
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till beslut.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras enligt Harald
Hjalmarssons med flera yrkande eller om det ska avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna beställning av nybyggnation av en förskola inom fastigheterna Homman 1
och 2, Västervik, med kapacitet för sammantaget 185 förskoleplatser, enligt redovisad
programhandling, samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen och TjustFastigheter AB ta fram förslag till trafiklösningar samt
föreslå eventuella omprioriteringar i investeringsbudgeten för 2020 alternativt inordna
objektet i investeringsbudget för 2021-2022 beroende på när byggnationen väntas vara
klar.

Deltar ej i beslutet
Tommy Ivarsson (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 21 januari 2020
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 januari 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-17, § 145
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Handlingsplan för drivmedelsstationer i Västerviks
kommun - uppdrag
Diarienummer: 2020/60-140

Bakgrund
Harald Hjalmarsson (M) väcker ärendet på sammanträdet.

Beslutsgång
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att utreda
status och ta fram eventuell handlingsplan för drivmedelsstationerna i kommunen.
Ordföranden yrkar som tillägg att näringslivsrådet och landsbygdsrådet ska involveras i
arbetet.
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons yrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att utreda status och ta fram eventuell
handlingsplan för drivmedelsstationerna i kommunen, samt
att näringslivsrådet och landsbygdsrådet ska involveras i arbetet.

Beslutet skickas till
Ledningskontoret, kommunstyrelsens förvaltning
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Rapporter
Harald Hjalmarsson (M) anmäler att han den 8-9 januari 2020 medverkade i
Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ). Rapport och information lämnad av kommunstyrelsens
förvaltning vid ett senare tillfälle.
Sverker Thorén (L) lämnar information om nyhetsrapportering i lokala media om ett
inlämnat e-förslag om tjejkvällar i simhallen i Västervik.
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