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Övriga närvarande
Anders Björlin, kommundirektör
Mikael Åskog, sekreterare
Ulf Kullin, förvaltningsledare, deltar på distans, §§ 204-206
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Sofia Eldh, ledningskontoret, del av § 206

Justering, anslag och förvaring av protokollet
Justeringsdatum 2020-06-02
Anslaget sätts upp 2020-06-03
Protokollet förvaras på kommunstyrelsens förvaltning

Justeras av

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Dan Nilsson, ordförande
Mikael Åskog, sekreterare
Maud Ärlebrant, justerare
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Ärendelista 1 juni 2020

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Ärende

Dnr

Sida

§ 204

Upprop och val av justerare

5

§ 205

Anmälan om delegationsbeslut

6

§ 206

Kommundirektören informerar

7

§ 207

Budget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023 för
Västerviks kommun

2020/23

8-9

§ 208

Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2020

2020/103

10 - 11

§ 209

Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
med dotterbolag januari - april 2020

2020/103

12

§ 210

Delårsrapport för kommunstyrelsen januari - april 2020

2020/102

13

§ 211

Ekonomisk lägesrapport med anledning av covid-19 information

2020/157

14

§ 212

Utökad låneram 2020 för Västervik Resort AB

2020/230

15

§ 213

Lägesrapport covid-19 - information

2020/157

16

§ 214

Uppdrag om företagskuvös/inkubatorverksamhet

2020/210

17

§ 215

Uppdrag om tillväxt och hållbarhet

2020/213

18 - 19

§ 216

Personalredovisning 2019

2020/175

20

§ 217

Säkerhetsbokslut 2019 för Västerviks kommun

2020/174

21

§ 218

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande
(SOU 2019:69) - yttrande till utbildningsdepartementet

2020/152

22

§ 219

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden - revidering
med anledning av ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen

2020/62

23 - 24

§ 220

Hushållningssällskapets ansökan om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Gamlebygymnasiet fr.o.m läsåret
2021/2022 - yttrande till Skolinspektionen

2020/197

25 - 26

§ 221

Motion om att Västervik bör arbeta mer för att realisera
drönartestverksamhet i kommunen - förslag till svar

2019/167

27
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2020-06-01
§ 222

Motion om inventering av tomma hus på landsbygden förslag till svar

2019/349

28 - 29

§ 223

Detaljplan för amerikaområdet samt Stenhuggaren 1 m.fl.
Västerviks kommun, Kalmar län - planuppdrag

2020/225

30 - 31
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KS § 204

Upprop och val av justerare

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Upprop sker och Maud Ärlebrant (KD) utses att justera dagens protokoll.
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KS § 205

Anmälan om delegationsbeslut
Kommundirektörens beslut
Dnr 2020/219-869
Beslut 2020-05-14 om flaggning vid Bank Street Art Festival 2020
Dnr 2020/217-105
Stiftelsen Ryvenäs Fritidsegendoms verksamhetsberättelse för 2019
Dnr 2017/193-430
Jordbruksverkets beslut 2020-05-07 om ändring av projektstöd för Loftaån Leadersamverkan för minskad övergödning

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Dnr 2019/4-109
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 6 maj 2020 Rapport om odlingslotter i Västerviks
kommun
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Kommundirektören informerar
Kommundirektören och särskilt kallade informerar om följande ärenden:
-

Hushållningssällskapets ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av
en befintlig fristående gymnasieskola vid Gamlebygymnasiet fr.o.m läsåret 2021/2022
- yttrande till Skolinspektionen
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden – ändring med anledning av ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Lägesrapport covid-19 – information
Säkerhetsbokslut 2019 för Västerviks kommun
Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) - yttrande till
utbildningsdepartementet
Uppdrag om företagskuvös/inkubatorverksamhet
Uppdrag om tillväxt och hållbarhet
Utvecklade servicepunkter och information med anledning av covid-19
Motion om att Västervik bör arbeta mer för att realisera drönartestverksamhet i
kommunen - förslag till svar
Motion om inventering av tomma hus på landsbygden - förslag till svar
Detaljplan för amerikaområdet samt Stenhuggaren 1 m.fl. Västerviks kommun, Kalmar
län – planuppdrag
Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2020
Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag januari - april
2020
Delårsrapport för kommunstyrelsen januari - april 2020
Ekonomisk lägesrapport med anledning av covid-19 – information
Utökad låneram 2020 för Västervik Resort AB
Personalredovisning 2019

Jäv

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Tommy Ivarsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i § 223
Detaljplan för amerikaområdet samt Stenhuggaren 1 m.fl. Västerviks kommun, Kalmar län
– planuppdrag.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 11.40-13.45 för lunch och gruppmöten.
Beslutet är elektroniskt justerat.
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Budget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023 för
Västerviks kommun
Diarienummer: 2020/23

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse 20 april 2020 redovisas förslag till budget 2021 och ekonomisk planering 20222023 för Västerviks kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-20, § 143, att
remittera förslaget till nämnder och styrelser för yttrande till kommunstyrelsen senast 19
maj 2020. Även fackliga organisationer gavs möjlighet att yttra sig över förslaget.
Yttranden har inkommit från:
Miljö-och byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Västervik Kommuns Förvaltnings AB
TjustFastigheter AB
Västerviks Bostads AB
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens förvaltning
Sveriges Skolledarförbund
Fackförbundet Vision, Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges
ingenjörer, Vårdförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter
Remissyttranden/budgetförslag har vidare inkommit från:
Socialisterna-Välfärdspartiet, inkommet 2020-05-29
Sverigedemokraterna, inkommet 2020-05-31
Liberalerna, inkommet 2020-05-31
Kristdemokraterna, inkommet 2020-06-01
Moderaterna, inkommet 2020-06-01

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Ett reviderat budgetförslag redovisas i förslag daterat 2020-05-25.

Deltar ej i beslutet
Jon Sjölander (M), Helena Sjöholm (M) och Tommy Ivarsson (SD) avstår från att delta i
beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden med instämmande av Marcus Fridlund (S), Malin Wimmerström (S), Conny
Tyrberg (C) och Anna Bodjo (MP) yrkar bifall till majoritetens förslag med tillägget att en
översyn av budgeten ska ske i kommunfullmäktige i november
Maud Ärlebrant (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.
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Kenneth Hardy Axelsson (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på majoritetens förslag till budget.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller
det liggande budgetförslaget.
Ordföranden ställer sitt eget med fleras tilläggsyrkanden under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta majoritetens förslag till budget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023 för
Västerviks kommun., samt
att en översyn av budgeten ska ske i kommunfullmäktige i november.

Reservationer
Maud Ärlebrant (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Jacob Hoffsten (SV) vill få noterat att Socialisterna-Välfärdspartiet lägger ett eget
budgetförslag.
Beslutet är elektroniskt justerat.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Socialisterna-Välfärdspartiets budgetförslag, inkommet 2020-05-29
Sverigedemokraternas budgetförslag, inkommet 2020-05-31
Liberalernas budgetförslag, inkommet 2020-05-31
Kristdemokraternas budgetförslag, inkommet 2020-06-01
Moderaternas budgetförslag, inkommet 2020-06-01
Sveriges Skolledarförbunds yttrande 15 maj 2020
Fackförbundet Vision, Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges ingenjörer,
Vårdförbundet och Sveriges Arbetsterapeuters yttrande 15 maj 2020
Miljö-och byggnadsnämndens beslut 2020-05-20, § 110
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-12 § 64
Socialnämndens beslut 2020-05-07 § 37
Västervik Kommuns Förvaltnings AB:s beslut, 2020-05-18, § 17
TjustFastigheter AB:s beslut 2020-05-19, § 3
Västerviks Bostads AB:s beslut, 2020-05-20, § 41
Kommunfullmäktiges presidiums yttrande 19 maj 2020
Kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 10 maj 2020
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Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april
2020
Diarienummer: 2020/103

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige följer upp kommunens verksamhet två gånger under löpande år,
efter första tertialet och efter andra tertialet. Delårsrapporten för januari – april ska ge en
indikation på om mål och uppdrag i verksamheten kommer att kunna nås som planerat.
Avseende det ekonomiska resultatet lämnas en helårsprognos för året. Delårsrapporten
efter det första tertialet innehåller ingen sammanställd redovisning för hela
kommunkoncernen utan kommunen och bolagen redovisas var för sig.
I rapporten per april 2020 framgår att prognosen för helåret avviker negativt med 6,9
mnkr från budgeterat resultat på 14,7 mnkr. Avvikelsen beror på en årsprognos på minus
5,3 mnkr från kommunstyrelsens förvaltning och en prognostiserad avvikelse för
socialförvaltningen med minus 0,5 mnkr. Miljö- och byggnadsförvaltningen lämnar en
prognos på + 0,8 mnkr. Rapporten per april är starkt präglad av den pågående
coronapandemin som påverkar både kostnader och intäkter.
Skatteprognosen per april från SKR avviker negativt med 77,1 mnkr från budget för
helåret. Anledningen är den lågkonjunktur och ekonomiska kris som påverkar hela
världsekonomin och även skatteintäkterna. Staten har i flera omgångar under våren
beslutat om generella statsbidrag till kommunerna och för Västerviks kommun innebär
det hittills tillskott på 74,2 mnkr vilket innebär ett underskott på skatter och bidrag med
2,9 mnkr mot budget. Realisationsvinster uppgår per april till 1,0 mnkr. Helårsprognosen
totalt för kommunen är ett resultat på 7,8 mnkr.

Förslag till beslut

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per april 2020 för kommunen med ett prognostiserat
överskott på 7,8 mnkr på helåret vilket är en försämring med 6,9 mnkr i förhållande till
budget 2020.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport per april 2020 för kommunen med ett prognostiserat
överskott på 7,8 mnkr på helåret vilket är en försämring med 6,9 mnkr i förhållande till
budget 2020.
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Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 maj 2020 med delårsrapport för Västerviks kommun
januari-april 2020
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Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB med dotterbolag januari - april 2020
Diarienummer: 2020/103

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och nämnderna gör efter april och augusti varje år fördjupningar av
sina respektive detaljbudgetar/verksamhetsplaner. Likaså gör de helägda bolagen.
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har behandlat delårsrapporten på sitt sammanträde
2020-05-26.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna informationen om tertialrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
med dotterbolag per april 2020.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om tertialrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
med dotterbolag per april 2020.
Beslutet är elektroniskt justerat.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Handlingar i ärendet
Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB april 2020
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Delårsrapport för kommunstyrelsen januari - april
2020
Diarienummer: 2020/102

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och nämnderna gör efter april och augusti varje år fördjupningar av
sina respektive detaljbudgetar/verksamhetsplaner.
Ledningskontoret, kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 26 maj 2020 förslag till
beslut och redovisar delårsrapport för kommunstyrelsen efter april månad 2020.

Förslag till beslut
att godkänna delårsrapport april 2020 för kommunstyrelsen med en prognostiserad
negativ avvikelse på 5,3 mnkr i förhållande till budget 2020.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport april 2020 för kommunstyrelsen med en prognostiserad
negativ avvikelse på 5,3 mnkr i förhållande till budget 2020.
Beslutet är elektroniskt justerat.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Beslutet skickas till
Katarina Nilsson, ledningskontoret
Christina Bäckström, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 maj 2020 med delårsbokslut för kommunstyrelsen
april 2020
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KS § 211

Ekonomisk lägesrapport med anledning av covid-19 information
Diarienummer: 2020/157

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-06, § 138 att kommunstyrelsen återkommande ska
få information vid varje sammanträde med anledning av coronaviruset som orsakar
sjukdomen covid-19.
Ekonomichef Christina Bäckström lämnar på sammanträdet en ekonomisk lägesrapport
med anledning av den rådande situationen med coronaviruset.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.
Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Christina Bäckström, ledningskontoret

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings presentation visad på sammanträdet 2020-06-01
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KS § 212

Utökad låneram 2020 för Västervik Resort AB
Diarienummer: 2020/230

Sammanfattning av ärendet
Västervik Resort AB har för år 2020 en beviljad låneram på 63 miljoner kronor. Med
anledning av den pågående coronapandemin har förutsättningarna för innevarande
verksamhetsår drastiskt förändrats med många avbokningar, inställda evenemang och
inga utländska gäster. Detta kommer påverka bolagets likviditet liksom årets resultat.
Ännu är det svårt att förutsäga exakt hur mycket eftersom det beror på myndigheternas
riktlinjer för resandet under sommarmånaderna. Bolaget har i sin senaste prognos
uppskattat att avvikelsen från budgeterat resultat kan bli allt mellan 5 och 15 miljoner
kronor. I dagsläget har bolaget ca 9 miljoner kronor kvar av sin låneram. För att säkra upp
så att bolaget inte hamnar i likviditetsbrist skulle låneramen därför, tillfälligt under år
2020, behöva utökas med 10 miljoner kronor till totalt 73 miljoner kronor.
Den föreslagna utökningen innebär att kommunfullmäktiges beslutade totala låneram för
2020 utökas från 2 900 miljoner kronor till 2 910 miljoner kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka 2020 års låneram för Västervik Resort AB från 63 miljoner kronor till 73 miljoner
kronor och därmed utöka kommunkoncernens totala låneram från 2 900 miljoner kronor
till 2 910 miljoner kronor.

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

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka 2020 års låneram för Västervik Resort AB från 63 miljoner kronor till 73 miljoner
kronor och därmed utöka kommunkoncernens totala låneram från 2 900 miljoner kronor
till 2 910 miljoner kronor.
Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 maj 2020
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KS § 213

Lägesrapport covid-19 - information
Diarienummer: 2020/157

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-06, § 139 att kommunstyrelsen ska få
återkommande information vid varje sammanträde med anledning av coronaviruset och
covid-19.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar en lägesrapport på sammanträdet. 15 personer i
länet vårdas för närvarande på sjukhus för covid-19. Ingen person vårdas på
intensivvårdsavdelning.
Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och
elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler.
För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och
den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att
minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna
rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska
följas.
Från och med den 14 juni kommer även idrott utan publik att vara tillåtet. Beslutet gäller
för alla idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det
sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar.

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

Kommunstyrelsen beslutar

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

att godkänna lämnad information.
Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
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KS § 214

Uppdrag om företagskuvös/inkubatorverksamhet
Diarienummer: 2020/210

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 11 maj 2020 för vad en
inkubatorverksamhet är och vad syftet med en inkubatorverksamhet är.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslås få ett uppdrag där lämplig form av
företagskuvös/inkubator-verksamhet i Västerviks kommun utreds med avseende på:
- Syfte
- Mål
- Ekonomi
- Samarbetspartners
- Lokalitet
- Ev branschinriktning
Uppdraget ska kunna vara löst med ett förslag till utveckling i samband med
budgetarbetet 2022, d.v.s. februari 2021.
En mindre budget för konsultinsatser bör följa med uppdraget i storleksordningen 300 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och hållbarhetsfrågor föreslår kommunstyrelsen
besluta
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda
företagskuvös/inkubatorverksamhet i Västerviks kommun, med slutredovisning senast
2021-02-22.

Beslutsgång

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

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

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda
företagskuvös/inkubatorverksamhet i Västerviks kommun, med slutredovisning senast
2021-02-22.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 maj 2020
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Uppdrag om tillväxt och hållbarhet
Diarienummer: 2020/213

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 10 maj 2020 för hur Västerviks kommun
jobbar med tillväxt- och hållbarhetsfrågor.
Västerviks kommun står inför ett flertal taktiska vägval som påverkar det framtida
strategiarbetet:
 Hur ska arbetet – och inte minst samarbetet - för utvecklad infrastruktur
genomföras?
 Ska Västerviks kommun ha inkubatorverksamhet för att stärka innovationsklimat,
företagande, varumärke och tillväxt?
 I vilka lokala områden utvecklas näringslivet bäst och ger bäst förutsättningar för
tillväxt (det som vi brukar kalla för utveckling av industrimark)?
 Hur kan det proaktiva arbetet för etableringar i Västerviks kommun utvecklas och
inriktas (företag och offentliga organisationer)?
 Vilka näringslivsfrämjande uppgifter utförs bäst i upphandlad form och vilka
genomförs bäst i egen förvaltning?
 Hur kan vi stödja och utveckla möjligheter för att få en mer cirkulär och lokal
ekonomi i kommunen? Kan vi hitta ökad samverkan med lokala företag - framför
allt inom de gröna näringarna och vi stötta utveckling av biogasproduktion från
gödsel och utveckling av lokal produktion av biokol.
 Kommunen behöver ett bredare och tidigare hållbarhetsperspektiv vid beställning
av egna bygg- och ombyggnadsprojekt - exempelvis skolor, äldreboenden,
idrottsanläggningar. Hur kan vi få en bättre samordning för utformning av
boendemiljön, materialval, energiförsörjning och dagvatten etc.
 Hur kan vi hitta kostnadseffektiva former för att anpassa samhället bättre till att
klara klimatförändringar med extremväder med omväxlande torka och skyfall.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Dessa och fler taktiska frågor bör beredas/utredas inför nästa strategiperiod och inför att
vissa avtal och liknande löper ut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och hållbarhetsfrågor föreslår kommunstyrelsen
besluta
Att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att bereda åtta strategiska frågor kring
tillväxt och hållbarhet och löpande avrapportera dessa i tillväxt och hållbarhetsutskottet
under perioden 2020-08-30--2021-08-30.
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Beslutsgång
Mariann Gustafsson (V) yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsens utskott för
tillväxt- och hållbarhetsfrågor för en omarbetning av dokumentet och då lyfta hållbarhet
framför tillväxt.
Ordföranden yrkar som tillägg att avrapportering ska ske till kommunstyrelsen under
arbetets gång.
Ordföranden frågar först kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag och finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att bereda åtta strategiska frågor kring
tillväxt och hållbarhet och löpande avrapportera dessa i tillväxt och hållbarhetsutskottet
under perioden 2020-08-30--2021-08-30, samt
att avrapportering även ska ske till kommunstyrelsen under arbetets gång.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 maj 2020
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Personalredovisning 2019
Diarienummer: 2020/175

Sammanfattning av ärendet
En redovisning av kommunens personalsituation 2019 har tagits fram. I redovisningen
finns statistik och beskrivningar av bland annat antal medarbetare, åldersfördelning,
jämställdhet, chefs‐ och ledarskap, lön och arbetstid samt frisknärvaro och sjukfrånvaro.
Materialet är tänkt att ge förtroendevalda, förvaltnings‐ och bolagsledningar underlag för
att följa utvecklingen och underlag för planering av strategiskt viktiga åtgärder inom
personal‐ och kompetensförsörjningsområdet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna personalredovisning 2019 och överlämna den till kommunfullmäktige för
kännedom.

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

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna personalredovisning 2019 och överlämna den till kommunfullmäktige för
kännedom.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunfullmäktige
Sofia Eldh, ledningskontoret
Jennie Heinz, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 maj 2020
Personalredovisning 2019 för Västerviks kommun
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Säkerhetsbokslut 2019 för Västerviks kommun
Diarienummer: 2020/174

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2020-05-26 säkerhetsbokslut för 2019.
I kommunens Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2019-2022 är målen uppdelade på
säkerhetsmål av mer övergripande art och prestationsmål som är uppföljningsbara.
Samtliga förvaltningar och bolag har prestationsmål att uppfylla.
Handlingsprogrammet är uppdelat i fem områden
 Trygghet och säkerhet
 Förebyggande verksamhet
 Räddningstjänst skadeavhjälpande insatser
 Krisberedskap, krisledningsförmåga och krisstöd.
 Civilt försvar och säkerhetsskydd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna säkerhetsbokslutet för 2019.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna säkerhetsbokslutet för 2019.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 maj 2020
Säkerhetsbokslut 2019 för Västerviks kommun
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Validering för kompetensförsörjning och livslångt
lärande (SOU 2019:69) - yttrande till
Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2020/152

Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet har givit Västerviks kommun möjlighet att
lämna synpunkter på Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för
kompetensförsörjning och livslångt lärande” (SOU 2019:69).
Kommunstyrelsens förvaltning, Campus Västervik, lämnar i skrivelse 25 maj 2020 ett
förslag till yttrande. Förvaltningen föreslår att Västerviks kommun ser positivt på förslaget
och har därför inga synpunkter.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
25 maj 2020 som sitt yttrande och skickar det till Utbildningsdepartementet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 maj 2020 som sitt yttrande och skicka
det till Utbildningsdepartementet
Beslutet är elektroniskt justerat.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 26 maj 2020
Utbildningsdepartementets remiss 2020-03-11 Validering för kompetensförsörjning och livslångt
lärande (SOU 2019:69)
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Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden revidering med anledning av ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Diarienummer: 2020/62

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har lämnat ett utkast till en lagrådsremiss om att överföra tillsynsansvaret för
att förhindra smittspridning av covid-19 på serveringsställen från regionernas
smittskyddsläkare till kommunerna. I lagförslaget ges också möjligheten att förelägga om
särskilda åtgärder vid vite utöver möjligheten att stänga verksamheter. Enligt
lagrådsremissen ska den nya lagen träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla vid
utgången av 2020.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-05-20, § 111 att
1.
2.
3.

delegera till nämndens ordförande att yttra sig till fullmäktige angående lagen i
händelse av att betydande ändringar görs mellan lagrådsremissen och beslutad lag
uppdra åt Miljö- och byggnadskontoret att bereda nödvändiga reglementesändringar
så kommunfullmäktige får nödvändigt underlag för beslut.
lämna följande yttrande till kommunfullmäktige i Västerviks kommun:

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

”Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av Socialdepartementets förslag ”Utkast till
lagrådsremiss: En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen”.
Lagförslaget innebär bland annat att ansvaret för tillsyn av åtgärder för att förhindra
smittspridning av COVID-19 flyttas från regionernas smittskyddsläkare till kommunerna
när det gäller serveringsställen. Syftet med lagändringen är både att avlasta
smittskyddsläkarna men också att använda sig av en redan fungerande organisation som
är van vid tillsyn och att formulera förelägganden och förbud. Om lagen beslutas innebär
den att fler verktyg tillkommer i tillsynen; i dagsläget har smittskyddsläkaren möjlighet att
stänga caféer, barer och restauranger men kommunerna ges även möjlighet att förelägga
om faktiska åtgärder samt förena dessa förelägganden med vite.
Lagförslaget är formulerat som att ”kommunen” får tillsynsansvaret vilket i praktiken
betyder Kommunfullmäktige. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer sig dock vara den
självklara hemvisten för tillsynen eftersom vi redan i vårt reglemente har
smittskyddslagen, alkohollagen och livsmedelslagen. Nämnden vill därför uppmana
kommunfullmäktige att skyndsamt ändra nämndens reglemente till att även omfatta den
tillkommande lagstiftningen om den beslutas. Om inga betydande ändringar görs mellan
lagrådsremissen och den beslutade lagen bedömer nämnden inte att någon ytterligare
kommunikation mellan nämnden och fullmäktige är nödvändig.
Slutligen vill nämnden också särskilt påpeka att enligt lagrådsremissen ska tillsynen inte
finansieras genom avgifter, skälet för detta är att man inte vill belasta näringsidkarna med
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ytterligare kostnader i en svår tid. Vid presskonferensen 2020-05-15 sa ansvarig minister
istället att staten kommer att ekonomiskt kompensera kommunerna.
Nämnden förutsätter att den som utför tillsynen i den kommunala organisationen också
får de särskilt tilldelade statliga bidragen för arbetet”.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 25 maj 2020 förslag till beslut. I
förslaget föreslås kommunfullmäktige att anta en ändring av miljö- och
byggnadsnämndens reglemente vilket innebär att fullmäktige delegerar tillsynsansvaret
enligt den nya lagen till miljö- och byggnadsnämnden. Ändringen föreslås gälla från och
med den 1 juli 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisad ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente att gälla från och
med 1 juli 2020, vilket innebär att kommunfullmäktige delegerar tillsynsansvaret enligt
den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till miljö- och
byggnadsnämnden.
Beslutet är under förutsättning att riksdagen beslutar om att införa lagen.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisad ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente att gälla från och
med 1 juli 2020, vilket innebär att kommunfullmäktige delegerar tillsynsansvaret enligt
den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till miljö- och
byggnadsnämnden.
Beslutet är under förutsättning att riksdagen beslutar om att införa lagen.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 maj 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-05-20, § 111
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Hushållningssällskapets ansökan om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Gamlebygymnasiet
fr.o.m läsåret 2021/2022 - yttrande till
Skolinspektionen
Diarienummer: 2020/197

Sammanfattning av ärendet
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har till Skolinspektionen inkommit med
en ansökan om att utöka befintlig fristående gymnasieskola, Gamlebygymnasiet från och
med läsåret 2021/2022 med inriktning Naturturism på Naturbruksprogrammet.
Västerviks kommun ska till Skolinspektionen lämna ett yttrande om några påtagliga
negativa följder finns för den del av skolväsendet som anordnas av den kommunala
verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-12, § 67 att bifalla barn- och
utbildningskontorets förslag till yttrande där det framgår att de inte ser några negativa
följder för den kommunala gymnasieskolan om Gamlebygymnasiet utökar
Naturbruksprogrammet med inriktningen Naturturism.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 20 maj 2020 att de inte har något
ytterligare att tillägga i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-12, § 67 som sitt yttrande över
ansökan och skicka det till Skolinspektionen.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

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

Kommunstyrelsen beslutar
att anta barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-12, § 67 som sitt yttrande över
ansökan och skicka det till Skolinspektionen.
Beslutet är elektroniskt justerat.
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Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 maj 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-12 § 67
Skolinspektionens remiss 2020-04-24
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Motion om att Västervik bör arbeta mer för att
realisera drönartestverksamhet i kommunen förslag till svar
Diarienummer: 2019/167

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Lindström har för Liberalerna lämnat in en motion 24 april 2019 om att Västervik
bör arbeta mer för att realisera drönartestverksamhet i kommunen.
Liberalerna yrkar att en arbetsgrupp tillsätts för att identifiera potentialen och forma en
vision och målbild för vad drönartestverksamheten kan ge kommunen, på tre till fem år
sikt och att efter att visionen och målbilden är antagna utforma en strategi för hur den
kan uppnås.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2019-04-29, § 187 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 11 maj 2020 ett förslag på svar över
motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och hållbarhet föreslår kommunstyrelsen besluta
att förklara motionen om att Västervik bör arbeta mer för att realisera
drönartestverksamheten i kommunen som besvarad.

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

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen om att Västervik bör arbeta mer för att realisera
drönartestverksamheten i kommunen som besvarad.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 maj 2020
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 187
Fredrik Lindströms (L) motion inkommen 24 april 2019

27

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2020-06-01

KS § 222

Motion om inventering av tomma hus på
landsbygden - förslag till svar
Diarienummer: 2019/349

Sammanfattning av ärendet
Harald Hjalmarsson (M) har 4 oktober 2019 lämnat in en motion om att inventera tomma
hus på landsbygden i kommunen. Motionens syfte är att undersöka om aktuella
fastighetsägare kan tänka sig att sälja eller hyra ut den tomma bostaden och därmed
utöka utbudet av boendemöjligheter och verksamhetslokaler på landsbygden.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 6 maj 2020 ett förslag till svar på
motionen. Förvaltningen skriver att det finns goda möjligheter att genomföra en
inventering av antalet tillgängliga tomma hus i Västerviks kommun. Inventeringen föreslås
genomföras under 2020. Då kan antalet hus bedömas och eventuellt tas kriterier fram för
områden att prioritera (kollektivtrafiknära lägen, havs/sjönära lägen, pendlingsavstånd till
Norrköping/Linköping eller liknande). Det skulle exempelvis kunna handla om socknarna
Ukna, Loftahammar och Blankaholm i ett första skede.
För att genomföra nästa steg tjänar satsningen på att utvecklas tillsammans med
eventuella samarbetsorganisationer (bygdeföreningar och eventuella finansiärer) och
personalresurs säkerställas. Lokalsamhällen skulle i stor utsträckning kunna bidra med
kunskap om de tomma husens användning och ägarskap. I en satsning som denna kan det
vara värdefullt att skapa incitament för lokalsamhället att medverka i inventeringen. Då
det idag saknas medel för att genomföra hela satsningen kommer externa
finansieringskällor att undersökas. I nuvarande skifte mellan EU:s budget 2014-2020 och
2021-2027 kan det dock vara utmanande att hitta medel för landsbygdsutvecklingsprojekt.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår utifrån ovanstående att motionen ska anses
besvarad.

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att enheten för samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra en inventering av tomma
hus i hela Västerviks kommun under 2020 samt fortsätta projektutvecklingen för att
tillgängliggöra inventerade bostäder med hjälp av extern finansiering, samt
att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Jon Sjölander (M) med instämmande av Maud Ärlebrant (KD) yrkar att motionen ska
anses bifallen.
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Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en inventering av tomma hus i hela
Västerviks kommun under 2020 samt fortsätta projektutvecklingen för att tillgängliggöra
inventerade bostäder med hjälp av extern finansiering, samt
att bifalla motionen.
Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 6 maj 2020
Motion om inventering av tomma hus på landsbygden, inkommen 2019-10-04
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Detaljplan för amerikaområdet samt Stenhuggaren 1
m.fl. Västerviks kommun, Kalmar län - planuppdrag
Diarienummer: 2020/225

Sammanfattning av ärendet
Av kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 maj 2020 framgår att miljö‐ och
byggnadskontoret har kommit in med en förfrågan om att ändra Detaljplan för
Florida, Nord‐ och Sydamerika, Skogshaga, del av Djurgården m.m. i Västervik för att
möjliggöra utbyggnad av balkong i kv Stenhuggaren samt att suterrängvåning får
anordnas utöver angivet högsta antal våningar i amerikaområdet. Majoriteten i kv
Stenhuggaren har redan byggt till balkonger till sina fastigheter fastän det egentligen är
planstridigt. Bygglov har kunnat bli beviljade förutsatt att närmsta granne/grannar har
samtyckt. I amerikaområdet har de flesta byggt suterränghus, dock finns en osäkerhet på
ett visst antal fastigheter om de har uppförts i suterrängplan eller om de har tillskapat en
våning till.
Efter en inventering i amerikaområdet beslutades det att utöka planområdet och ta till
ytterligare två områden som har samma problematik. De två andra detaljplanerna är
Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Florida m.m. i Västervik samt Förslag till
utvidgning av stadsplanen för område mellan Amerikavägen och norra vägen i Västervik. I
och med att det är flera detaljplaner som behöver ändras har kommunstyrelsens
förvaltning valt att göra en ny detaljplan istället för tre ändringsplaner. Den nya
detaljplanen ska ersätta två av dem samt delar av en tredje.
Gällande detaljplaner är från 1969,1973 och 1975 och syftar att ge förutsättningar för en
fortsatt exploatering av bostäder. Bebyggelsetypen i området är fristående hus,
sammanbyggda och öppet byggnadssätt. Detaljplanen tillåter att en femtedel av tomten
får bebyggas i en våning och för vissa i området medges även att viden får inredas.

Jäv

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Tommy Ivarsson (SD) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Förslag till beslut
att upprätta ny detaljplan för amerikaområdet samt Stenhuggaren 1 m.fl. Västerviks
kommun, Kalmar län kan ske utifrån direktiv i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25
maj 2020.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att ny detaljplan för amerikaområdet samt Stenhuggaren 1 m.fl. Västerviks
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KS § 223 fortsättning
kommun, Kalmar län kan upprättas utifrån direktiv i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 25 maj 2020.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Gabriel Helgesson, enheten för samhällsbyggnad

Signature reference: a0e0a234-faf2-4754-a927-e1ed4b0bc5cb

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 maj 2020
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