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Ärendelista 2 mars 2021
Paragraf

Ärende

Dnr

§ 38

Upprop och val av justerare

§ 39

Anmälan av delegationsbeslut

§ 40

Kommundirektören informerar

§ 41

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun januari 2021

2021/65

§ 42

Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
med dotterbolag januari 2021

2021/65

§ 43

Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2021

2021/66

§ 44

Ekonomisk lägesrapport med anledning av covid-19 information

2020/157

§ 45

Val av ombud och direktiv till årsstämma 2021 med
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

2021/59

§ 46

Val av ombud och direktiv till årsstämma 2021 med
Västerviks Biogas AB

2021/59

§ 47

Val av ombud och direktiv till årsstämma 2021 med
Västervik Resort AB

2021/59

§ 48

Val av ombud och direktiv till stiftarmöte 2021 med
Västerviks Utvecklingscentrum

2021/71

§ 49

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma den 15
april 2021

2021/62

§ 50

Aktieägaravtal för Smålandshamnar AB

2016/32

§ 51

Motion om höjd ledningskompetens inom digitalisering förslag till svar

2020/231

§ 52

Uppföljande granskning av IT- och informationssäkerhet svar på återremiss

2020/235

§ 53

Uppdrag om företagskuvös/inkubatorverksamhet slutredovisning

2020/210

§ 54

Redovisning av uppdrag om ett fritt medlemskap i en
förening under ett år

2017/74

Sida
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§ 55

Säkerhetsbokslut 2020

2021/24

§ 56

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter
enligt plan- och bygglagen samt lagen om brandfarliga och
explosiva varor - revidering från och med 1 april 2021

2021/69

§ 57

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen – ändring
av avgifter

2021/91

§ 58

Granskning av styrning och ledning inom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg, med fokus på externa
placeringar - förslag till svar

2020/354

§ 59

Motion om en äldreberedning - förslag till svar

2019/72

§ 60

Motion om seniorernas hus - förslag till svar

2018/180

§ 61

Motion angående kunskapsnivån om neuropsykiatriska
tillstånd och ny resursskola - förslag till svar

2019/219

§ 62

Västerviks kommuns medverkan och medfinansiering av
Kustlandet 2021-2022

2021/41

§ 63

Köp av Skörserum 1:29, Överum, Västerviks kommun information

2020/382

§ 64

Detaljplan för Strebel 3, Västervik, Västerviks kommun,
Kalmar län - planbesked

2021/63

§ 65

Lastvagnen 1 och Sidovagnen 1 på Ljunghedens
handelsområde i Västervik - förlängning av avtalad
tillträdesdag

2019/299

§ 66

Detaljplan Hallmare 1:6, Loftahammar, Västerviks kommun
- information

2015/446

§ 67

Investeringsbudget enheten för samhällsbyggnad information

2021/7

§ 68

Överenskommelse om samverkan mellan Västerviks
kommun och Polisen 2021-2023

2021/81

§ 69

Medborgarlöfte i Västerviks kommun 2021

2021/82
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KS § 38

Upprop och val av justerare
Upprop sker och Marcus Fridlund (S) utses att justera dagens protokoll.
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KS § 39

Anmälan av delegationsbeslut
Läggs till handlingarna.

Ordförandens beslut
Dnr 2021/49
Beslut 2021-02-09 om konstinköp våren 2021.

Kommundirektörens beslut
Dnr 2015/15
Naturvårdsverkets beslut 2021-02-03 bidrag till Naturum Västervik avseende anslaget 1:3, åtgärder för
värdefull natur, anslagspost 2, för budgetåret 2021.
Dnr 2020/446
Mark- och miljödomstolens dom 2021-02-05 i mål F 1350-20 gällande ersättning vid fastighetsreglering
avseende överföring av allmän platsmark enligt detaljplan berörande fastigheterna Blanka 1:85 och
1:186.
Dnr 2021/33
Skolinspektionens beslut 2021-02-17 om godkännande av Hushållningssällskapet Kalmar-KronobergBlekinge som huvudman för gymnasieskola vid Gamlebygymnasiet, Västerviks kommun

Befattningshavares inom försörjningsstöds- och
flyktingverksamhetens beslut
Beslut fattade under januari 2021
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KS § 40

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

Detaljplan för Strebel 3, Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län – planbesked
Detaljplan Hallmare 1:6, Loftahammar, Västerviks kommun – information
Köp av Skörserum 1:29, Överum, Västerviks kommun – information
Lastvagnen 1 och Sidovagnen 1 på Ljunghedens handelsområde i Västervik förlängning av avtalad tillträdesdag
Investeringsbudget enheten för samhällsbyggnad – information
Västerviks kommuns medverkan och medfinansiering av Kustlandet 2021-2022
Uppdrag om företagskuvös/inkubatorverksamhet – slutredovisning
Redovisning av uppdrag om ett fritt medlemskap i en förening under ett år
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter enligt plan- och bygglagen
samt lagen om brandfarliga och explosiva varor - revidering från och med 1 april 2021
Motion om en äldreberedning - förslag till svar
Motion om seniorernas hus - förslag till svar
Granskning av styrning och ledning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg,
med fokus på externa placeringar - förslag till svar
Motion angående kunskapsnivån om neuropsykiatriska tillstånd och ny resursskola förslag till svar
Säkerhetsbokslut 2020
Aktieägaravtal för Smålandshamnar AB
Ekonomisk rapport för Västerviks kommun januari 2021
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag januari
2021
Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2021
Ekonomisk lägesrapport med anledning av covid-19 – information
Motion om höjd ledningskompetens inom digitalisering - förslag till svar
Uppföljande granskning av IT- och informationssäkerhet - svar på återremiss
Överenskommelse om samverkan mellan Västerviks kommun och Polisen 2021-2023
Medborgarlöfte i Västerviks kommun 2021

Förändringar på dagordningen
Ordföranden meddelar att ärendet Lägesrapport covid-19 – information utgår från
dagordningen och att ärendet Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen – ändring
av avgifter läggs till som § 57, vilket godkänns av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 12.30-14.15 för lunch och gruppmöten.
Beslutet är elektroniskt justerat.
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KS § 41

Ekonomisk rapport för Västerviks kommun januari
2021
Diarienummer: 2021/65

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet ”Västerviks kommun
Budget 2021 ekonomisk planering 2022 - 2023 visioner, prioriteringar och resurser” följer
kommunfullmäktige utvecklingen i delårsrapporter efter första och andra tertialet, (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 23
februari 2021 en ekonomirapport för 2021 efter januari månad med ett prognostiserat
resultat för året på 41,2 mnkr vilket är 39,1 mnkr bättre än budget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapport 2021 efter januari månad, med ett prognostiserat resultat
för året på 41,2 mnkr vilket är 39,1 mnkr bättre än budget.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapport 2021 efter januari månad, med ett prognostiserat resultat
för året på 41,2 mnkr vilket är 39,1 mnkr bättre än budget.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Christina Bäckström, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Ekonomirapport för Västerviks kommun för januari 2021
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KS § 42

Månadsrapport för Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB med dotterbolag januari 2021
Diarienummer: 2021/65

Sammanfattning av ärendet
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 22 februari 2021 en månadsrapport för
bolaget med dotterbolag för januari 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
med dotterbolag per januari 2021.

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 januari 2021.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Handlingar i ärendet
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag januari 2021

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 43

Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2021
Diarienummer: 2021/66

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i
kommunstyrelsens förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar 22 februari 2021 en månadsrapport för
kommunstyrelsen till och med januari 2021 utan avvikelse till budget för 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport för januari månad 2021 för kommunstyrelsen utan avvikelse
till budget för 2021.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport för januari månad 2021 för kommunstyrelsen utan avvikelse
till budget för 2021.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Christina Bäckström, ledningskontoret
Katarina Nilsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Månadsrapport kommunstyrelsen januari 2021
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Ekonomisk lägesrapport med anledning av covid-19 information
Diarienummer: 2020/157

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunstyrelsen återkommande ska få information
med anledning av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.
Ekonomichef Christina Bäckström lämnar på sammanträdet en ekonomisk lägesrapport
med anledning av coronapandemin.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att den lämnade information godkänns.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen initierar framtagande av ett
budgetärende för att avsätta medel för näringslivsåtgärder med anledning av covid -19.
Ordföranden ställer sitt eget yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Christina Bäckström, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings presentation på sammanträdet
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KS § 45

Val av ombud och direktiv till årsstämma 2021 med
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Diarienummer: 2021/59

Sammanfattning av ärendet
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har kallat till bolagsstämma den 16 mars 2021.
Kommunstyrelsen har att inför stämman utse ombud samt lämna direktiv till ombudet.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 17 februari 2021 förslag till direktiv till
ombudet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande direktiv till stämmoombudet:
föreslå godkännande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport,
föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets
resultat,
föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt
lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda, samt
föreslå stämman fastställa det av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet för
bolaget.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen utser Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med
direktiv enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med direktiv enligt kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Ombudet
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
KS § 45 fortsättning
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-17
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB kallelse till årsstämma 16 mars 2021
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KS § 46

Val av ombud och direktiv till årsstämma 2021 med
Västerviks Biogas AB
Diarienummer: 2021/59

Sammanfattning av ärendet
Det helägda bolaget Västervik Biogas AB har kallat till bolagsstämma den 16 mars 2021.
Kommunstyrelsen har att inför stämman utse ombud samt lämna direktiv till ombudet.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 17 februari 2021 förslag till direktiv till
ombudet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande direktiv till stämmoombudet:
föreslå godkännande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport,
föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets
resultat,
föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt
lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen utser Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med
direktiv enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med direktiv enligt kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Ombudet
Västervik Biogas AB
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-17
Västervik Biogas AB:s kallelse till årsstämma 16 mars 2021

2021-03-02
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KS § 47

Val av ombud och direktiv till årsstämma 2021 med
Västervik Resort AB
Diarienummer: 2021/59

Sammanfattning av ärendet
Det helägda bolaget Västervik Resort AB har kallat till bolagsstämma den 16 mars 2021.
Kommunstyrelsen har att inför stämman utse ombud samt lämna direktiv till ombudet.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 17 februari 2021 förslag till direktiv till
ombudet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande direktiv till stämmoombudet:
föreslå godkännande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport,
föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets
resultat,
föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt
lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda, samt
föreslå stämman fastställa det av kommunfullmäktige antagna ägardirektivet för
bolaget.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen utser Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med
direktiv enligt kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Jansson (S) till sitt ombud med direktiv enligt kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Ombudet
Västervik Resort AB
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-17
Västervik Resort AB:s kallelse till årsstämma 16 mars 2021
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KS § 48

Val av ombud och direktiv till stiftarmöte 2021 med
Västerviks Utvecklingscentrum
Diarienummer: 2021/71

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ombud till stiftarmöte för Västerviks Utvecklingscentrum
(VUC) samt att lämna direktiv till ombudet. Direktivet brukar vara att föreslå godkännande
av årsredovisningen och tillstyrka ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för 2020.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att Gunnar Jansson (S) utses till ombud samt att ombudet får i direktiv
att föreslå godkännande av årsredovisningen, tillstyrka ansvarsfrihet för stiftelsens
styrelse för 2020.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Jansson (S) till ombud samt att ombudet får i direktiv att föreslå
godkännande av årsredovisningen, tillstyrka ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för 2020.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Ombudet
Västerviks utvecklingscentrum
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KS § 49

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma
den 15 april 2021
Diarienummer: 2021/62

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest inbjuder till föreningsstämma den 15 april 2021. Stämman kommer att
hållas digitalt.
Västerviks kommun har att utse ett ordinarie ombud och en ersättare.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att Conny Tyrberg (C) utses som ordinarie ombud till
föreningsstämman.
Jon Sjölander (M) föreslår att Harald Hjalmarsson (M) utses som ersättare till
föreningsstämman.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Conny Tyrberg (C) som ordinarie ombud och Harald Hjalmarsson (M) som
ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2021.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
De utsedda
Kommuninvest
Handlingar i ärendet
Kommuninvests inbjudan till föreningsstämma 15 april 2021

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 50

Aktieägaravtal för Smålandshamnar AB
Diarienummer: 2016/32

Sammanfattning av ärendet
Smålandshamnar AB har tillsammans med ägarna, Oskarshamns kommun, Västerviks
kommun och Hultsfreds kommun, tagit fram ett förslag till aktieägaravtal. Förslaget
redovisas i bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-02-17.
Förslaget har kommunicerats med övriga kommuner och dess företrädare i
Smålandshamnar.
Avtalet ska antas hos de tre ägarnas fullmäktigeförsamlingar innan det antas under
bolagsstämman i april.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal mellan Oskarshamns kommun,
Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB, Hultsfreds Kommunala Industri AB och
Västerviks kommun.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal mellan Oskarshamns kommun,
Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB, Hultsfreds Kommunala Industri AB och
Västerviks kommun.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-17
Förslag till aktieägaravtal

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 51

Motion om höjd ledningskompetens inom
digitalisering - förslag till svar
Diarienummer: 2020/231

Sammanfattning av ärendet
Jon Sjölander (M) och Hans Gustafsson (M) har lämnat in en motion om höjd
ledningskompetens inom digitalisering. Motionärerna yrkar att kommundirektören får i
uppdrag att förstärka kommunens ledningskompetens inom digitalisering med lämplig roll
och tillhörande organisation.
Motionärerna menar att det finns många frågor av strategisk karaktär som rör säkerhet,
licensfrågor, systemförvaltning, driftmiljö samt digital transformation och effektivisering.
Dessa frågor bör enligt motionärerna hanteras på samma strategiska sätt i ledningen som
ekonomi-, organisations-, och personalfrågor.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i tjänsteskrivelse 2021-02-19 för den organisation
som idag finns för arbete med digitalisering på strategisk, taktisk och operativ nivå i
kommunkoncernen. Det är kommundirektörens uppdrag att leda
tjänstemannaorganisationen för att säkerställa att de uppdrag som getts kan verkställas.
Förvaltningen föreslår att motionen förklaras besvarad med hänvisning till att det
strategiska digitaliseringsarbetet på ledningsnivå redan är säkerställt i befintlig
organisation, samt att det ligger i kommundirektörens uppdrag att ompröva denna vid
behov.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad med hänvisning till att det strategiska
digitaliseringsarbetet på ledningsnivå redan är säkerställt i befintlig organisation, samt att
det ligger i kommundirektörens uppdrag att ompröva denna vid behov.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till beslut.
Jon Sjölander (M) med instämmande av Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till motionen
med tilläggsyrkandet att kommunstyrelsens förvaltning årligen särskilt ska redovisa
arbetet med den digitala agendan och strategin samt årliga handlingsplaner.
Ordföranden ställer sitt eget yrkande om bifall till det liggande förslaget till beslut mot Jon
Sjölanders yrkande om bifall till motionen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller det liggande förslaget till beslut.
Ordföranden ställer Jon Sjölanders tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
KS § 51 fortsättning

2021-03-02

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad med hänvisning till att det strategiska
digitaliseringsarbetet på ledningsnivå redan är säkerställt i befintlig organisation, samt att
det ligger i kommundirektörens uppdrag att ompröva denna vid behov.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-19
Motion om höjd ledningskompetens inom digitalisering

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 52

Uppföljande granskning av IT- och
informationssäkerhet - svar på återremiss
Diarienummer: 2020/235

Sammanfattning av ärendet
Under 2016 genomförde PwC på kommunrevisionens uppdrag en granskning av ITverksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun. I slutet av
2017 fick PwC i uppdrag att göra en uppföljande granskning av det arbete som kommunen
startat efter 2016 års granskning. Under våren 2020 har PwC fått i uppdrag av
kommunrevisionen att genomföra ytterligare en granskning av de tidigare lämnade
rekommendationerna. PwC:s sammanfattande och övergripande bedömning är att
revisionsfrågorna ej är uppfyllda. Utifrån detta har PwC lämnat ett antal
rekommendationer. Kommunrevisionen ställer sig bakom granskningens slutsatser och
rekommendationer.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 10 september 2020 ett förslag till svar på
rapporten och de rekommendationer som lämnas. Kommunstyrelsen beslutade 2020-0922, § 304 att föreslå att kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 10 september 2020 med bilagd handlingsplan som svar på revisorernas
granskningsrapport.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25, § 10 att minoritetsåterremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att komplettera med genomlysning kring frågan om IT-kompetens i
ledningsgrupp vilket bör samordnas med motionssvar kring frågan.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i skrivelse 2021-02-19 att det i beslutsunderlaget i
ärendet om uppföljande granskning av IT- och informationssäkerhet samt i underlaget
som utgör förslag till svar på motionen om höjd ledningskompetens inom digitalisering
redovisas hur digitala utvecklingsfrågor hanteras strategiskt i kommunen. Där framgår att
flera viktiga funktioner i det strategiska arbetet, bland annat IT-chef, deltar i regelbundna
träffar med koncernledningsgruppen. Sammansättningen av koncernledningsgruppen och
vilka övriga funktioner som regelbundet eller vid behov kallas till ledningsgruppens möten
ligger inom kommundirektörens uppdrag att avgöra.
Kommunstyrelsens ordförande bedömer i sin skrivelse att ärendet är tillräckligt berett och
föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med kommunstyrelsens
tidigare förslag 2020-09-22, § 304.

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

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
KS § 52 fortsättning

2021-03-02

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 september 2020 med bilagd
handlingsplan utifrån revisorernas rekommendationer som svar på revisorernas
granskningsrapport om IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i
Västerviks kommun.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till beslut.
Jon Sjölander (M) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) yrkar som tillägg att
kommunstyrelsens förvaltning årligen särskilt ska redovisa arbetet med den digitala
agendan och strategin samt årliga handlingsplaner.
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Jon Sjölanders tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.

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

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige
besluta
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 september 2020 med bilagd
handlingsplan utifrån revisorernas rekommendationer som svar på revisorernas
granskningsrapport om IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i
Västerviks kommun.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2021-02-19
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 10
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 161
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-22, § 304
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 september 2020
Kommunens revisorers granskning 2 juni 2020

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 53

Uppdrag om företagskuvös/inkubatorverksamhet slutredovisning
Diarienummer: 2020/210

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-01, § 214 att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att utreda företagskuvös/inkubatorverksamhet i Västerviks kommun, med
slutredovisning senast 2021-02-22.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar svar på uppdraget i skrivelse 2021-02-22.
Syftet med inkubatorverksamhet är:
•
•
•
•
•
•

att diversifiera ekonomin och öka skattebasen
att stärka den privata sektorn
att skapa en decentraliserad och lokal/regional utveckling
att ändra attityden inför entreprenörskap, innovation och risktagandet att skapa
jobb
att öka chansen till företags överlevnad
att främja utveckling och överföring av teknik

Vald samarbetspartner är Oskarshamns Atrinova (kommunägt bolag). Atrinova är en av 65
medlemmar i branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är
Sveriges nationella förening för inkubatorer och science Parks. Samarbetsformen är under
2021 öppen och mer av ett handslag än formellt kontrakt. Visar sig samarbetet fungera
under 2021 avses mer formella band knytas inför 2022.
Verksamheten för med sig kostnader, vilka initialt bedöms modesta med hänsyn till låga
uppstartskostnaders som medges tack vare samarbete med Oskarshamns kommuns
redan etablerade inkubatorverksamhet.
Exakta kostnader är svårbedömda då varje inkubation kan se relativt olika ut, men ett
riktvärde kan vara ca 75.000 kr. Finansiering föreslås ur kommunal synvinkel genom
utvecklingsanslaget med uppväxling från Region Kalmar län. Uppdrag om
inkubatorverksamhet föreslås skötas av upphandlad näringslivspartner, vilket för
närvarande är Västervik Framåt AB.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att godkänna redovisad information inom uppdraget, samt
att vidare uppdra åt förvaltningen att inarbeta kostnaden för inkubatorverksamhet i 2022
års budget (och framåt).

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02
KS § 53 fortsättning

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad information inom uppdraget, samt
att vidare uppdra åt förvaltningen att inarbeta kostnaden för inkubatorverksamhet i 2022
års budget (och framåt).

Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-02-22

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 54

Redovisning av uppdrag om ett fritt medlemskap i
en förening under ett år
Diarienummer: 2017/74

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27, § 415 i samband med ett ärende om möjligheter
för kommunens barn och ungdomar att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter i
centralorten att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att undersöka möjligheterna
att erbjuda så att alla i årskurs 1 får prova ett fritt medlemskap i en förening under ett år.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2021-02-23 ett förslag om ett
erbjudande om värdecheck till kommunens elever för att främja deltagande i kultur- och
fritidsverksamheter.
Då det lokala föreningslivet främst erbjuder idrottsaktiviteter för målgruppen föreslår
förvaltningen att satsningen breddas. Genom att inkludera studieorganisationer och
kulturskola som berörda arrangörer av kultur- och fritidsaktiviteter får varje individ en
ökad möjlighet att välja en aktivitet utifrån det egna intresset.
Förvaltningen föreslår att satsningen görs vid höstterminens start för elever i årskurs 2,
eftersom skolstarten i årskurs 1 i stort innebär en stor omställning för individen.
Innan satsningen kan genomföras och slutgiltigt beslut kring administration av en så kallad
värdecheck, önskar förvaltningen genomföra dialog med berörda aktörer, det vill säga
föreningar, studieförbund och kulturskola. Detta föreslås genomföras under vårterminen
2021. Först därefter kan beslut gällande det rent praktiska arbetet med administration av
satsningen tas.
Total kostnad uppskattas till 200 000 kronor och bedöms kunna genomföras inom 2021
års ekonomiska resurser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av uppdraget i förvaltningens
skrivelse 2021-02-23,
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra dialog med berörda aktörer som erbjuder
barn och unga kultur- och fritidsverksamhet, det vill säga föreningar, studieförbund och
kulturskola, samt
att återkomma med ett slutligt förslag senast i maj 2021.

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
KS § 54 fortsättning

2021-03-02

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av uppdraget i förvaltningens
skrivelse 2021-02-23,
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra dialog med berörda aktörer som erbjuder
barn och unga kultur- och fritidsverksamhet, det vill säga föreningar, studieförbund och
kulturskola, samt
att återkomma med ett slutligt förslag senast i maj 2021.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad
Maria Rudbo, kulturenheten
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-02-23

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 55

Säkerhetsbokslut 2020
Diarienummer: 2021/24

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2021-02-10 säkerhetsbokslut för 2020.
I Västerviks kommun ”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.
Målupplevelsen mäts under mandatperioden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna säkerhetsbokslutet för 2020.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna säkerhetsbokslutet för 2020.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-10
Säkerhetsbokslut 2020

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 56

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens
verksamheter enligt plan- och bygglagen samt lagen
om brandfarliga och explosiva varor - revidering från
och med 1 april 2021
Diarienummer: 2021/69

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 40 att anta en ny taxekonstruktion för miljöoch byggnadsnämndens verksamheter enligt plan- och bygglagen samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor. Kommunfullmäktige beslutade även att taxan skulle
följas upp inom ett år samt att miljö- och byggnadsnämnden via informationsinsatser,
skulle kommunicera taxan till allmänhet och berörda för att förtydliga ändringarna i taxan.
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar i sitt beslut 2021-02-17, § 38 att den nya taxan
har underlättat handläggningen för tjänstemännen och tydliggjort avgifterna för
allmänheten, men ser att det finns ändringar som behöver göras för att rätta till brister
och göra taxan ännu tydligare och mer förutsägbar.
De föreslagna ändringarna redovisas i miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2021-02-12.
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt möte 2021-02-17, § 38 och
beslutade att begära att kommunfullmäktige antar de redovisade ändringarna i taxan 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 april 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisade ändringar i taxan 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), samt
att ändringarna ska gälla från och med den 1 april 2021.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av ordföranden yrkar som tillägg att om taxan
över tid uttaxerar mer än självkostnad ska taxan tas upp för revidering.

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
KS § 56 fortsättning

2021-03-02

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisade ändringar i taxan 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 ändringarna ska gälla från och med den 1 april 2021, samt
att om taxan över tid uttaxerar mer än självkostnad ska taxan tas upp för revidering.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-23
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-02-17, § 38
Miljö och byggnadsförvaltningens skrivelse 2021-02-12

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 57

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen –
ändring av avgifter
Diarienummer: 2021/91

Sammanfattning av ärendet
Ärendet tas upp på sammanträdet och handlar om eventuell tillfällig avgiftsbefrielse för
tillsynsavgifter gällande alkoholserveringsställen med anledning av coronapandemins
negativa effekter på det lokala näringslivet.

Jäv
Harald Hjalmarsson (M) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) och Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar
på återremiss av ärendet till kommunstyrelsens förvaltning med uppdrag ta fram förslag
på näringslivsinsatser ur ett bredare perspektiv.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med ambitionen att behandla det på
nästa krisledningsnämndsmöte.

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning med uppdrag ta fram förslag
på näringslivsinsatser ur ett bredare perspektiv med ambitionen att behandla det på nästa
krisledningsmöte.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 58

Granskning av styrning och ledning inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med
fokus på externa placeringar - förslag till svar
Diarienummer: 2020/354

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har i skrivelse 6 oktober 2020 överlämnat EY:s rapport Granskning
av styrning och ledning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med fokus på
externa placeringar till socialnämnden för besvarande. Kommunens revisorer ställer sig
bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och vill ha svar på vilka åtgärder
nämnden planerar att vidta.
Syftet med granskningen ar varit att bedöma om socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig ledning och styrning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
Socialförvaltningen har 2021-01-04 lämnat ett yttrande med svar på
rekommendationerna i rapporten. Socialnämnden beslutade 2021-02-04, § 3 att anta
svaret som sitt eget och lämna det vidare till Västerviks kommuns revisorer.
Kommunens revisorer har efter att ha behandlat ärendet på sitt möte den 21 februari
2021 meddelat kommunstyrelsens förvaltning att de inte har några ytterligare synpunkter
på socialnämndens yttrande över rapporten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna socialnämndens yttrande 2021-02-04, § 3 över revisionsrapporten om
granskning av styrning och ledning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med
fokus på externa placeringar.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna socialnämndens yttrande 2021-02-04, § 3 över revisionsrapporten om
granskning av styrning och ledning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med
fokus på externa placeringar
Beslutet är elektroniskt justerat.

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
KS § 58 fortsättning

2021-03-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-17
Socialnämndens beslut 2021-02-04, § 3
Kommunens revisorers missiv 2020-10-06 med bilagd granskningsrapport – Granskning av styrning
och ledning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med fokus på externa placeringar

Kommunstyrelsen
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KS § 59

Motion om en äldreberedning - förslag till svar
Diarienummer: 2019/72

Sammanfattning av ärendet
Harald Hjalmarsson (M) och Jon Sjölander (M) har lämnat in en motion om en
äldreberedning.
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ges i uppdrag:
• Att välja en parlamentarisk äldreberedning med uppdrag att ta fram en långsiktig
strategi som säkerställer en kvalitativ, effektiv och modern äldreomsorg.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 120 att remittera motionen till
socialnämnden för beredning och yttrande.
Socialförvaltningen framför i yttrande 2020-10-23 att de sedan ett flertal år tillbaka
arbetar med att planera för att möta de utmaningar som motionen belyser. Icke desto
mindre instämmer förvaltningen med motionärerna om att breda politiska
överenskommelser och strategier är ett fördelaktigt initiativ för att kommunen ska vara
ännu bättre rustad att möta framtidens utmaningar och behov vad gäller äldreomsorg.
Socialförvaltningens anser att motionen med fördel kan bifallas utan förbehåll.
Socialnämnden beslutade 2020-11-05, § 79 att anta socialförvaltningens svar som sitt eget
och lämna det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer i tjänsteskrivelse 2021-01-14 att en
äldreberedning som har i uppdrag att arbeta fram en strategi kommer att behöva ett
omfattande stöd från tjänstepersoner med sakkunskap. Detta både för att förbereda och
ta fram underlag inför beredningens möten samt att därefter sammanställa och arbeta
vidare utifrån beredningens ställningstaganden.
Förvaltningen lämnar även en uppskattad ökad kostnad på 128 000 kronor årligen för
äldreberedningen.
Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för politiskt ställningstagande.

Beslutsgång
Ordföranden med instämmande av Kenneth Hardy Axelsson (L) yrkar avslag till motionen.
Jon Sjölander (M) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandet om avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet om avslag till motionen.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om en äldreberedning.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-01-14
Socialnämndens beslut 2020-11-05, § 79
Motion om en äldreberedning.
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KS § 60

Motion om seniorernas hus - förslag till svar
Diarienummer: 2018/180

Sammanfattning av ärendet
Harald Hjalmarsson (M) och Yvonne Nilsson (M) har den 18 maj 2018 lämnat in en motion
om seniorernas hus. Motionärerna yrkar att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag
att redovisa hur kommunen tillsammans med pensionärsorganisationerna kan utveckla
ett eller flera seniorernas hus i kommunen.
Socialförvaltningen har i skrivelse 26 oktober 2018 lämnat ett yttrande och motionen
lyftes på Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträde 2018-10-23. KPR anser inte att
ett seniorernas hus är rätt väg att gå utan att de istället önskar en vidare diskussion med
politikerna om de lokaler som redan finns i kommunen.
Kommunstyrelsens föreslog 2018-11-27, § 413, kommunfullmäktige besluta att med
hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 26 oktober 2018 avslå motionen om
seniorernas hus.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 106 att återremittera ärendet till
socialnämnden med uppdrag att efterhöra hos andra/fler seniorer än de som är
organiserade i pensionärsförbund om behovet av ett seniorernas hus.
Socialförvaltningen har utifrån återremissen genomfört en enkätundersökning under
våren 2020. Undersökningen har dels varit en del av en enkät som skickats ut brevledes
till samtliga (drygt 100) anhörigvårdare i Västerviks kommun, dels har enkäten skickats ut
digitalt till de cirka 250 äldre som har deltagit i de mobila IT-caféer som
socialförvaltningen anordnar. Analysen utifrån enkätsvaren är att när man ställer frågan
individuellt till äldre så tycker de att ett eller flera seniorernas hus behövs i Västerviks
kommun.
I socialförvaltningens skrivelse 14 maj 2020 gör socialförvaltningen bedömningen att
seniorernas hus inte är att betrakta som en socialnämndsfråga. Förslaget
återremitterades av socialnämnden 2020-05-28, § 49 för att åter lyfta frågan med KPR för
att efterhöra deras mening utifrån enkätundersökningens svar.
När ärendet togs upp på KPR:s möte 2020-11-25 var majoriteten av rådet överens om att
vidhålla det som fastslogs på KPR:s möte 2018-05-28, det vill säga att avslå motionen om
seniorernas hus.
Socialnämnden beslutade 2021-02-04, § 4 att anta svaret som sitt eget och lämna det
vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning noterar i tjänsteskrivelse 2021-02-17 att de individuella
enkätsvar som inkommit visar att när man ställer frågan individuellt till äldre så tycker de
att ett eller flera Seniorernas Hus behövs i Västerviks kommun. När ärendet sedan lyftes
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vid KPR:s möte 2020-11-25 så var dock majoriteten av rådet överens om att vidhålla det
som fastslogs på deras möte 2018-05-28, det vill säga att avslå motionen om seniorernas
hus. KPR har tidigare uttryckt att de önskar en vidare diskussion med politikerna om de
lokaler som finns i kommunen idag.
Med anledning av ovanstående så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen
bör avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2021-02-04, § 4 avslå motionen om
seniorernas hus.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Ordföranden ställer sitt eget yrkande om bifall till förslaget till beslut mot Harald
Hjalmarssons med flera yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen
bifaller det liggande förslaget till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2021-02-04, § 4 avslå motionen om
seniorernas hus.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-17
Socialnämndens beslut 2021-02-04, § 4
Socialförvaltningens skrivelse 2020-01-26
Socialförvaltningens skrivelse 2020-05-14
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 106
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27, § 413
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 november 2018
Socialnämndens beslut 2018-11-01, § 94
Socialförvaltningens skrivelse 26 oktober 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-21, § 102
Motion inkommen 18 maj 2018
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KS § 61

Motion angående kunskapsnivån om
neuropsykiatriska tillstånd och ny resursskola förslag till svar
Diarienummer: 2019/219

Sammanfattning av ärendet
Sverker Thorén, Fredrik Lindström och Nina Berge, Liberalerna, har 2019-05-22 inkommit
med en motion om att en utredning genomförs för att
ta reda på hur många av grundskolans medarbetare som har någon form av
grundläggande utbildning inom området neuropsykiatriska tillstånd,
att kommunen startar ett omfattande långsiktigt utbildningsprojekt där tjänstemän
och politiker inom barn- och utbildningsförvaltningen tar del av senaste aktuell
forskning,
att förvaltningen börjar planera för att starta en ny resursskola för de elever som
har högst grad av behov av särskilt stöd.
Barn- och utbildningsförvaltningen har 26 november 2020 lämnat ett yttrande i ärendet. I
och med uppdrag i budget 2020, resursskola och långsiktig utbildning för politiker och
tjänstemän, samt pågående arbete kopplat till målen i grundskolans verksamhetsplan
anser förvaltningen att motionen är besvarad.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-21, § 128 att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i tjänsteskrivelse 2021-02-17 att de inte har
något att tillägga i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med uppdraget i budget 2020 om resursskola och långsiktig utbildning för politiker och
tjänstemän, samt pågående arbete kopplat till målen i grundskolans verksamhetsplan
anse motionen angående kunskapsnivån om neuropsykiatriska tillstånd och ny resursskola
besvarad.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med uppdraget i budget 2020 om resursskola och långsiktig utbildning för politiker och
tjänstemän, samt pågående arbete kopplat till målen i grundskolans verksamhetsplan
anse motionen angående kunskapsnivån om neuropsykiatriska tillstånd och ny resursskola
besvarad.
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Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-17
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-21, § 128
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 2020-11-26
Motion inkommen 2019-05-22
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KS § 62

Västerviks kommuns medverkan och
medfinansiering av Kustlandet 2021-2022
Diarienummer: 2021/41

Sammanfattning av ärendet
Västerviks kommun har mottagit en skrivelse från den ideella föreningen Kustlandet som
bedriver landsbygdsutveckling med EU-medel i området som kallas Kustlandet.
Föreningen verkar i kustkommunerna mellan Norrköping och Mönsterås. Föreningen har i
olika former sedan år 2000 drivit ett så kallat leaderområde som jobbar med
leadermetoden där underifrånperspektiv och trepartnerskap är grunderna.
Med anledning av EU:s försenade nya programperiod 2021-2027 undrar Kustlandet om
Västerviks kommun vill fortsätta sin medverkan i leadersamarbetet Kustlandet. Det
innebär att kommunen nu ombeds att medfinansiera de första två åren i den nya
programperioden.
Det pågår även ett arbete med att ombilda Kustlandet inför den nya programperioden
som tar vid 2023. Området behöver lämna in en ny utvecklingsstrategi i oktober 2021 som
blir vägledande för den nya programperioden. I arbetet med att ombilda Kustlandet har
Västerviks kommun en aktiv roll. Kustlandet ber kommunen om ett inriktningsbeslut om
att ingå i Kustlandet 2023-2027.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i tjänsteskrivelse 2021-02-17 förslag till beslut.
Kustlandet ansöker om 215 911 kr per år, med utbetalning 2022 och 2023. Förvaltningen
skriver att det är samma summa som tidigare betalats in i nuvarande programperiod och
ligger budgeterad hos enheten för samhällsbyggnad på kommunstyrelsens förvaltning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fatta ett inriktningsbeslut att kommunen ställer sig positiv till att ingå i ett ombildat
Leaderområde som bygger på Kustlandets tidigare arbete och geografi i EU:s
programperiod 2023-2027, samt
att medfinansiera Kustlandets förlängningsår med 215 911 kr årligen i två år.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att fatta ett inriktningsbeslut att kommunen ställer sig positiv till att ingå i ett ombildat
Leaderområde som bygger på Kustlandets tidigare arbete och geografi i EU:s
programperiod 2023-2027, samt
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att medfinansiera Kustlandets förlängningsår med 215 911 kr årligen i två år.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad
Katarina Nilsson, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-17
Kustlandets förfrågan 2+21-02-04 om medverkan och medfinansiering
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KS § 63

Köp av Skörserum 1:29, Överum, Västerviks
kommun - information
Diarienummer: 2020/382

Sammanfattning av ärendet
Kommunalfullmäktige fattade 2020-12-14 beslut om att köpa fastigheten
skogsfastigheten Skörserum 1:29 i Överum.
Köpekontraktet mellan Västerviks kommun och nuvarande ägare till Skörserum 1:29
undertecknades 15 och 18 december 2020. Eftersom kommunen är en juridisk person är
köpet villkorat av att kommunen erhåller förvärvstillstånd från Länsstyrelsen. En ansökan
om förvärvstillstånd skickades till Länsstyrelsen 2021-01-12. Länsstyrelsen har lämnat
avslag på kommunens ansökan. Länsstyrelsen meddelar att kommunen inte har påvisat
att området är utpekat i översiktsplanen för det angivna ändamålet. Länsstyrelsen
hänvisar även till att kommunen inte kunnat påvisa att motsvarande markområden har
sålts av under de senast fem åren.
Kommunen har för avsikt att överklaga Länsstyrelsens beslut till Jordbruksverket. Ett
överklagande kräver ett särskilt godkännande från säljaren enligt en klausul i
köpekontraktet. Kommunen inväntar besked från säljaren innan begäran om
överprövning skickas till Jordbruksverket.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen som lämnats avseende förvärvet av fastigheten Skörserum
1:29 samt förvärvstillstånd.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen som lämnats avseende förvärvet av fastigheten Skörserum
1:29 samt förvärvstillstånd.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Anna Johansson, enheten för samhällsbyggnad
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-24
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KS § 64

Detaljplan för Strebel 3, Västervik, Västerviks
kommun, Kalmar län - planbesked
Diarienummer: 2021/63

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Strebel 3 ligger centralt i Västerviks stadskärna i direkt närhet till
resecentrum. Fastigheten sluttar mot norr/nordöst med utsikt mot havet och omfattar
totalt 13 850 m2. Vintern 2013 brann delar av bebyggelsen och merparten fick rivas.
Några byggnader finns fortfarande kvar och har använts för olika verksamheter.
Utgångspunkten för planarbetet är att byggnaderna på fastigheten rivs.
Syftet med planen är att utreda möjligheten till att planlägga fastigheten Strebel 3 för
kvartersmark D bostäder för att kunna uppföra ett antal flerbostadshus med en variation i
antal våningar, ca 5- 10 våningar. I planarbetet ska det undersökas om ytterligare
markanvändning förutom bostäder är lämpligt inom området.
Avsikten med planläggningen är huvudsakligen att kunna uppföra flerbostadshus inom
fastigheten. Exploateringsgrad, våningsantal, tillfarter etc. ska utredas vidare i
planarbetet. Även möjligheten till ytterligare markanvändning såsom kontor och centrum
ska utredas vidare.
Fastigheten ligger inom allmänt verksamhetsområde för VA. Dagvatten ska tas om hand
inom fastigheten. Dagvatten frågan kommer att studeras vidare i planarbetet. Parkering
ska lösas inom fastigheten. Fastigheten är sanerad med anledning av tidigare
markföroreningar.
Planarkitekt Marcus Åberg på kommunstyrelsens förvaltning föredrar ärendet på
sammanträdet. Förvaltningen föreslår att planbeskedet beviljas med förutsättning att
placering, höjd och utformning av byggnader studeras vidare i kommande
detaljplanearbete, samt att utredningar som ovan identifierats genomförs. Det kan även
tillkomma ytterligare utredningar beroende på vad som framkommer under
planprocessen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela ett positivt planbesked för Strebel 3, Västervik, Västerviks
kommun, samt
att uppdra åt enheten för samhällsbyggnad att upprätta förslag till detaljplan
för Strebel 3, Västervik, Västerviks kommun.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att meddela ett positivt planbesked för Strebel 3, Västervik, Västerviks
kommun, samt
att uppdra åt enheten för samhällsbyggnad att upprätta förslag till detaljplan
för Strebel 3, Västervik, Västerviks kommun.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Marcus Åberg, enheten för samhällsbyggnad
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-10-16
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KS § 65

Lastvagnen 1 och Sidovagnen 1 på Ljunghedens
handelsområde i Västervik - förlängning av avtalad
tillträdesdag
Diarienummer: 2019/299

Sammanfattning av ärendet
Kommunalstyrelsen fattade 2019-09-09 beslut om försäljning av fastigheterna Lastvagnen
1 och Sidovagnen 1 till Gertrudsvik Handelsområde AB.
I avtalet var tiden för tillträde senast 1 maj 2021, under förutsättning att bygglov erhållits.
Gertrudsvik Handelsområde AB har framfört att man med anledning av den rådande
situationen fått flytta fram sina planer och därmed inte erhållit det bygglov som
stipulerades. Man meddelar att man dock fortfarande för avsikt att genomföra avtalet,
men önskar att tillträdet flyttas fram 12 månader.
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar i tjänsteskrivelse 2021-02-23 att det osäkra
läget som varit under det senaste året har inneburit liknande problem på andra platser i
landet. Det finns därmed inte någon anledning att ifrågasätta Gertrudsvik Handelsområde
AB: intention att i övrigt genomföra avtalet, och förvaltningen är positiv till ett framflyttat
tillträdesdatum.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ett framflyttat tillträdesdatum i kontraktet, som får följande datum: 202205-01.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ett framflyttat tillträdesdatum i kontraktet, som får följande datum: 202205-01.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Mikael Nilsson, enheten för samhällsbyggnad
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-02-23
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KS § 66

Detaljplan Hallmare 1:6, Loftahammar, Västerviks
kommun - information
Diarienummer: 2015/446

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-28, § 27 att godkänna granskningsutlåtandet och att
anta detaljplan för Hallmare 1:6 med flera, Hallmare Havsbad, Loftahammar, Västerviks
kommun, Kalmar län.
Länsstyrelsen beslutade 2020-03-17 att upphäva kommunstyrelsens beslut med
motiveringen att ett genomförande av planen strider mot bestämmelserna i 11 kap. 10 §,
punkterna 4 plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-24, § 118 att överklaga Länsstyrelsens beslut och
överklagandet skickades till Länsstyrelsen 2020-04-07.
Ärendet ligger för närvarande för avgörande hos Regeringskansliet, Finansdepartementet.
Boverket och Naturvårdsverket har lämnat in yttranden i ärendet. Boverket bedömer att
det finns särskilda skäl för upphävande av strandskyddet eftersom marken redan är
ianspråktagen som camping. Dock behöver kommunen tydligare visa att planens intresse
väger tyngre än strandskyddet. Naturvårdsverket anser att de skäl som kommunen anger
inte väger tyngre än strandskyddets syfte.
Yttrande från Västerviks kommun ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 30
april 2021. Kommunstyrelsen behandlar yttrandet på sitt sammanträde 27 april 2021.

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
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings presentation på sammanträdet
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KS § 67

Investeringsbudget enheten för samhällsbyggnad information
Diarienummer: 2021/7

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar information på sammanträdet om uppföljning av
investeringsbudget 2020i för enheten för samhällsbyggnad.

Beslutsgång
Ordföranden yrkar att den lämnade informationen godkänns och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad information.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings presentation på sammanträdet

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2021-03-02

KS § 68

Överenskommelse om samverkan mellan Västerviks
kommun och Polisen 2021-2023
Diarienummer: 2021/81

Sammanfattning av ärendet
Inom Västerviks kommun har det sedan 2004 pågått ett strukturerat samarbete och en
samverkan mellan kommunen och polisen, bland annat genom det olycks- och
brottsförebyggande rådet.
Styrgruppen för olycks- och brottsförebyggande rådet, där även Region Kalmar län ingår
har utifrån en gemensam problembild arbetat fram förslag till vilka områden som bör
prioriteras och vilka aktiviteter som bör genomföras.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sin tjänsteskrivelse 2021-02-23 att en formaliserad
överenskommelse om vad som ska genomföras, ger en ökad tydlighet, effektivitet och
ökade möjligheter till konkret och långsiktig samverkan.
Överenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokal
polisområdeschef.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till överenskommelse om samverkan mellan Polisen och Västerviks
kommun.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till överenskommelse om samverkan mellan Polisen och Västerviks
kommun.
Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-23 med bifogad överenskommelse om
samverkan mellan Västerviks kommun och Polisen 2021-2023
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Medborgarlöfte i Västerviks kommun 2021
Diarienummer: 2021/82

Sammanfattning av ärendet
I ”Överenskommelse samverkan polis – kommun 2021-2023” är gemensamt medborglöfte
en del i överenskommelsen. Medborgarlöfte är en del av polisen och kommunens
samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Övergripande mål i samverkan är
• Olyckorna och brottsligheten i kommunen ska minska
• Känslan av trygghet ska öka
• Fler ska känna delaktighet och ansvar i det förebyggande arbetet
Inför medborgarlöfte 2021 har Polisen och Västerviks kommun arbetat fram en
gemensam problembild genom att studera brottsstatistik, trygghetsmätningar och
statistik kring barn och unga. Det har genomförts ett flertal dialoger med medborgare på
olika platser, anställda inom kommunens olika förvaltningar och med polispersonal.
Den samlade bilden visar att boende i Västerviks kommun känner sig trygga, har låg
utsatthet för brott och har högt förtroende för polisen.
Den lokala problembild som gemensamt tagits fram visar att följande områden är
gemensamma
• Ungdomskriminalitet och normbrytande ungdomar
• Kriminella gäng med våldskapital och koppling till narkotika
• Trafiksäkerhet, med inriktning på beteendebrott
• Alkoholrelaterade brott och langning till minderåriga

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till gemensamt medborgarlöfte mellan Polisen och Västerviks
kommun.

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

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till gemensamt medborgarlöfte mellan Polisen och Västerviks
kommun.
Beslutet är elektroniskt justerat.

Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
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Beslutet skickas till
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2021-02-23 med bifogat förslag till gemensamt
medborgarlöfte mellan Polisen och Västerviks kommun.

