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 2010-05-10 

Plats och tid Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 
10 maj 2010 kl. 10.00-11.35  

   

Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf.  
 Axel Nilsson (M)  
 Eva Ahlström (M)  
 Peter Johansson (M)  
 Mats Hugosson (C)  
 Olof Nimhed (VDM)  
 Jorge Chavez (KD)  
 Anna Bodjo (MP)  
 Tomas Kronståhl (S)  
 Veikko Kärki (S)  
 Gunnar Jansson (S)  
 Dan Nilsson (S)  
 Mariann Gustafsson (V)  
 Ivar Svensson (FP), tjg. ers.  
 Saad Benatallah (S), tjg. ers.  
   
   
Övriga närvarande Se nästa sida  
   
   
Utses att justera Dan Nilsson  
   
Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningskontoret 17 maj 2010 

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 128-132 
  Elisabet Olsson   
 Ordförande    
  Harald Hjalmarsson   
 Justerande    
  Dan Nilsson   

Bevis om att justerat protokoll är anslaget 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 10 maj 2010   

Anslaget sätts upp 19 maj 2010 Anslaget tas ned  10 juni 2010 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift    

 Elisabet Olsson   
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Övriga närvarande 
Björg Lorentzon (C), ers. 
Margareta Fredriksson, (S), ers. 
Sharad Bhatt (S), ers. 
 
Helena Sjöholm, kommundirektör koncernsamordning 
Elisabet Olsson, sekreterare 
 
Bruno Nilsson, kommunledningskontoret § 128 
Tanja Levin, kommunledningskontoret § 129 
Stellan Jergil, kommunledningskontoret § 129 
Ewa Grönwall, kommunledningskontoret §§ 128-130 
Emma Oscarsson, kommunledningskontoret §§ 131-132 
Helén Karlsson, kommunledningskontoret §§ 131-132 
Gunnar Bergwall, kommunledningskontoret § 132 
Mikael Nilsson, kommunledningskontoret § 132 
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Ärendelista 10 maj 2010 
 
§ 128 Kollektivtrafiksatsningar i Gamleby 

 
§ 129 Lönekartläggning 2009 och förslag till åtgärder 

 
§ 130 Marknadsplan – leva, bo och verka i Västerviks kommun 2010-

2012 
 

§ 131 Vindbruksplan för Västerviks kommun - information 
 

§ 132 Avsiktsförklaring avseende Slottsholmen 
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Ks § 128 
 
Kollektivtrafiksatsningar i Gamleby 
Dnr 2009/292-539 
Dnr 2010/208-537 
 
Under senare tid har ett antal kollektivtrafikfrågor som kräver 
kommunens ställningstagande aktualiserats. Den ena handlar om 
möjligheten för långfärdsbussar att angöra Gamleby och den andra 
handlar om att rusta upp resecentret i Gamleby. 
 
Enligt kommunledningskontorets skrivelse 20 april 2010 har ett förslag 
till utformning och placering av en ny hållplats i Gamleby tagits fram i 
samråd med Swebus Express. Swebus Express har också förklarat sig 
villiga att lägga in ett stopp i Gamleby vid en ny hållplats fr.o.m. 
tidtabellskiftet sommaren 2010. Den föreslagna platsen är vid värme-
verket invid infarten från Hallingeberg. Kostnaden har beräknats till ca 
200 000 kr. Om en delvis ny norra infart byggs med anslutning till 
Gamleby C kommer sannolikt den föreslagna nya hållplatsen vid värme-
verket att ha spelat ut sin roll. 
 
Teknisk service har utarbetat ett förslag till åtgärder för att göra området 
kring resecentrum i Gamleby angenämare och trevligare. Åtgärderna 
innebär bl.a. planteringar, gräsytor, gångväg och sittplatser. Förslaget 
har kostnadsberäknats till ca 100 000 kr. 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
att ur årets anslag för landsbygdsutveckling anslå 300 000 kr för 
redovisade kollektivtrafikåtgärder i Gamleby. 
 
Yrkande 
Mats Hugosson (C) med instämmande av Eva Ahlström (M) yrkar bifall 
till kommunledningskontorets förslag och ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifallit yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla kommunledningskontorets förslag. 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Bruno Nilsson, kommunledningskontoret 
Per Lundberg, kommunledningskontoret  
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Ks § 129 
Psu § 27 
 
Lönekartläggning 2009 och förslag till åtgärder 
Dnr 2009/200-024 
 
Pågående lönekartläggning syftar till att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män vid lika eller 
likvärdigt arbete. Sammanlagt har ca 1 900 anställda uppmärksammats 
i kartläggningen. 1 mnkr finns avsatta årligen 2008-2010 för att åtgärda 
osakliga löneskillnader. Medlen har ännu inte disponerats. 
 
Kommunledningskontoret informerar i skrivelse 13 april 2010 om 
kartläggningen av 2009 års löner och redovisar förslag till åtgärder. 
Förslaget har redovisats och godkänts av CESAM 27 april 2010.  
 
Personal- och socialutskottet beslutar att till kommande år prioritera 
gruppen omsorgspersonal för åtgärder under förutsättning att osakliga 
löneskillnader kvarstår vid nästa lönekartläggning, samt att uppdra till 
personalchefen att se över indelningen av omsorgspersonal i löne-
kartläggningsarbetet samt att utreda möjligheter för validering av 
omsorgspersonal utan utbildning 
 
Personal- och socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna redovisat förslag för att åtgärda osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män vid lika eller likvärdigt arbete. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till personal- och socialutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla personal- och socialutskottets förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Personal- och socialutskottet 
Tanja Levin, kommunledningskontoret  
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Ks § 130 
 
Marknadsplan – leva, bo och verka i Västerviks kommun 
2010-2012 
Dnr 2010/111-019 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till marknadsplan 
med ett inflyttar-, boende- och etableringsperspektiv. Det är ett 
komplement till den marknadsplan som finns för besöksnäringen i 
kommunen och samordning mellan dessa sker. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet vid sammanträde 
2010-03-15, § 68 och beslutade då att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för inarbetande av de synpunkter som 
framkom på dagens sammanträde. Synpunkterna var både av 
redaktionell och av innehållsmässig karaktär. 
 
Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 5 maj 2010 en 
omarbetad version av marknadsplanen. Arbetsutskottets synpunkter har 
inarbetats. Under arbetets gång har några ytterligare ändringar visat sig 
vara lämpliga och dessa har också inarbetats i dokumentet. 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna redovisad marknadsplan – leva, bo och verka i Västerviks 
kommun 2010-2012, samt 
 
att för planerade aktiviteter under 2010 från de s.k. Electroluxmedlen 
anslå 775 000. 
 
På mötet diskuteras och uppmärksammas några redaktionella fel i 
marknadsplanen. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att redovisad marknadsplan – leva, bo och verka i 
Västerviks kommun 2010-2012 godkänns med de på dagens samman-
träde uppmärksammade redaktionella ändringarna, att 775 000 kr för 
planerade aktiviteter under 2010 anslås från de s.k. Electroluxmedlen, 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att redovisa till kommun-
styrelsen senast 31 december 2010 hur ytterligare samverkan med 
näringsliv och föreningsliv kan genomföras, samt som en del av 
utvärderingen särskilt belysa omfattningen av dokumentet, samt gräns-
dragningar mot övriga styrdokument. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. 
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Ks § 130 forts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisad marknadsplan – leva, bo och verka i Västerviks 
kommun 2010-2012 med de på dagens sammanträde uppmärk-
sammade redaktionella ändringarna, 
 
att för planerade aktiviteter under 2010 från de s.k. Electroluxmedlen 
anslå 775 000, samt 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att redovisa till kommunstyrelsen 
senast 31 december 2010 hur ytterligare samverkan med näringsliv och 
föreningsliv kan genomföras, samt som en del av utvärderingen särskilt 
belysa omfattningen av dokumentet, samt gränsdragningar mot övriga 
styrdokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Ewa Grönwall, kommunledningskontoret  
Per Lundberg, kommunledningskontoret  
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Ks § 131 
 
Vindbruksplan för Västerviks kommun – information 
Dnr 2008/264-379 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram en samrådshandling för en 
vindbruksplan för Västerviks kommun. Syftet med planen är att under-
söka vilket utrymme som finns för utbyggnad av vindkraft i kommunen, 
att peka ut områden som är olämpliga respektive lämpliga för etablering 
av vindkraftverk, samt ge riktlinjer för hur etableringar kan utformas. Det 
tematiska tillägget redovisar även restriktioner, föreskrifter och 
rekommendationer vid nya vindkraftetableringar. Vindbruksplanen är 
avsedd för att underlätta hanteringen av vindkraftsärenden. 
 
Både tjänstemän och politiker har i form av arbetsgrupp och styrgrupp 
varit delaktiga i framtagandet av förslaget som har utarbetats av ett 
konsultbolag. Kommuninvånarna har vid två tillfällen haft möjlighet att 
lämna synpunkter via kommunens hemsida.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde 2010-03-22, 
§ 78. Styrgruppen för Vindbruk hade då föreslagit kommunstyrelsen 
besluta att godkänna samrådshandlingarna för ”Vindbruksplan för 
Västerviks kommun”, daterad 2010-03-03. Kommunstyrelsen beslutade 
att återremittera ärendet till styrgruppen för ytterligare beredning och att 
ärendet återkommer till kommunstyrelsen i april 2010. 
 
Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 5 maj 2010 nytt förslag 
till beslut från styrgruppen. 
 
Styrgruppen för Vindkraft föreslår kommunstyrelsen besluta 
att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta ett samrådsförslag 
samt godkänna utskick av handlingarna för ”Vindbruksplan för 
Västerviks kommun” som redovisar alla områden som hyser någon form 
av formella skydd klassas som ”olämpliga för vindkraft”, att områden 
med visuella värden/känslig landskapsbild, turistiska- och rekreativa 
intressen markeras som ”områden som kan vara lämpliga för vindkraft” 
samt att övriga områden markeras som ”lämpliga för vindkraft”. 
 
Yrkande 
Mariann Gustafsson (V) yrkar att samrådsförslaget ska behandlas i 
kommunstyrelsen före utställning och ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifallit yrkandet. 
 
Ordföranden yrkar att lämnad information godkänns, samt att 
kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag 
som behandlas i kommunstyrelsen före utställning. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. 
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Ks § 131 forts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna lämnad information, samt 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta ett samrådsförslag 
som behandlas i kommunstyrelsen före utställning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Helén Karlsson, kommunledningskontoret  
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Ks § 132 
 
Avsiktsförklaring avseende Slottsholmen 
Dnr 2010/254-250 
 
Slottsholmen Holding AB, med bland annat Björn Ulvaeus som ägare, 
har förvärvat fastigheten Slottsholmen 1 av Föreningen Visan. Enligt 
kommunledningskontorets skrivelse 2 maj 2010 är det Slottsholmen 
Holding AB:s avsikt att på den aktuella tomten uppföra en ny byggnad 
som skall innehålla andelslägenheter/ semesterrätter, samt restaurang, 
konsertverksamhet och andra publika verksamheter. I anslutning till 
huset kommer det att anläggas bryggor för de boende samt gästplatser 
för de som besöker de publika delarna av huset. I anslutning till huset 
anläggs det också uteplatser och det kommer att finnas möjlighet att 
skapa ett naturligt promenadstråk runt huset som följer vattnet. 
 
Västerviks kommun och Slottsholmen Holding AB har tagit fram en 
avsiktsförklaring som tydliggör parternas ambitioner och avsikter. För 
kommunen innebär avsiktsförklaringen ett antal åtaganden och 
kommunledningskontoret bedömer att de är möjliga att genomföra. 
Åtagandena innebär bland annat att ta fram en ny detaljplan, tomträtten 
på Slottsholmen säljs, parkeringsplatser på Skeppsbrokajen och 
närliggande områden tillskapas, en badplats etableras. Flera av 
åtagandena kräver beslut i särskild ordning, men redan nu bör 
planeringen påbörjas för att så snabbt som möjligt få fram de besluts-
underlag som krävs.  
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna avsiktsförklaringen med de åtaganden som Västerviks 
kommun gjort i avsiktsförklaringen, 
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att omgående påbörja 
planeringen av genomförandet av de åtaganden som Västerviks 
kommun gjort med anledning av avsiktsförklaringen och återkomma i 
vederbörlig ordning med de beslutsunderlag som erfordras för genom-
förandet av åtagandena, samt 
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan i 
enlighet med avsiktsförklaringen. 
 
Yrkande 
Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Saad Benatallah (S), Veikko 
Kärki (S), Gunnar Jansson (S), Dan Nilsson (S), Mats Hugosson (C) 
och Eva Ahlström (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.  
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. 
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Ks § 132 forts. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna avsiktsförklaringen med de åtaganden som Västerviks 
kommun gjort i avsiktsförklaringen, 
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att omgående påbörja 
planeringen av genomförandet av de åtaganden som Västerviks 
kommun gjort med anledning av avsiktsförklaringen och återkomma i 
vederbörlig ordning med de beslutsunderlag som erfordras för genom-
förandet av åtagandena, samt 
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan i 
enlighet med avsiktsförklaringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunledningskontoret 
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