
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunfullmäktige  1 (5) 
 2011-06-30 

Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 
30 juni 2011 kl 18 00 – 1 juli kl 00 35 

Beslutande   
Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) 
Eva Ahlström (M) Jörgen Andersson (M) Erik Fransson (S)  
Bo Andersson (M) Malin Sjölander (M) Bertil Gyllenram (M) 
Leif Rosenblad (M) Axel Nilsson (M) Anders Björkman (M) 
Thomas Svensson (C) Yvonne Nilsson (M) Karin Löwenborg (M) 
Mats Hugosson (C) Kenneth Hardy Axelsson (FP) Tomas Markljung (V) 
Veikko Kärki (S) Sverker Thorén (FP) Mariann Gustafsson (V) 
Krister Örnfjäder (S) Ewa Ståhl (S) Berit Thall (S) 
Tomas Kronståhl (S) Margareta Fredriksson (S) Nina Örnfjäder (S) 
Susanne Hultman (S) Sharad Bhatt (S) Lars Bertilsson (S) 
Peter Johansson (M) Madelene Ståhl (S) Ronny Pettersson (S) 
Katarina Andersson (M) Anders Helderud (M) Margareta Nilsson (M) 
Rebecca Adolfsson (M) Emma Johansson (M) Bengt Lennhammar (M) 
Jonas Törngård (M) Magdalena Lidestam (M) Margareta Andersson (SD) 
Conny Tyrberg (C) Mary Lundbäck (M) Kenneth Siekas (SD) 
Lotti Jilsmo (C) Olof Nimhed (VDM) Johannes Regell (SP) 
Angelica Katsanidou (S) Maria Dubari (KD) Dan Nilsson (S) 
Ingegerd Karlsson (S) Gunnar Jansson (S) Akko Karlsson (MP) 
Åke Jägerö (S) Ulf Jonsson (S) Anna Bodjo (MP) 
   
   
   
Övriga närvarande Se nästa sida  
   
Utses att justera Peter Johansson (M) och Ulf Jonsson (S) jämte ordförande Conny 

Tyrberg (C) 
   
Justeringens plats och 
tid 

Kommunledningskontoret 1 juli 2011 

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 186 
  Åke Andersson   
 Ordförande    
  Conny Tyrberg   
 Justerande  
  Peter Johansson                                                Ulf Jonsson 

Bevis om att justerat protokoll är anslaget 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 30 juni 2011, § 186   

Anslaget sätts upp 1 juli 2011 Anslaget tas ned 25 juli 2011 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift    

 Åke Andersson   

Utdragsbestyrkande 
Revisorerna Gert Wollinger, Bertil Lycke, Lennart Petersson, Sven Öberg, Waldemar Koch samt kommunrevisionen 
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Tjänstgörande ersättare 
 
Birgitta Zeed (M) för Leif Rosenblad Gunnel Ohlin (KD) för Maria Dubari 
Albert Madebjörk (C) för Mats Hugosson Katrin Stagnell (S) för Denny Åsberg 
Leif Aringstam (M) för Rebecca Adolfsson Anna Melstedt Ottosson (S) för Erik Fransson 
Björg Lorentzon (C) för Lotti Jilsmo Birgitta Sjölander (M) för Bertil Gyllenram 
Göran Oscarsson (S) för Solveig Thorngren Yngve Nilsson (S) för Berit Thall 
Nils-Erik Karlsson (S) för Madelene Ståhl Inger Karlsson (S) för Nina Örnfjäder 
Viktor Fransson (M) för Anders Helderud Dan Strömberg (M) för Margareta Nilsson 
Hans Ellervik (VDM) för Olof Nimhed Bo Karlsson (SD) för Kenneth Siekas 
 

Övriga närvarande 
 
Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden Kommunstyrelsens 1:e v ordf. Christin Rampeltin Molin 
Kommundirektör Helena Sjöholm Barn- och utbildningsnämndens ordf. Roger Psaid 
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Kf § 186 
 
Antagande av detaljplan för Slottsholmen 1 m. fl. 
Dnr 2010/287-214 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-21, § 198 att ge kommun-
ledningskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten 
Slottsholmen 1. Syftet med detaljplanen är enligt kommunlednings-
kontorets skrivelse 16 juni 2011 i huvudsak att möjliggöra en ny bygg-
nad inom fastigheten Slottsholmen 1 som ska medge en flexibel an-
vändning med beteckningen ”BC” – bostäder, centrum. Inom bygg-
naden kan därmed bostäder samt verksamheter såsom hotell, andels-
lägenheter, butik, restaurang och samlingslokaler inrymmas. Bostäder 
och hotellrum medges inte på entréplanet.  
 
Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande och varit utställd 
på samråd under tiden 10 januari - 10 februari 2011 och utställning 
under tiden 9 - 30 maj 2011, med förlängd utställningstid till 10 juni 
2011. Inkomna yttranden, och bemötandet av dessa, framgår av 
samrådsredogörelsen samt utlåtandet efter utställningen. Samrådet och 
utställningen har gett upphov till en del ändringar i planhandlingarna.   
 
Planhandlingarna består av: 
- Plankarta, 2011-06-16 
- Planbeskrivning, 2011-06-16 
- Genomförandebeskrivning, 2011-06-16 
- Behovsbedömning, 2010-06-21, rev 2011-05-03 
- Fastighetsförteckning, 2011-04-26 
- Illustrationskarta, 2011-06-16 
- Samrådsredogörelse, 2011-05-03 
- Utlåtande efter utställning, 2011-06-16 
 
Till planen hör även följande underlag: 
- Modell (Ulf Randers), dec 2010/april 2011, finns på kommunhuset, 

Fabriksgatan 21  
- MKB (DGE Mark och Miljö), 2010-10-28 
- Kulturhistorisk utredning (Kalmar läns museum), okt 2010 
- Fördjupad riksintressebeskrivning, konsekvensutredning, bilaga 

(White arkitekter), april 2011  
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utlåtandet 2011-06-16 och överlämna detaljplanen för 
Slottsholmen 1 till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utlåtandet 2011-06-16 och överlämna detaljplanen för 
Slottsholmen 1 till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 
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Kf § 186 forts. 
 
Yrkanden 
Bo Karlsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
för framtagande av ett förslag som kan godkännas av länsstyrelsen. 
 
Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Anna Bodjo (MP), Mariann 
Gustafsson (V), Tomas Markljung (V) och Johannes Regell (SV) yrkar 
att beteckningen B som står för permanentbostäder utgår ur detalj-
planen och att därmed endast beteckningen C ska gälla för byggnaden 
med följande motiveringar 
- vi vill inte medverka till att det blir permanentbostäder på Slotts-

holmen 
- vi vill säkra tillgängligheten till platsen även för lokalbefolkningen i 

framtiden 
- vi vill inte medverka till att en av stadens vackraste platser blir 

privatiserad 
- vi vill säkerställa att det även i framtiden ska gå att bedriva vis-

festivaler eller andra trevliga publika arrangemang i slottsruinen. 
 
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Sverker Thorén (FP), 
Thomas Svensson (C) och Hans Ellervik (VDM) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Akko Karlsson (MP) yrkar återremiss av detaljplanen i avsikt att minska 
byggvolymen. 
 
Akko Karlsson yrkar vidare att till protokollet få göra en anteckning. 
 
Ajournering 
Kommunfullmäktige beslutar efter avslutad debatt att ajournering sker kl 
19 45-20 15 för intagande av kaffe och landgång. 
 
Propositioner 
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa återremiss-
yrkandet under proposition. Om detta avslås kommer kommun-
styrelsens förslag att ställas mot Tomas Kronståhls med fleras yrkande. 
 
Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen. 
 
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras 
idag. 
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Kf § 186 forts. 
 
Omröstning begärs och följande proposition framställs och godkänns. 
 
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. 
Den som vill återremittera ärendet röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga 1 till denna paragraf, med 
53 ja-röster och 3 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Tomas 
Kronståhls med fleras yrkande och finner att fullmäktige beslutat att bi-
falla kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och följande proposition framställs och godkänns. 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
Den som vill bifalla Tomas Kronståhls med fleras förslag röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga 2 till denna paragraf, med 
29 ja-röster och 26 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
att anta kommunstyrelsens förslag till detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare 
att justering av denna paragraf sker fredagen den 1 juli kl 15 00 på 
kommunledningskontoret, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, samt  
 
att till justerare av denna paragraf utse Peter Johansson (M) och Ulf 
Jonsson (S). 
 
Reservationer 
Partireservationer till förmån för egna förslag anmäls från (S) och (V). 
 
Anna Bodjo (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige medger att Akko Karlsson (MP) får föra följande 
anteckning till protokollet: Jag anser att byggvolymen är alldeles för stor 
i relation till omgivande kulturmiljö och borde därför minskas. 
 
2011-07-01 
Paragrafen expedieras till: 
Planarkitekt Sofia Hjertqvist, kommunledningskontoret 
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar (inklusive utlåtande)  
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