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Plats och tid

Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik
19 december 2016 kl. 18.00-19.10

Beslutande
Harald Hjalmarsson (M)
Christin Rampeltin Molin (M)
Eva Ahlström (M)

Madelene Ståhl (S)
Peter Johansson (M)
Elin Landerdahl (M)

Maud Lindqvist (S)
Marie Stenmark (M)
Bo Andersson (M)

Conny Tyrberg (C)

Nina Grip (L)

Per-Olof Henningsson (SD)

Carl-Henrik Eriksson (C)

Leif Svensson (V)

Christer Molin (SD)

Mats Hugosson (C)

Mariann Gustafsson (V)

Johannes Regell (SV)

Åke Jägerö (S)

Susanne Hultman (S)

Sara Rais (SV)

Angelica Katsanidou (S)

Dan Nilsson (S)

Nisreen Henriksson (S)

Tomas Kronståhl (S)

Ann-Margret Knutsson (S)

Marcus Fridlund (S)

Malin Wimmerström (S)

Anna Hederberg (S)

Pontus Larsson (S)

Katarina Andersson (M)

Helena Sjöholm (M)

Mari Boström (MP)

Jon Sjölander (M)

Malin Sjölander (M)

Marika Wallander (M)

Kenneth Hardy Axelsson (L)

Bo Karlsson (SD)

Erik Torbrand (M)

Sverker Thorén (L)

Tommy Ivarsson (SD)

Anders Loman (SD)

Annette Torstensson (C)

Christina Sundsmon (W)

Alexandra Isaksson (SV)

Christel Alvarsson (C)

Lars-Inge Karlsson (KD)

Jessica Kristiansson (S)

Gunnar Jansson (S)

Ewa Ståhl (S)

Sharad Bhatt (S)

Margareta Fredriksson (S)

Krister Örnfjäder (S)

Akko Karlsson (MP)

Ulf Jonsson (S)

Benny Svensson (S)

Anna Bodjo (MP)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Bo Andersson (M) och Per-Olof Henningsson (SD)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik, 6 december 2016 kl. 11.00.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

226-240

Sofie Westerlund

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Bo Andersson

Per-Olof Henningsson

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

19 december 2016

Anslaget sätts upp

23 december 2016

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunstyrelsens förvaltning

Sofie Westerlund

Anslaget tas ned

16 januari 2017
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Tjänstgörande ersättare
Christer Wester (S) för Susanne Hultman (S)
Tommy Fredriksson (S) för Nisreen Henriksson (S)
Solveig Thorngren (S) för Jessica Kristiansson (S)
Yngve Nilsson (S) för Madelene Ståhl (S)
Göran Oscarsson (S) för Anna Hederberg (S)
Hans Söderberg (S) för Ulf Jonsson (S)
Irmeli Thörn (S) för Pontus Larsson (S)
Jan Källmark (M) för Helena Sjöholm (M)
Björn Holgersson (L) för Kenneth Hardy Axelsson (L)

Övriga närvarande
Anders Björlin, kommundirektör
Christina Bäckström, ekonomichef
Sofie Westerlund, sekreterare
Johan Hägglund, operatör
Ulrika Mellblom, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 226-228
Maria Eek, Västerviks Bostads AB, §§ 226-228
Kim Brink, kommunstyrelsens förvaltning
Samet Ibram, barn- och utbildningsförvaltningen
Patrik Winge, Västervik Teater & Konferens AB
Jonas Eilersen, Västervik Teater & Konferens AB
Britt-Louise Å Källmark, ordförande kommunens förtroendevalda revisorer
Ivar Svensson, kommunens förtroendevalda revisorer
Närvarande inte tjänstgörande ersättare
Thomas Svensson (C)

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Ärendelista 19 december 2016
§ 226

Mötets öppnande, förändring av kungörelse, upprop och
val av justerare

§ 227

Allmänhetens frågestund

§ 228

Hyresavtal för utökade lokaler på förskolan Linden i Ankarsrum

§ 229

Motion om strategi mot hedersrelaterat förtryck

§ 230

Motion om bättre företagsklimat

§ 231

Policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet

§ 232

Medborgarförslag om cykelbro i vattnet utanför Hamngatan,
Västervik

§ 233

Medborgarförslag om åtgärder för att stimulera cyklismen på
ett roligt och trafiksäkert sätt i Västervik

§ 234

Medborgarförslag om inomhushall med konstgräs för
fotbollsklubbarna

§ 235

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden – vakant plats
efter Ulf Kullin (C)

§ 236

Val av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning
efter Annika Stagård (C)

§ 237

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige från ledamot
Susanne Hultman (S)

§ 238

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter
Gunnel Ohlin (KD)

§ 239

Anmälningar

§ 240

Avslutning
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Kf § 226

Mötets öppnande, förändring av kungörelse, upprop och
val av justerare
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om ärende 5,
Hyresavtal för utökade lokaler på förskolan Linden i Ankarsrum, kan
behandlas efter ärende 2, Allmänhetens frågestund. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige godkänner att dagordningen ändras.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla föreslagen ändring av kungörelsen och därmed fastställa
dagordningen.

Upprop genomförs.
Efter uppropet utser fullmäktige Bo Andersson (M) och Per-Olof
Henningsson (SD) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Justeringen äger rum på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik,
torsdagen den 22 december 2016 kl. 11.00.

Efter val av justerare lämnar ordföranden över ordet till kommunalrådet
Tomas Kronståhl (S) med anledning av en fråga från förra sammanträdet.
Information om samtal med andra kommuner i länet kring vårdplatser
inom landstinget utlovades i samband med besvarandet av Lars-Inge
Karlssons (KD) interpellation om effekterna av de stängda vårdplatserna
på länets sjukhus, vilken kommunfullmäktige behandlade 2016-11-28,
§ 211 och beslutade att godkänna svaret.
Tomas Kronståhl är ordförande för den primärkommunala nämnden i
Kalmar län och redogör muntligt för samtalen med övriga kommuner
kring vårdplatser.
Lars-Inge Karlsson (KD) tackar för svaret och lämnar replik på Tomas
Kronståhls information.
Ordföranden tackar för informationen.
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Kf § 227

Allmänhetens frågestund
Dnr 2016/394-109
XX har den 15 december 2016 lämnat en fråga (bilaga) som cykelbanor
i Västervik.
XX redogör för bakgrunden till frågan och avslutar med att ställa frågan:
Varför avsätts det så lite pengar till att laga de trasiga och farliga
cykelbanorna i Västervik?
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S) tackar för frågan
och besvarar frågan för majoriteten.
Harald Hjalmarsson (M) besvarar frågan för oppositionen.
Frågeställaren lämnar replik.
Ordföranden tackar frågeställaren och avslutar frågestunden.
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Kf § 228

Hyresavtal för utökade lokaler på förskolan Linden i
Ankarsrum
Dnr 2016/367-287
Lindens förskola är i behov av utökade lokaler med anledning av
inflyttning, barnafödelse och mottagande av asylsökande och
nyanlända familjer. Dessa omständigheter visar på ett utökat antal
elever i förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-15, § 105 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
bifalla barn- och utbildningskontorets förslag att utöka lokalerna för
förskolan. Förslaget innebär en nybyggnation för att skapa ytterligare
cirka 290 kvm skollokaler så att det finns plats för cirka 80 barn från och
med vårterminen 2017. Byggnationen skulle innebära att flytta delar av
paviljongerna från Ernebergsskolan i Gamleby till Lindens förskola och
att dessa lokaler byggs om och anpassas för förskoleverksamhet.
Västerviks Bostads AB uppskattar projekttid efter beviljat bygglov till
10 månader. Årshyra för aktuell byggnad beräknas till 634 000 kronor.
Hyreskontraktstiden är 15 år.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 24 november 2016
att förvaltningen inte har något ytterligare att tillföra i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisad om- och tillbyggnad för förskolan Linden i
Ankarsrum i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut
2016-11-15, § 105, samt
att kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att inom ovan
redovisade ekonomiska ramar teckna hyresavtal.
Kf § 228
Ulrika Mellblom, biträdande förvaltningschef och verksamhetschef för
förskola, barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ärendet.
Maria Eek, projektledare, Västerviks Bostads AB, närvarar.
Harald Hjalmarsson (M), Gunnar Jansson (S), Elin Landerdahl (M),
Leif Svensson (V), Tomas Kronståhl (S), Christin Rampeltin Molin (M)
och Mats Hugosson (C) deltar i debatten.
Frågor om bland annat hyreskostnad, utemiljö och trafiksituation ställs
under debatten och besvaras under debatten och av tjänstemännen
Maria Eek och Ulrika Mellblom.
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Kf § 228 forts.
Yrkande
Gunnar Jansson (S) med instämmande av Tomas Kronståhl (S) och
Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisad om- och tillbyggnad för förskolan Linden i
Ankarsrum i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut
2016-11-15, § 105, samt
att kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att inom ovan
redovisade ekonomiska ramar teckna hyresavtal.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-05, § 410
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 november 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-15, § 105
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 3 november 2016 med bilaga
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens ledningskontor
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Kf § 229

Motion om strategi mot hedersrelaterat förtryck
Dnr 2016/374-109
Johannes Regell (SV) har väckt en motion (bilaga) om strategi för
hedersrelaterat förtryck.
Syftet med motionen är att väcka en mycket viktig debatt i Västerviks
kommun. I motionen framförs att Västerviks kommun har mottagit
många flyktingar de senaste åren vilket innebär många utmaningar.
En av utmaningarna är enligt motionären hedersnormer som innebär
allvarliga inskränkningar av individens grundläggande fri- och
rättigheter.
I motionen yrkar Socialisterna Välfärdspartiet:
- att ge kommunstyrelsen ett övergripande uppdrag att upprätta
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck,
-

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda om
undantag görs vid deltagande i sexualundervisning, utreda om
klasser delas vid idrottsundervisning, utreda om särbehandling sker
vid omklädning och duschning vid idrottsundervisning,

-

att ge socialnämnden i uppdrag att kartlägga omfattningen av
hedersrelaterat våld och förtryck i vår kommun, utreda rutiner för
tillämpning om lagen mot barn- och tvångsäktenskap, utreda
förekomsten av och rutiner för tillämpning av Lag (1982:316) med
förbud mot könsstympning av kvinnor.

Johannes Regell (SV) föredrar sin motion.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om strategi mot hedersrelaterat förtryck till
kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Johannes Regells (SV) motion 2016-10-16
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 230

Motion om bättre företagsklimat
Dnr 2016/395-109
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen väckt
en motion (bilaga) om bättre företagsklimat.
I motionen framförs att moderaterna i Västerviks kommun menar att all
verksamhet i kommunen ska genomsyras av ett näringslivsperspektiv
och att alla kontakter med kommunen ska vara smidiga och effektiva.
Ett konkret förslag på hur kontakten med kommunen kan bli mer smidig
och effektiv är enligt motionären att erbjuda företagare ett första möte
med kommunen där tjänstemän från berörda myndigheter och
förvaltningar finns samlade vid ett och samma bord.
I motionen yrkar den moderata fullmäktigegruppen:
- att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att redovisa hur
modellen ”Dukat bord” kan börja användas i Västerviks kommun.
Harald Hjalmarsson (M) väljer att föredra sin motion i samband med
besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om bättre företagsklimat till kommunstyrelsen för
beredning.

Handlingar i ärendet:
Harald Hjalmarssons (M) motion inkommen 2016-12-16
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 231

Policy, riktlinjer och checklista för kommunal
säljverksamhet
Dnr 2015/539-003
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-27, § 370, att uppdra åt
kommunstyrelsens förvaltning, i samverkan med Västerviks Kommuns
Förvaltnings AB och i samråd med det lokala näringslivet att senast i
april 2015 ta fram en policy för den kommunala säljverksamheten.
Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut är bland annat att Visita,
bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk besöksnäring, i flera
skrivelser till kommunen lyft frågan om kommunal säljverksamhet i
Västervik Resort AB. I en av dessa skrivelser från 23 oktober 2014
lyfter man behovet av att alla kommuner har en policy om hur
kommuner kan undvika att begränsa konkurrensen genom
säljverksamhet. I konkurrenslagens 3 kap 27 och 28 §§ finns dessa
frågor närmare reglerade. Konkurrensverket rekommenderar dessutom
offentliga aktörer att utforma en egen policy för att undvika en
begränsning avkonkurrensen genom egen säljverksamhet.
Ovanstående bakgrund finns i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
4 april 2016 som även innehåller en redogörelse för remissförfarande
och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11, § 102, att policy, riktlinjer och
checklista för kommunal säljverksamhet remitteras till samtliga
kommunägda bolag för yttrande.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 28 november 2016
förslag till beslut. Förslaget till policy har efter synpunkter av redaktionell
karaktär redigerats. Förslaget till riktlinjer och checklista föreslås avse
endast den kommunala förvaltningen. De kommunala bolagen föreslås
ta fram egna riktlinjer och anpassa checklistan till den verksamhet som
bedrivs i respektive bolag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa redovisat förslag till policy för kommunal säljverksamhet för
kommunen och samtliga kommunala bolag, samt
Kommunstyrelsen beslutar vidare
under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av policy för
kommunal säljverksamhet
att godkänna tillhörande riktlinjer och checklista för kommunal
säljverksamhet inom de kommunala förvaltningarna och bolagen, samt
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Kf § 231 forts.
att uppdra åt de kommunala bolagen att under våren 2017 till
kommunstyrelsen redovisa vilka konsekvenser beslutet medfört.
Yrkande
Tomas Kronståhl (S) yrkar återremiss av ärendet till kommunsstyrelsen
för avstämning mot kommunens övergripande styrdokument samt
avstämning mot gällande lagstiftning, bland annat speciallagstiftning
som finns inom vissa verksamhetsområden som gäller för de
kommunala bolagen.
Harald Hjalmarsson (M), Sverker Thorén (L) och Tomas Kronståhl (S)
deltar i debatten.
Proposition
Det finns två förslag till beslut, dels yrkandet om återremiss och dels
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige
bifaller yrkandet om återremiss.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Tomas Kronståhls yrkande om återremiss
Nej-röst för att avgöra ärendet idag
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
33 ja, 21 nej, 2 avstår och 1 frånvarande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla yrkandet
om återremiss då minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna har
röstat för att återremittera ärendet (KL kap 5, § 36). Därmed ställs inte
kommunstyrelsens förslag under proposition.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunsstyrelsen för avstämning mot
kommunens övergripande styrdokument samt avstämning mot gällande
lagstiftning, bland annat speciallagstiftning som finns inom vissa
verksamhetsområden som gäller för de kommunala bolagen.
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Kf § 231 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-05, § 409
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 november 2016 med bilagor
Remissvar från Västerviks Bostads AB 11 november 2016
Remissvar från TjustFastigheter AB 14 oktober 2016
Remissvar från Västervik Resort AB 5 oktober 2016
Remissvar från Västervik Miljö & Energi AB 20 juni 2016
Remissvar från Västervik Kraft Elnät AB 20 juni 2016
Remiss 28 april 2016
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-11, § 102
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 april 2016 med bilagor
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kf § 232

Medborgarförslag om cykelbro i vattnet utanför
Hamngatan, Västervik
Dnr 2016/361-109
En boende i Västervik har i skrivelse 20 november 2016 lämnat ett
medborgarförslag om cykelbro i vattnet utanför Hamngatan.
Kommunfullmäktiges presidium har 6 december 2016 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 20 november 2016
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Kf § 233

Medborgarförslag om åtgärder för att stimulera
cyklismen på ett roligt och trafiksäkert sätt i Västervik
Dnr 2016/368-109
En boende i Västervik har i skrivelse 22 november 2016 lämnat ett
medborgarförslag om åtgärder för att stimulera cyklismen på ett roligt
och trafiksäkert sätt i Västervik.
Kommunfullmäktiges presidium har 6 december 2016 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 22 november 2016
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Kf § 234

Medborgarförslag om inomhushall med konstgräs för
fotbollsklubbarna
Dnr 2016/377-109
Två boende i Västervik har i skrivelse 1 december 2016 lämnat ett
medborgarförslag om inomhushall med konstgräs för fotbollsklubbarna.
Kommunfullmäktiges presidium har 6 december 2016 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 22 november 2016
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se
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Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden – vakant
plats efter Ulf Kullin (C)
Dnr 2016/259-102
Ulf Kullin (C) har i skrivelse 30 juni 2016 begärt entledigande från
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 171, att bevilja
Ulf Kullin (C) begärt entledigande, samt att platsen lämnas vakant i
avvaktan på att nomineringsprocessen är avslutad.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse
Lena Svensson (C)
Trastvägen 7
593 70 Ankarsrum
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med 2016-12-22
till mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse 30 juni 2016
KF beslut 2016-09-26, § 171
Expedieras till:
Lena Svensson
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliet, kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se
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Val av ersättare i kommunfullmäktiges
demokratiberedning efter Annika Stagård (C)
Dnr 2016/369-102
Annika Stagård (C) har i skrivelse 21 november 2016 begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges
demokratiberedning.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Annika Stagård (C) begärt entledigande, samt
att utse
Emma Johansson (C)
Lilla Askö Gård
590 95 Loftahammar
som ny ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning
från och med 2016-12-22 till mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse 21 november 2016
Expedieras till:
Annika Stagård
Emma Johansson
Demokratiberedningen
Kansliet, kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
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Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige från ledamot
Susanne Hultman (S)
Dnr 2016/376-102
Susanne Hultman (S) har i skrivelse 30 november 2016 begärt
entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Susanne Hultman (S) begärt entledigande från uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, samt
att anmäla beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning och
förordnande av ny ledamot för socialdemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse 30 november 2016
Expedieras till:
Susanne Hultman
Länsstyrelsen i Kalmar län
Kansliet, kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se
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Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter
Gunnel Ohlin (KD)
Dnr 2016/380-102
Gunnel Ohlin (KD) har i skrivelse inkommen 5 december 2016 begärt
entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gunnel Ohlin (KD) begärt entledigande,
att utse kristdemokraternas ersättare i demokratiberedningen
Lars-Inge Karlsson (KD)
Stångelandsgatan 7
594 92 Gamleby
som ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
och
Kerstin Lahi (KD)
Sankta Gertruds väg 29
593 34 Västervik
som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Lars-Inge
Karlsson (KD), samt
att beslutet gäller från och med 2016-12-22 till mandatperiodens slut
2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse inkommen 5 december 2016
Expedieras till:
Gunnel Ohlin
Lars-Inge Karlsson
Kerstin Lahi
Kansliet, kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se
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Anmälningar
Dnr 2016/291-109
Kommunstyrelsens svar 2016-12-05, § 399, på medborgarförslag om
infart för tung trafik till Pappersbrukets industrihotell, Västervik.
Dnr 2016/284-109
Kommunstyrelsens svar 2016-12-05, § 400, på medborgarförslag
obemannad eldriven linfärja över Gamlebyviken.
Dnr 2016/125-109
Kommunstyrelsens svar 2016-12-05, § 403, på medborgarförslag om
integrationsarbete med bl.a. integrationsklasser, fadderverksamhet,
aktivitetsdagar och feriearbeten på HVB-hem.
Dnr 2016/66-041
Kommunstyrelsens detaljbudget och verksamhetsplan 2017 godkänd
av kommunstyrelsen 2016-11-21, § 395
Dnr 2016/66-041
Miljö- och byggnadsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2017
godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2016-11-16, §§ 184-185.
Dnr 2016/66-041
Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan
2017 godkänd av barn- och utbildningsnämnden 2016-11-29, § 112.
Dnr 2016/66-041
Socialnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2017 godkänd av
socialnämnden 2016-11-30, § 111.
Dnr 2016/66-041
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, koncernbudget 2017 och
ekonomisk plan 2018-2019 godkänd av styrelsen för Västerviks
Kommuns Förvaltnings AB 2016-11-28, § 3 – nr 7.
Dnr 2016/16-139
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2016-12-06 om ersättning till
demokratiberedningen för deltagande på möte om kommunens
integrationsarbete i samband med kommunfullmäktige den
28 november 2016
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
21 (21)
2016-12-19

Kf § 240

Avslutning
Ordförande Dan Nilsson tackar å presidiets vägnar kansliet,
medarbetarna som arbetar med webbsändningen och personalen på
Västervik Teater och Konferens för ett väl utfört arbete och önskar
god jul och gott nytt år.
Därefter vänder sig ordföranden till övriga i presidiet och tackar för ett
gott samarbete. Ordföranden riktar ett tack till fullmäktige för ett
fantastiskt arbete med att göra Västerviks kommun bättre genom
förverkligandet av idéer, drömmar och visioner, och avslutar med att
tillönska alla en god jul och ett gott nytt år.
Eva Ahlström (M), fullmäktiges 2:e vice ordförande, tackar ordföranden
för ett gott samarbete och önskar ordföranden och hans familj samt
alla i fullmäktige en god jul och ett gott nytt år.
Ordföranden tackar och förklarar därefter årets sista sammanträde för
avslutat.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

