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Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun kallas till sammanträde,
måndagen den 27 februari 2017, kl. 13.00
Plats: Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Västervik
Ärendelista 27 februari 2017
1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
2. Ungdomsmotioner – yttranderätt vid besvarande
3. Ungdomsmotion om möjlighet till egen skollunch för eleverna – svar
4. Ungdomsmotion om busskort även vid kortare skolväg – svar
5. Ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte – svar
6. Ungdomsmotion om att flytta höstlovet till älgjaktsveckan – svar
7. Ungdomsmotion om tobaksförsäljning i skolan – svar
8. Ungdomsmotion om el-uttag i elevskåp – svar
9. Ungdomsmotion om körkortsteori i skolan – svar
10. Ungdomsmotion om nattbussar inom Västerviks kommun – svar
11. Ungdomsmotion om hyreslokaler till ungdomar under 25 år – svar
12. Ungdomsmotion om möjlighet att starta ett Fighting Center – svar
13. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
14. Bostadsbyggnadsprogram 2017-2020 för Västerviks Bostads AB
15. Granskningsrapport om IT-verksamheten och arbetet med
informationssäkerhet i Västerviks kommun
16. Granskningsrapport - uppföljande granskning av kommunstyrelsens
förvaltnings samhällsbyggnadsenhet
17. Allmänhetens frågestund
18. Ägardirektiv 2017 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de
helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks
Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB
19. Ägardirektiv 2017 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB
20. Riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet – tillägg
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21. Policy för funktionshinderfrågor i Västerviks kommun
22. Inlämnade medborgarförslag
23. Valärenden
24. Anmälningar
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkommen.
På www.vastervik.se/webbtv kan du följa sammanträdet direkt och även se det i
efterhand. Ungdomsdebatt är planerad med elever från årskurs 2, Västerviks
Gymnasium, i samband med besvarande av ungdomsmotioner. Denna del börjar
omkring kl. 13.15 och webbsänds ej. Se kommunens hemsida för information om när
webbsändningen väntas återupptas.
Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller
synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på
frågan sker till fullmäktiges ordförande kl. 12.30-13.00 på plats innan mötet.
Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast den 22 februari 2017.
Medborgarförslag kan lämnas in på kommunhuset, gärna på blankett. Läs mer om
frågestunden och medborgarförslag på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 eller
på www.vastervik.se, där finns också blankett till medborgarförslag. Planerad tid för
allmänhetens frågestund är kl. 18.00 .
Handlingarna till fullmäktiges ärenden finns att läsa på kommunhuset, Fabriksgatan 21,
Västervik, cirka en vecka före sammanträdet. Handlingar finns även på stadsbiblioteket
och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se.
Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan 21,
593 80 Västervik, torsdagen 9 mars 2017, kl. 14.00.
Förhinder att närvara vid sammanträdet skall omgående anmälas till respektive
gruppledare.
Västervik den 16 februari 2017

Dan Nilsson
Ordförande

Sofie Westerlund
Sekreterare
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1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
Benny Svensson (S) och Lars-Inge Karlsson (KD) står i tur att justera
protokollet.
Reserver är Johannes Regell (SV), Nisreen Henriksson (S) och
Mari Lo Boström (MP).
Justeringen äger rum på kommunhuset, Fabriksgatan 21, 593 80
Västervik, torsdagen den 9 mars 2017 kl. 14.00.
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2. Ungdomsmotioner – yttranderätt vid besvarande
Dnr 2016/282-106
Kommunfullmäktige arrangerar sedan flera år tillbaka ungdomsdebatt
med elever från Västerviks kommun. Kommunstyrelsens förvaltning
redovisar i skrivelse 19 januari 2017 att en ny beredningsprocess har
arbetats fram inför 2017 års ungdomsdebatt samt förslag på form för
ungdomsdebatten som innebär att debatten sker under fullmäktiges
sammanträde och förutsätter att eleverna tillåts yttranderätt.
Ungdomsmotionerna har skrivits fram av elever i årskurs 2 fram och de
tio som fått flest röster har remitterats av fullmäktiges demokratiberedning
till berörd nämnd/styrelse för yttrande inför kommunstyrelsens beredning
av svar till fullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 45, finns följande: Årligen
bör en debatt ske med företrädare för ungdomar i kommunen och
fullmäktiges ledamöter. Enligt förslaget i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivesle blir varje ungdomsmotion ett separat ärende och debatten
efterföljs av beslut i varje enskild ungdomsmotion enligt följande form:
1. Eleverna presenterar sin ungdomsmotion,
2. nämnds-/styrelseordförande och eventuell representant från
förvaltningen/bolaget som berett förslag till svar på ungdomsmotionen presenterar förslaget, därefter
3. debatt där elever och fullmäktigeledamöter deltar, och slutligen
4. kommunfullmäktige beslutar om svar på ungdomsmotionen.
Motivet till att inte separera ungdomsfullmäktige och kommunfullmäktige
är att det ska bli en tydlig och samlad behandling av ungdomsmotionerna
som efterliknar behandlingen av motioner som skrivits fram av
fullmäktiges ledamöter. Eleverna får en direkt återkoppling på sina
förslag genom att de närvarar när besluten tas. Att alla elever i årskurs 2
får möjlighet att delta i debatten kan skapa ett större engagemang och
innebörd för de som väljer att närvara under ungdomsdebatten.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 19 januari 2017 godkänna att eleverna som närvarar i
samband med kommunfullmäktiges behandling av ungdomsmotionerna
tillåts yttranderätt.
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Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 19 januari 2017 godkänna att eleverna som närvarar i
samband med kommunfullmäktiges behandling av ungdomsmotionerna
tillåts yttranderätt.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 12
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 januari 2017 (utsänd tidigare)
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 september 2016 om beredningsprocessen
(utsänd tidigare)
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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3. Ungdomsmotion om möjlighet till egen skollunch för
eleverna – svar
Dnr 2016/282-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, SA 15B, har skrivit en ungdomsmotion om möjlighet till egen skollunch för eleverna. Motionärerna anser
att maten som serveras i Västerviks Gymnasium matsal inte håller
måttet. Eleverna bör, som lärarana, kunna välja mellan att äta skolans
mat eller att ta med hemifrån. Därför vill motionärerna att kommunen ska
tillgå skolan med kylskåp och mikrovågsugnar. Motionärerna föreslår:
- att kommunen utvärderar skolmaten och elevernas tycke,
- att skolan utvärderar skolmaten och elevernas tycke, samt
- att kommunen tillsammans med skolan överväger vår motion.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen och TjustFastigheter AB.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 9 januari 2017 förslag
till svar på ungdomsmotionen. Västerviks Gymnasium ställer sig bakom
svaret. TjustFastigheter AB är sedan tidigare insatt i ärendet om nytt
tillagningskök på skolan.
Kostverksamheten och Västerviks Gymnasium har för avsikt att starta
upp ett matråd igen på gymnasiet med start vårterminen 2017. Matrådet
kommer ta in synpunkter från bl.a. elever, skolhälsovården och
representanter från skolrestaurangen. Gymnasiet kommer under hösten
2018 att få ett eget tillagningskök med en egen matsedel. Matsedeln
kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När
det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna både tillgång till kylskåp
och ges möjligheten att värma sin egen mat. Det nya tillagningsköket
möjliggör dock inte för berörda elever med allergier att ha medhavd mat.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 9 januari 2017 anse ungdomsmotionen om möjlighet till egen
skollunch för eleverna besvarad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 9 januari 2017 anse ungdomsmotionen om möjlighet till egen
skollunch för eleverna besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 13
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 januari 2017 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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4. Ungdomsmotion om busskort även vid kortare
skolväg – svar
Dnr 2016/282-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, SA 15B, har skrivit en ungdomsmotion om att kravet på ett visst avstånd från skolan för att erhålla
busskort ska minskas. Motionärerna föreslår:
- att kravet för att få busskort för gymnasieelever ska vara att man
bor fyra kilometer från skolan,
- att de två turer närmas klockan 8.00 på morgonen ska köra till
gymnasiet så man inte behöver gå av vid Södra Gränsgatan eller
Bökensved och sedan gå till gymnasiet, samt
- att bussarna runt klockan 14.00 till 16.00 ska gå från gymnasiet
och genom stan så eleverna kan köras hem.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-12-13, § 122, beslutat att
godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande ungdomsmotionerna. Barn- och
utbildningskontoret redogör i skrivelse 29 november 2016 att man anser
att gränsen för att få reseersättning (busskort) ska i nuläget ligga kvar vid
6 kilometer då kostnaderna för skolskjuts i Västerviks kommun de senaste
åren har ökat och det finns i nuläget inte utrymme i budget för att sänka
gränsen för avstånd som berättigar reseersättning. Barn- och utbildningskontoret anser vidare att det inte verkar finnas behov av att arbeta med
Kalmar Länstrafik om ändringar i linjetrafiken gällande bussarna som
exempelvis stannar vid Södra Gränsgatan och Bökensved. Kalmar
Länstrafik har flera bussar som stannar vid hållplatsen Västerviks
Gymnasium runt klockan 8 och mellan klockan 14-16.
Kommunstyrelsens ledningskontor har inget ytterligare att tillföra
ärendet och lämnar i skrivelse 20 januari 2017 förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 avslå ungdomsmotionen om busskort även vid
kortare skolväg.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 avslå ungdomsmotionen om busskort även vid
kortare skolväg.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 14
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2017 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-13, § 122 med bilaga (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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5. Ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte
– svar
Dnr 2016/282-106
Tre elever på Västerviks Gymnasium, NA 15A, har skrivit en ungdomsmotion om att Västerviks Gymnasium borde ordna obligatoriska heldagsstudieresor som syftar till att inspirera eleverna inför kommande studieoch yrkesval och ge konkreta exempel på karriärval efter gymnasiet.
Förslaget om studieresor gäller de elever som går högskoleförberedande
program. Motionärerna föreslår:
- att eleverna på högskoleförberedande program får åka en heldag
på studieresa för att få träffa olika personer från olika yrkesgrupper, få reda på mer information om vad yrkesgrupper gör på
sina jobb samt få reda på fler yrken man kan vidareutbilda sig till
efter sin gymnasieutbildning.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-12-13, § 122, beslutat att
godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande ungdomsmotionerna. Enligt barnoch utbildningskontorets skrivelse 29 november 2016 genomförs det
sedan flera år tillbaka studieresor för elever vid Västerviks Gymnasium
till olika universitet med syfte att ge både information och inspiration för
kommande studie- och yrkesval. I skriveslen finns ytterligare exempel på
hur Västerviks Gymnasium arbetar med information till eleverna från
lärosäten, näringsliv och offentlig sektor. Barn- och utbildningskontoret
och gymnasiets skolledning instämmer i elevernas förslag om studieresor
för att inspirera framtida studie- och yrkesval och ser att dessa fortsätter
inom ramen för Västerviks Gymnasiums verksamhetsplanering.
Kommunstyrelsens ledningskontor har inget ytterligare att tillföra
ärendet och lämnar i skrivelse 19 januari 2017 förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 19 januari 2017 anse ungdomsmotionen om studieresor i
inspirationssyfte besvarad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 19 januari 2017 anse ungdomsmotionen om studieresor i
inspirationssyfte besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 15
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 januari 2017 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-13, § 122 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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6. Ungdomsmotion om att flytta höstlovet till älgjaktsveckan – svar
Dnr 2016/282-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, BA15, har skrivit en ungdomsmotion om att flytta höstlovet till älgjaktsveckan. Detta skulle inte vara
omöjligt på grund av att det är knappt en veckas förflyttning.
Motionärerna anser att det är orimligt att skolelever som nyligen lyckats
med jägarexamen inte ska få nyttja den under älgjaktsveckan.
Motionärerna föreslår:
- att höstlovsveckan flyttas till veckan för älgjaktens premiär, samt
- att lovet byter namn till älgjaktslov.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-12-13, § 122, beslutat att
godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande ungdomsmotionerna.
Barn- och utbildningskontoret föreslår i skrivelse 29 november 2016 att
höstlovet fortsätter att ligga vid samma tidpunkt som resten av Sverige
samt att höstlovet behåller sin nuvarande benämning eller benämns
som läslov. Enligt skrivelsen är läsårstiderna i Västerviks kommun
beslutade fram till läsåret 2020-2021 efter förslag från Regionförbundet i
Kalmar län. I skrivelsen redovisas bland annat principerna från regionförbundet som ligger till grund för beslutet. Vad gäller namnbyte på
höstlovet till älgjaktslov så har regeringen nyligen beslutat att benämna
och stärka höstlovet som ett läslov.
Kommunstyrelsens ledningskontor har inget ytterligare att tillföra
ärendet och lämnar i skrivelse 20 januari 2017 förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 avslå ungdomsmotionen om att flytta höstlovet
till älgjaktsveckan.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 avslå ungdomsmotionen om att flytta höstlovet
till älgjaktsveckan.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 16
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2017 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-13, § 122 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks gymnasium
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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7. Ungdomsmotion om tobaksförsäljning i skolan – svar
Dnr 2016/282-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, IN15, har skrivit en ungdomsmotion om att tobaksförsäljning ska få ske i skolan. Motionärerna menar
att eleverna inte hinner gå till affären för att köpa tobak och går
eleverna ändå och köper tobak innebär det att eleverna missar viktig
studietid. Motionärerna framför att tobaksförsäljning i skolan kan ge
eleverna som snusar och röker möjlighet att bättre fokusera på sina
studier och ha en högre närvaro vid skolans undervisning.
Motionärerna föreslår:
- att tillåta att tobaksförsäljning i skolan så folk slipper gå till
affärer, vilket leder till mer % i närvaro.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-12-13, § 122, beslutat att
godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande ungdomsmotionerna.
Barn- och utbildningskontoret framför i skrivelse 29 november 2016 att
kontoret och gymnasiets ledning inte kan ställa sig bakom motionen om
tobaksförsäljning i skolan. Det finns flera skäl till att tobaksanvändning
borde minska, det viktigaste är hälsoperspektiven. Skolan har utifrån
läroplanen ett ansvar att aktivt arbeta för ett livslångt hälsoperspektiv för
ungdomar. Att sälja tobak på en skola är inte förenligt med läroplanen.
Tobakslagen reglerar dessutom frågan om tobak i skolan. Det innebär
att varken skolpersonal, elever eller besökare på skolan, får röka i eller
i anslutning till skolan enligt tobakslagen. Förbudet gäller alla tider på
dygnet även om eleverna på skolan är över 18 år. Det är även förbjudet
att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever.
Kommunstyrelsens ledningskontor har inget ytterligare att tillföra
ärendet och lämnar i skrivelse 20 januari 2017 förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 avslå ungdomsmotionen om tobaksförsäljning
i skolan.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

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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Ks § 17 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 avslå ungdomsmotionen om tobaksförsäljning
i skolan.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 17
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2017 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-13, § 122 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks gymnasium
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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8. Ungdomsmotion om eluttag i elevskåp – svar
Dnr 2016/282-106
Tre elever på Västerviks Gymnasium, EK 15B, har skrivit en ungdomsmotion om eluttag i elevskåp. Motionärerna föreslår:
- att införa eluttag i elevskåpen,
- att dra om elen i skolan,
- att involvera elprogrammet i utbildningssyfte,
- att minska mobilanvändning på lektionstid, samt
- att underlätta användningen av datorer.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-12-13, § 122, beslutat att
godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande ungdomsmotionerna. Enligt barnoch utbildningskontorets skrivelse 29 november 2016 arbetar skolledningen intensivt med Projekt Kunskapskällan dvs. den om- och
tillbyggnation som sker inför att vuxenutbildningen och gymnasieskolan
2018 flyttar samman på Östersjövägen. En viktig fråga i detta arbete är
att anpassa skolmiljön till den digitalisering av verksamheten som
påbörjats och som kommer att vidareutvecklas. Motionärernas förslag på
laddningsmöjligheter i elevskåp kommer att tas med i arbetet med
Projekt Kunskapskällan. Vad gäller förlaget att eleverna får utföra
elarbeten är det inte troligt då det är Tjust Fastigheter AB som äger och
ansvarar för drift- och underhållsfrågorna för skollokalerna.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 20 januari 2017 förslag
till svar på ungdomsmotionen och bedömer att barn- och utbildningskontoret och gymnasiets skolledning har för avsikt att tillgodose syftet
med motionen, i den delen som gäller att underlätta för den digitala
studiemiljön, och har utöver detta inget ytterligare att tillföra ärendet.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse ungdomsmotionen om eluttag i elevskåp besvarad med
hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
20 januari 2017 och gymnasieskolans avsikt att ta med förslaget om att
införa eluttag i elevskåpen i det fortsatta arbetet inom ramen för Projekt
Kunskapskällan.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
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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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse ungdomsmotionen om eluttag i elevskåp besvarad med
hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
20 januari 2017 och gymnasieskolans avsikt att ta med förslaget om att
införa eluttag i elevskåpen i det fortsatta arbetet inom ramen för Projekt
Kunskapskällan.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 18
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2017 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-13, § 122 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks Gymnasium
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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9. Ungdomsmotion om körkortsteori i skolan – svar
Dnr 2016/282-106
Fyra elever på Västerviks Gymnasium, IN15, har skrivit en ungdomsmotion om körkortsteori i skolan. I motionen föreslås att körkortsteori
ska bli en del av undervisningen för alla elever i syfte att förbereda
eleverna inför den privata körkortsutbildningen. Genom att läsa
körkortsteori under tre år på gymnasiet får eleverna möjlighet att
snabbare genomföra den privata körkortsutbildningen, vilket i sin tur
innebär en mindre kostnad för eleverna att ta körkort. Motionärerna
föreslår:
- att Västerviks Gymnasium inför körkortsteori för alla elever under
gymnasieskolans tre år.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-12-13, § 122, beslutat att
godkänna lämnad redovisning samt att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande gällande ungdomsmotionerna.
Barn- och utbildningskontoret framför i skrivelse 29 november 2016 att
skolledningen vid Västerviks Gymnasium i dagsläget inte planerar att
utöka utbudet av kurser inom ramen för det individuella valet. Varje elev
läser idag 200p individuellt val och det är enbart inom ramen för
individuellt val som kurser inom körkortsteori skulle kunna vara möjliga.
För närvarande finns endast kurser som berör körkortsteori på Fordonoch transportprogrammet. Enligt skrivelsen har gymnasiet ingen möjlighet
att skapa nya egna kurser. Utbudet av kurser inom ramen för individuella
valet är dimensionerade utifrån gymnasieskolans elevantal och budget.
Kommunstyrelsens ledningskontor har inget ytterligare att tillföra ärendet
och lämnar i skrivelse 20 januari 2017 förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 avslå ungdomsmotionen om körkortsteori i
skolan.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till
att starta en kurs i körkortsteori i gymnasieskolan
Sverker Thorén (L) yrkar bifall till Harald Hjalmarssons (M) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda
yrkandena.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 avslå ungdomsmotionen om körkortsteori i
skolan, samt
att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att undersöka
möjligheten att starta en kurs i körkortsteori i gymnasieskolan.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 19
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2017 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-13, § 122 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Västerviks Gymnasium
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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10. Ungdomsmotion om nattbussar inom Västerviks
kommun – svar
Dnr 2016/282-106
En elev på Västerviks Gymnasium, IN15, har skrivit en ungdomsmotion
om nattbussar inom Västerviks kommun. Motionären föreslår:
- att det sätts in fler nattbussar, i alla fall på fredagar.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 17 januari 2017 förslag
till svar på ungdomsmotionen. I Kalmar län är det i grunden så att
landstinget har det fulla ansvaret för kollektivtrafiken i länet genom sin
förvaltning Kalmar Länstrafik. Det är landstinget som fattar beslut om
vilka eventuella förändringar som ska genomföras avseende kollektivtrafiken. Det finns möjligheter för en kommun att erbjuda sina invånare
mer kollektivtrafik än den som landstinget och Kalmar Länstrafik
erbjuder genom tillköp. Möjligheten innebär att kommunen står för hela
tillkommande kostnaden. Fler bussturer och nya busslinjer innebär
förbättrad kollektivtrafik d.v.s. fler nattbussar och kanske på fler dagar
och fler destinationer. Ett sätt att verka för en bättre kollektivtrafik i linje
med motionen är att kommunen för fram fler nattbussar som ett
förbättringsförslag till Kalmar länstrafik och att det förslaget ska
inrymmas i länstrafikens ordinarie budget och trafik.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom att kommunstyrelsens förvaltning i kontakter med
Kalmar länstrafik för fram förslaget att det sätts in fler nattbussar i
Västerviks kommun som inryms i ordinarie trafik och inte är tillköp, samt
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 17 januari 2017 anse ungdomsmotionen om nattbussar inom
Västerviks kommun besvarad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

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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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom att kommunstyrelsens förvaltning i kontakter med
Kalmar länstrafik för fram förslaget att det sätts in fler nattbussar i
Västerviks kommun som inryms i ordinarie trafik och inte är tillköp, samt
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 17 januari 2017 anse ungdomsmotionen om nattbussar inom
Västerviks kommun besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 20
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 januari 2017 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Västerviks gymnasium
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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11. Ungdomsmotion om hyreslokaler till ungdomar
under 25 år – svar
Dnr 2016/282-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, EK 15A, har skrivit en ungdomsmotion om hyreslokaler till ungdomar under 25 år. I ungdomsmotionen
föreslås att det tas fram en lokal med cykelavstånd från centrala Västervik till gymnasieelever och ungdomar under 25 år. En bakgrund till
förslaget finns i motionen och bland annat nämns att det inte är möjligt
att hyra några lokaler i centrala Västervik på grund av skadegörelse vid
tidigare fester. Motionärerna menar att gymnasiefester som anordnas i
exempelvis Blackstad eller Överum innebär en högre kostnad för de
som vill medverka på dessa fester då kostnaden för busstransport blir
högre än vid arrangemang i Västervik. Motionärerna föreslår:
- att ge oss en ny chans och en lokal i närheten av Västervik till
våra tillställningar som vi planerar för oss och andra ungdomar
under 25 år.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 20 januari 2017 förslag
till svar på ungdomsmotionen. Enheten för samhällsbyggnad menar att
beskrivningen i motionärernas skrivelse av tidigare års gymnasiefester
är en korrekt bild när det gäller skadegörelse och inte minst att det förekommit en stor mängd alkohol. Konsekvensen har blivit att kommunen
själv och flertalet lokalägare i Västerviks stad samt orterna utanför inte
längre får, vill eller kan hyra ut till gymnasieelever. Kommunen har
endast möjlighet att hjälpa till och erbjuda egna lokaler till en rimlig hyra
om arrangemangen är alkohol- och drogfria. Här skulle ungdoms- och
kulturhuset Mejeriet i centralorten med sina lokaler och faciliteter vara en
alldeles utmärkt plats.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 anse motionen om möjlighet till hyreslokaler
för ungdomar under 25 år besvarad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

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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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 anse motionen om möjlighet till hyreslokaler
för ungdomar under 25 år besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 21
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2017 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks Gymnasium
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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12. Ungdomsmotion om möjlighet att starta ett
Fighting Center – svar
Dnr 2016/282-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, EK 15A, har skrivit en ungdomsmotion om möjlighet att starta ett Fighting Center för kampsportsutövare.
Motionärerna har fått inspiration från ett Fighting Center i Norrköping, där
utövarna har tillgång till gym, brottarmatta, MMA-bur, boxningsring m.m.
Motionärerna föreslår:
- att bygga en hall/lokal,
- att samla alla föreningars ledare och ta beslut om vilka som ska ta
del av centret,
- att föreningarna får skjuta in en andel i centret för att ha tillgång till
träningsplatsen,
- att samla in intresseanmälan från olika klubbar,
- att ta in nödvändiga träningsredskap/utrustning,
- att hitta personal som kan driva centret och hitta personal som
jobbar exempelvis i receptionen,
- att medlemsavgifter och andra inkomster inom centret går till
centrets kostnader, samt
- att kommunen får hjälpa till med den ekonomiska delen för centret.
Demokratiberedningen har 2016-10-13 beslutat att remittera ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 20 januari 2017 förslag till svar på ungdomsmotionen. Enheten för samhällsbyggnad framför att Västerviks kommun
har en policy med riktlinjer antagna av kommunfullmäktige för insatser till
föreningslivet. Här har kommunen möjlighet att stödja föreningarnas
verksamhet genom bidrag. Om intresse finns från nu verksamma budooch kampsportklubbar att utveckla verksamheten enligt motionärernas
önskan kommer kommunen vara öppen för en dialog. Det är dock viktigt
att initiativet kommer från klubbarna själva och att de nytillkomna idrottsgrenarna uppfyller reglerna för medlemskap i Riksidrottsförbundet. Idag
bedriver föreningarna sin verksamhet i Västerviks sporthall på Bökensved.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 anse motionen om möjlighet att starta ett
Fighting Center besvarad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
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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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 januari 2017 anse motionen om möjlighet att starta ett
Fighting Center besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 22
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 januari 2017 (utsänd tidigare)
Skrivelse 24 oktober 2016 om demokratiberedningens beslut 2016-10-13 (utsänd
tidigare)
Ungdomsmotion skriven på motionsskrivardag 2016-09-08 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks Gymnasium
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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13. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
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Kommunfullmäktige
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13.a. Fråga om eliminering av riskfaktorer på Ellen
Keyskolan, Västervik
Dnr 2017/15-109
Mariann Gustafsson (V) ställer i skrivelse 16 januari 2017 en fråga till
Eva Ahlström (M), vice ordförande i styrelsen för TjustFastigheter AB,
om eliminering av riskfaktorer på Ellen Keyskolan i Västervik.
Frågan lyder:
Jag undrar när ni tänker åtgärda de räcken som inte uppfyller
lagstadgade krav?
I skrivelsen hänvisar frågeställaren till en motion som hon väckte 2015
om handikappsanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen
Keyskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28, § 216 att
förklara motionen besvarad.

Handlingar i ärendet:
Mariann Gustafssons (V) fråga16 januari 2017
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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13.b. Interpellation om arbetstrygghet
Dnr 2017/14-109
Mariann Gustafsson (V) har i skrivelse 16 januari 2017 ställt en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S).
Interpellationen handlar om arbetstrygghet. Interpellanten framför att
Vänsterpartiet har fått uppgift om att man inom kommunkoncernen
använder sig av olika former av tillfälliga anställningar istället för att
inrätta tillsvidareanställningar.
Vänsterpartiet ställer följande frågor i interpellationen:
- Hur bruket av tillfälliga anställningsformer ser ut i
kommunkoncernen?
- Vad kommunkoncernen har för policy i frågan?
- Tycker majoriteten att det är rimligt att detta fortgår i flera år?
- Vad tänker majoriteten göra för att förändra situationen?

Handlingar i ärendet:
Mariann Gustafssons (V) interpellation 16 januari 2017
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13.c. Interpellation om Mimergårdens dagverksamhet för
äldre i Västerviks tätort
Dnr 2017/55-109
Moderaterna och Vänsterpartiet ställer genom Harald Hjalmarsson (M)
och Leif Svensson (V) i skrivelse 8 februari 2017 en gemensam
interpellation till kommunalrådet Tomas Kronståhl (S).
Interpellationen handlar om Mimergårdens dagverksamhet för äldre i
Västerviks tätort.
Harald Hjalmarsson (M) och Leif Svensson (V) har besökt Mimergården
efter inbjudan av personalgruppen på Mimergården. Bakgrunden till
inbjudan var enligt interpellationen personalgruppens oro över att bli
inflyttade i någon större institution.
I interpellationen ställs följande fråga:
- Finns det planer på att Mimergårdens dagverksamhet ska ingå i
någon större institution och vad skulle skälen för denna flytt i så
fall vara?

Handlingar i ärendet:
Harald Hjalmarssons (M) och Leif Svenssons (V) interpellation 8 februari 2017
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13.d. Interpellation om Yxerns problematik
Dnr 2017/63-109
Leif Svensson (V) har för Vänsterpartiet i skrivelse 9 februari 2017 ställt
en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S)
om sjön Yxerns problematik.
Interpellanten nämner bl.a. behov av aktualisering av vattendomar och
att kunskap kring klimatförändringar behöver högre prioritet.
I interpellationen ställer Vänsterpartiet följande fråga:
- Vem har yttersta ansvaret för Yxerns framtid och vad är den
närmaste agendan?

Handlingar i ärendet:
Leif Svenssons (V) interpellation 9 februari 2017
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13.e. Motion om samåkningsparkering
Dnr 2017/10-109
Leif Svensson (V) har i skrivelse 11 januari 2017 väckt en motion om
samåkningsparkering.
Motionären vill att kommunen planerar för att anlägga en samåkningsparkering för privatbilar i anslutning till infarten med möjlighet för
långfärdsbussar att stanna, lämna och hämta resenärer.
I motionen yrkar Vänsterpartiet:
att kommunfullmäktige beslutar att göra en utredning samt kostnadsberäkning över att anlägga en samåkningsparkering enligt ovan som
föreläggs fullmäktige för beslut.

Handlingar i ärendet:
Leif Svenssons (V) motion 11 januari 2017
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13.f. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap
Dnr 2017/27-109
Malin Sjölander (M) och Peter Johansson (M) har i skrivelse 23 januari
2017 väckt en motion om riktlinjer mot barnäktenskap.
Motionärerna framför att Västerviks kommun saknar riktlinjer och praxis
om hur kommunen ska hantera barn i äktenskap som anländer till
Västervik, eller minderåriga som redan bor i Sverige och gifts bort, inte
sällan helt mot sin vilja.
Motionärerna föreslår:
att Västerviks kommun inför riktlinjer och praxis som gör att gifta
minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från sin
partner och erhålla status som ensamkommande barn, samt
att Västerviks kommun ska verka för att varje fall av barnäktenskap ska
ogiltigförklaras och upphävas, och att det drabbade barnet skyndsamt
får extra hjälp och stöd.

Handlingar i ärendet:
Malin Sjölanders (M) och Peter Johanssons (M) motion 23 januari 2017
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13.g. Motion om att inrätta en företagslots och ett
näringslivsråd
Dnr 2017/65-109
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen i
skrivelse inkommen 14 februari 2017 väckt en motion om att inrätta en
företagslots och ett näringslivsråd.
I motionen framförs att en företagslots är en konkret åtgärd för att öka
servicen till företagen genom att företagslotsen bland annat underlättar
kommunikationen mellan företagen och kommunen och samordnar
kontakter. Vidare föreslås i motionen att ett näringslivsråd som består
av representanter från det lokala näringslivet och kommunen inrättas.
Moderata fullmäktigegruppen yrkar:
att Västerviks kommun inrättar funktionen företagslots, samt
att Västerviks kommun inrättar ett näringslivsråd.

Handlingar i ärendet:
Harald Hjalmarssons (M) motion, inkommen 2017-02-14
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14. Bostadsbyggnadsprogram 2017-2020 för Västervik
Bostads AB
Dnr 2017/48-209
Styrelsen för Västerviks Bostads AB beslutade 2016-11-30, 8 § 9, att ge
bolagets VD i uppdrag att skapa en sammanhållen presentation av de
planerade byggnationerna inför beslut i kommunfullmäktige.
Enligt styrelseprotokoll från Västerviks Bostads AB 2017-01-26, 1 § 4,
redovisades ett bostadsbyggnadsprogram för 2017-2020 och styrelsen
beslutade att godkänna bostadsbyggnadsprogrammet i enlighet med
redovisat förslag.
Det redovisade förslaget omfattar totalt ca 150 lägenheter.
Enligt förslaget är planen är att genomföra byggnationerna till och med
2020 till en sammanlagd investeringskostnad om 327 mnkr.
Vidare framför Västerviks Bostads AB att bolaget gärna ser ett
samarbete med Västerviks kommun i en gemensam satsning med små
lägenheter på Didrikslund 2.
Nybyggnation av trygghetsboende i Gamleby med 20 lägenheter
kommer att påbörjas under 2017.
Kommunstyrelsens förvaltning har utöver redovisat förslag till
bostadsbyggnadsprogram 2017-2020 för Västerviks Bostads AB inget
ytterligare att tillägga i ärendet.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat bostadsbyggnadsprogram 2017-2020 för
Västerviks Bostads AB.
Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg, att Västerviks Bostads AB
redovisar konsekvenserna av att de bygger mera bostäder, exempelvis
hur påverkar detta skolor och andra kommunala verksamheter.
Ordföranden med instämmande av Angelica Katsanidou (S) bifall till
kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer därefter Harald Hjalmarssons (M) tilläggsyrkande
under proposition och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat bostadsbyggnadsprogram 2017-2020 för
Västerviks Bostads AB.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 40
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 februari 2017 (utsänd tidigare)
Styrelseprotokoll från Västerviks Bostads AB 2017-01-26, 1 § 4 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks Bostads AB
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15. Granskningsrapport om IT-verksamheten och arbetet
med informationssäkerhet i Västerviks kommun
Dnr 2017/67-007
Kommunens förtroendevalda revisorer har uppdragit åt PwC att
granska IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i
Västerviks kommun.
I skrivelse 13 februari 2017 överlämnar revisorerna granskningsrapport
från PwC samt ett utlåtande över utförd granskning.
Syftet med granskningen är att klargöra vilka eventuella områden som
kommunen behöver utveckla för att uppnå en optimal IT-leverans i alla
delar inklusive IT- och informationssäkerhet.
Enligt revisorernas skrivelse visar granskningen att det finns områden
som går att utveckla och listar ett antal utvecklingsområden i skrivelsen.
Revisorerna önskar att kommunstyrelsen yttrar sig kring
granskningsrapporten i maj 2017 inför beslut i kommunfullmäktige i juni
2017.

Handlingar i ärendet:
De förtroendevalda revisorernas skrivelse 13 februari 2017 med bilagd granskningsrapport från PwC om Granskning av IT-verksamheten och arbetet med
informationssäkerhet i Västerviks kommun
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16. Granskningsrapport om uppföljande granskning av
kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet
Dnr 2017/66-007
Kommunens förtroendevalda revisorer har uppdragit åt PwC att göra en
uppföljande granskning av enheten för samhällsbyggnad inom
kommunstyrelsens förvaltning.
I skrivelse 13 februari 2017 överlämnar revisorerna granskningsrapport
från PwC samt ett utlåtande över utförd granskning.
Syftet med granskningen är att belysa vilka åtgärder som har
genomförts i förhållande till:
- den tidigare granskningens bedömningar och lämnade
rekommendationer,
- de åtgärder som kommunstyrelsen i sitt svar till revisorerna
avsåg att vidta.
Revisorerna önskar att kommunstyrelsen yttrar sig kring
granskningsrapporten i maj 2017 inför beslut i kommunfullmäktige i maj
2017.

Handlingar i ärendet:
De förtroendevalda revisorernas skrivelse 13 februari 2017 med bilagd granskningsrapport från PwC om uppföljande granskning av kommunstyrelsens
samhällbyggnadsenhet
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17. Allmänhetens frågestund
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18. Ägardirektiv 2017 för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB,
Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks
Bostads AB
Dnr 2016/379-107
Förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen har tagits fram.
Viktiga principer som bör återspeglas i ägardirektiven är:
Ekonomisk balans i koncernen och dess bolag.
Resultatkrav för att effektivt koppla resultat mot resurser i form av
balansomslutning.
Tydlig uppdrags- och målformulering.
Det kommunala ändamålet med verksamheten.
Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har vid
sammanträde 2016-12-06, § 4 - nr 8 behandlat rubricerat ärende.
Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för 2017 för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,
TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med
ändring under punkt 2, bolagets ändamål med verksamheten, fjärde
meningen. Skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av
löpande avkastning från kommunens bolag till ägaren Västerviks
kommun i form av utdelning, räntebetalning eller liknande ekonomiska
transaktioner finansiella transaktioner, exempelvis utdelning och
räntebetalning. Avkastningskravet är ställt mot koncernens
konkurrensutsatta verksamhet och exkluderar därmed affärsområde
Vatten och verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall &
återvinning inom Västervik Miljö & Energi AB.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för 2017 för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,
TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB, med ändring i
Västerviks kommuns förvaltnings AB under punkt 2, bolagets ändamål
med verksamheten, fjärde meningen. Skapa flexibilitet vad gäller
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koncernbidrag och betalning av löpande avkastning från kommunens
bolag till ägaren Västerviks kommun i form av utdelning, räntebetalning
eller liknande ekonomiska transaktioner finansiella transaktioner,
exempelvis utdelning och räntebetalning. Avkastningskravet är
ställt mot koncernens konkurrensutsatta verksamhet och exkluderar
därmed affärsområde Vatten och verksamheten hushållsavfall inom
affärsområde Avfall & återvinning inom Västervik Miljö & Energi AB.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ägardirektiv för 2017 för Västerviks Kommuns Förvaltnings
AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,
TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB, med redaktionell
ändring i ägardirektiv avseende Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-19, § 423
Sammanträdesprotokoll, styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB,
2016-12-06 (utsänd tidigare)
Förslag till ägardirektiv 2017 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB
TjustFastigheter AB
Västerviks Bostads AB
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
42 (59)
2017-02-27

Kf §
Ks § 424

19. Ägardirektiv 2017 för Västervik Resort AB och
Västervik Biogas AB
Dnr 2016/379-107
Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans med
Tekniska Verken i Linköping AB deläger (60%) Västerviks Kommun
också Västervik Biogas AB.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 13 december 2016
förslag till ägardirektiv 2017 för de båda bolagen.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för 2017 för Västervik Resort AB och Västervik
Biogas AB.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar att de ytterligare 10 mnkr som Västervik
Biogas AB har erhållit inom låneram för 2017 ska redovisas till
kommunfullmäktige om och hur dessa ska användas i bolaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för 2017 för Västervik Resort AB och Västervik
Biogas AB, samt
att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att redovisa till
kommunfullmäktige om och hur de ytterligare 10 mnkr som Västervik
Biogas AB har erhållit inom låneram för 2017 ska användas i bolaget.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-19, § 424
Förslag till ägardirektiv för: Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB (utsända
tidigare)
Protokollsutdrag, styrelsemöte Västervik Resort AB, 2016-11-15 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västervik Resort AB
Västervik Biogas AB
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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20. Riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för
föreningslivet – tillägg
Dnr 2013/524-003
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-23, § 94 att anta policy och
riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 9 december 2016 att
enheten för samhällsbyggnad och kulturenheten vill införa ett tillägg i
riktlinjer under rubriken Särskilt lokalstöd: Om sökande förening kan
samverka med minst ytterligare två föreningar eller flera i samma lokal
kan ett extra stöd utgå med 15% utöver 75% till maximalt 90%.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslaget tillägg i riktlinjer för Västerviks kommuns
insatser för föreningslivet under rubriken Särskilt lokalstöd, samt
att finansiering sker inom ramen för befintlig budget för föreningsstöd
hos enheten för samhällsbyggnad och kulturenheten.
Yrkande
Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-19, § 429
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 december 2016 (utsänd tidigare)

Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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21. Policy för funktionshinderfrågor i Västerviks kommun
Dnr 2017/49-003
Rådet för funktionshinderfrågor (RFH) är ett organ för samråd,
överläggningar och ömsesidig information mellan
funktionshinderorganisationerna och kommunkoncernen. Rådet har
kommunstyrelsens uppdrag att bevaka och granska att policyn för
funktionshinderfrågor i Västerviks kommun följs.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 2 februari 2017 förslag
till beslut.
Syftet med Västerviks kommuns policy för funktionshinderfrågor är att
människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra, med
samma rättigheter och skyldigheter. En central del i policyn för
funktionshinderfrågor är tydliggörandet av att tillgänglighets- och
funktionshinderfrågor är tvärsektoriella, där alla nämnder och bolag har
sitt ansvar. Policyn kan och ska revideras när behov uppstår dock minst
en gång per mandatperiod. Ett förslag till arbetsordning för rådet
kommer att presenteras för kommunstyrelsen som särskilt ärende.
Föreningar i Rådet för funktionshinderfrågor samt kontaktpersoner i
nämnder och bolag har givits möjlighet att lämna synpunkter och förslag
till eventuella ändringar i policyn.
Kommunstyrelsens förvaltning presenterade därefter ett förslag till
policy som Rådet för funktionshinderfrågor ställde sig bakom vid sitt
möte 9 december 2016.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen policy för funktionshinderfrågor i Västerviks
kommun.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att uppdra åt Rådet för
funktionshinderfrågor ta upp frågan om att använda ordet
funktionsvariationer istället för funktionsnedsättning
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen policy för funktionshinderfrågor i Västerviks
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att uppdra åt Rådet för funktionshinderfrågor ta upp frågan om att
använda ordet funktionsvariationer istället för funktionsnedsättning.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 43
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 februari 2017 (utsänd tidigare)
Förslag till policy för funktionshinderfrågor i Västerviks kommun 2016-12-09 (utsänd
tidigare)
Expedieras till:
Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

22. Inlämnade medborgarförslag

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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Kf §

22.a. Medborgarförslag om cykelöverfart enligt de nya
bestämmelserna i korsningen Perugatan - Arabievägen i
Västervik
Dnr 2016/393-109
En boende i Västervik har i skrivelse 13 december 2016 lämnat ett
medborgarförslag om cykelöverfart enligt de nya bestämmelserna i
korsningen Perugatan - Arabievägen i Västervik.
Kommunfullmäktiges presidium har 12 januari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 13 december 2016
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

22.b. Medborgarförslag om att Västerviks kommun
behöver en handlingsplan för att förebygga självmord
Dnr 2016/401-109
En boende i Edsbruk har i skrivelse 26 december 2016 lämnat ett
medborgarförslag om att Västerviks kommun behöver en handlingsplan
för att förebygga självmord.
Kommunfullmäktiges presidium har 12 januari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 26 december 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
49 (59)
2017-02-27

Kf §

22.c. Medborgarförslag om bro från norra Hamngatan till
Stora strömmen i Västervik
Dnr 2017/7-109
En boende i Västervik har i skrivelse 9 januari 2017 lämnat ett
medborgarförslag om bro från norra Hamngatan till Stora strömmen i
Västervik.
Kommunfullmäktiges presidium har 12 januari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 9 januari 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

22.d. Medborgarförslag om att anordna en promenadväg
från Gränsö bro till Lillöns parkering för att fler ska
kunna ta del av en vacker natur
Dnr 2017/8-109
En boende i Västervik har i skrivelse 9 januari 2017 lämnat ett
medborgarförslag om att anordna en promenadväg från Gränsö bro till
Lillöns parkering för att fler ska kunna ta del av en vacker natur.
Kommunfullmäktiges presidium har 12 januari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 9 januari 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf §

22.e. Medborgarförslag om förbättring av
trafiksituationen vid rondeller vid Infartsvägen i Västervik
Dnr 2017/13-109
En boende i Västervik har i skrivelse 13 januari 2017 lämnat ett
medborgarförslag om förbättring av trafiksituationen vid rondeller vid
Infartsvägen i Västervik.
Kommunfullmäktiges presidium har 14 februari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 13 januari 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf §

22.f. Medborgarförslag om införande av bestämmelse
som förbjuder moderater att inneha djur
Dnr 2017/47-109
En boende i Västerviks kommun har i skrivelse 2 februari 2017 lämnat
ett medborgarförslag om införande av bestämmelse som förbjuder
moderater att inneha djur.
Kommunfullmäktiges presidium har 14 februari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå medborgarförslaget med motiveringen att förslaget rör en
verksamhet utanför den kommunala kompetensen, samt
att överlämna förslaget till Jordbruksverket.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 2 februari 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Jordbruksverket
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

22.g. Medborgarförslag om en bro över Gamlebyviken
mellan Brevik och Lögareberget, Västervik
Dnr 2017/51-109
En boende i Västervik har i skrivelse 5 februari 2017 lämnat ett
medborgarförslag om en bro över Gamlebyviken mellan Brevik och
Lögareberget, Västervik.
Kommunfullmäktiges presidium har 14 februari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 5 februari 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

22.h Medborgarförslag om cykelväg och övergångsställen längs Norrlandsvägen i Västervik
Dnr 2017/56-109
En boende i Västervik har i skrivelse inkommen 9 februari 2017 lämnat
ett medborgarförslag om cykelväg och övergångsställen längs
Norrlandsvägen i Västervik.
Kommunfullmäktiges presidium har 14 februari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag inkommet 9 februari 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf §

22.i. Medborgarförslag om att skapa en digital
informationsstandard för hemtjänstens mobiltelefoner
Dnr 2017/61-109
En boende i Västervik har i skrivelse 9 februari 2017 lämnat ett
medborgarförslag om att skapa en digital informationsstandard för
hemtjänstens mobiltelefoner.
Kommunfullmäktiges presidium har 14 februari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till socialnämnden för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 9 februari 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Socialnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

22.j. Medborgarförslag om att bygga cykelbana
bakom fastigheterna på Hamngatan 1-13, Västervik
Dnr 2017-59-109
En boende i Västervik har i skrivelse 10 februari 2017 lämnat ett
medborgarförslag om att bygga cykelbana bakom fastigheterna på
Hamngatan 1-13, Västervik
Kommunfullmäktiges presidium har 14 februari 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 10 februari 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

23. Valärenden
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Kf §

24. Anmälningar
Dnr 2016/278-109
Kommunstyrelsens svar 2016-12-19, § 416, på medborgarförslag om
nya parkeringsplatser på Stationsgatan i Västervik.
Dnr 2015/250-109
Kommunstyrelsens svar 2016-12-19, § 417, på medborgarförslag om
att främja centrumhandeln genom att ta bort parkeringsavgifter i
centrum.
Dnr 2016/268-109
Kommunstyrelsens svar 2016-12-19, § 418, på medborgarförslag om
tillgång till gratis kopiering och tillgång till kommunens interna
kvalitetssystem för god man och förvaltare.
Dnr 2016/383-024
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-19, § 425, om riktlinjer för
arvodesväxling till pension.
Dnr 2016/396-041
Regionförbundets i Kalmar län skrivelse 2016-12-15 till kommunfullmäktige i länets kommuner med verksamhetsplan och budget 2017
samt protokollsutdrag som bilagor.
Dnr 2016/365-102
Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2016-12-20, dnr 201-9301-16, om ny
ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare Maud Ärlebrant
(KD) ersätts av Jorge Chavez som ny ersättare för kristdemokraterna i
kommunfullmäktige från och med den 20 december 2016 till och med
den 14 oktober 2018.
Dnr 2012/248-214
Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2016-12-09, dnr 403-4620-2016 om
förordnande enligt 13 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900)
av detaljplan 3, del av fastigheten Horn 1:18 m.fl., i Västerviks kommun.
Länsstyrelsen avslår kommunens begäran om genomförandeförordnande.
Dnr 2016/358-104
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 januari 2017, om
redovisning för utbetalning av kommunalt partistöd för 2017. Bidraget
utgår med 63 800 kr/parti för första mandatet samt 19 140 kr/mandat
därutöver enligt kommunfullmäktiges beslut, 2015-06-30 § 130.
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Kf § forts.
Dnr 2016/160-108
Förvaltningsrättens i Linköping dom 2017-01-24, mål 2434-16, avslå
klagandens överklagan av fullmäktiges beslut 2016-03-21, § 48, om
ersättning till förtroendevalda.
Dnr 2016/365-102
Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2017-01-20, dnr 201-9508-16, om ny
ledamot och ersättare i kommunfullmäktige. Susanne Hultman (S)
ersätts av Christer Wester som ny ledamot och Poul Larsen som ny
ersättare för socialdemokraterna i kommunfullmäktige från och med den
20 januari 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Dnr 2016/233-109
Kommunstyrelsens svar 2017-01-30, § 6, på medborgarförslag om
gratis kollektivtrafik för förskolor, skolor och fritidshem.
Dnr 2016/271-109
Kommunstyrelsens svar 2017-01-30, § 7, på medborgarförslag om att
sätta upp laddningsstationer för mobiltelefoner m.m. vid scenen i
Stadsparken, Västervik.
Dnr 2014/306-109
Kommunstyrelsens svar 2017-02-13, § 41, på medborgarförslag om
utvärdering av kollektivtrafiken i Västerviks tätort.
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