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Plats och tid

Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik
26 mars 2018 kl. 9.05-16.25, ajournering kl. 10.22-10.47, 12.00-12.10, 12.55-14.00, 15.10-15.25

Beslutande
Harald Hjalmarsson (M) §§ 47- 71, 73-79

Madelene Ståhl (S) §§ 47-71, 73-82

Maud Lindqvist (S) §§ 47-71, 73-82

Gustaf Molin (M)

Peter Johansson (M) §§ 47-62

Marie Stenmark (M) §§ 47-71, 73-82

Eva Ahlström (M) §§ 47-71, 73-82

Elin Landerdahl (M) §§ 47-71, 73-82

Conny Tyrberg (C) §§ 47-71, 73-82

Nina Grip (L)

Carl-Henrik Eriksson (C)

Leif Svensson (V) §§ 47-71, 73-82

Bo Andersson (M)
Per-Olof Henningsson (SD) §§ 47-71,
73-82
Christer Molin (SD)

Mats Hugosson (C) §§ 47-71, 73-82

Mariann Gustafsson (V) §§ 47-71, 73-74

Johannes Regell (SV) §§ 47-71, 73-82

Åke Jägerö (S) §§ 47-71, 73-82

Christer Wester (S)

Sara Rais (SV)

Angelica Katsanidou (S) §§ 47-71,73-82

Ronny Petersson (S)

Malin Wimmerström (S) §§ 47-71, 73-82

Dan Nilsson (S) §§ 47-71, 73-82
Ann-Margret Knutsson (S) §§ 47-71, 7382
Anna Hederberg (S)

Katarina Andersson (M)

Helena Sjöholm (M) §§ 47-68

Johnny Wiman (MP)

Jon Sjölander (M) §§ 47-71, 73-82

Malin Sjölander (M)

Jan Källmark (M) §§ 47-71, 73-82

Kenneth Hardy Axelsson (L) §§ 54-71, 73-82

Bo Karlsson (SD) §§ 47-71, 73-82

Erik Torbrand (M)

Sverker Thorén (L) §§ 47-71, 73-82

Tommy Ivarsson (SD) §§ 47-71, 73-82

Anders Loman (SD)

Annette Torstensson (C) §§ 47-71, 73-82

Hans Ellervik (W) §§ 47-71, 73-82

Alexandra Isaksson (SV) §§ 47-71, 73-82

Christel Alvarsson (C)

Lars-Inge Karlsson (KD)

Jessica Kristiansson (S)

Gunnar Jansson (S) §§ 47-71, 73-82

Ewa Ståhl (S) §§ 47-71, 73-82

Sharad Bhatt (S) §§ 47-71, 73-82

Tomas Kronståhl (S)

Marcus Fridlund (S) §§ 47-71, 73-82
Pontus Larsson (S)

Margareta Fredriksson (S) §§ 47-71, 73-82

Krister Örnfjäder (S)

Akko Karlsson (MP) §§ 47-71, 73-82

Ulf Jonsson (S) §§ 47-71, 73-82

Benny Svensson (S)

Anna Bodjo (MP) §§ 47-71, 73-82

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Angelica Katsanidou (S) och Sverker Thorén (L)
Benny Svensson (S) och Erik Torbrand, § 72

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik, 5 april 2018, kl. 15.00
Sekreterare

Paragraf

47-82

Sofie Westerlund

Ordförande
Dan Nilsson §§ 47-71, 73-82

Johnny Wiman § 72

Angelica Katsanidou §§ 47-71, 73-82

Sverker Thorén §§ 47-71, 73-82

Benny Svensson § 72

Erik Torbrand § 72

Justerande

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

26 mars 2018

Anslaget sätts upp

6 april 2018

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunstyrelsens förvaltning

Sofie Westerlund

Anslaget tas ned

30 april 2018
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Tjänstgörande ersättare
Bo Jonsson (C) för Carl-Henrik Eriksson (C)
Jonas Törngård (M) för Katarina Andersson (M)
Eva Lindbom (L) för Nina Grip (L), 47-71, 73-82
Poul Larsen (S) för Anna Hederberg (S), §§ 47-71, 73-82
Yvonne Nilsson (M) för Malin Sjölander (M)
Solveig Thorngren (S) för Krister Örnfjäder (S)
Ingvar Ahlström (M) för Bo Andersson (M) §§ 47-71, 73-82
Irmeli Thörn (S) för Ronny Petersson (S)
Yngve Nilsson (S) för Jessica Kristiansson (S)
Mary Lundbäck (M) för Gustaf Molin (M)
Birgitta Hederberg (S) för Tomas Kronståhl (S), §§ 61-82
Bertil Gyllenram (M) för Peter Johansson (M), §§ 63-71, 73-82
Göran Oscarsson (S) för Marcus Fridlund (S) § 72
Övriga närvarande
Anders Björlin, kommundirektör
Christina Bäckström, ekonomichef
Sofie Westerlund, sekreterare
Mikael Åskog, operatör
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning, §§ 47-72
Johan Hägglund, kommunstyrelsens förvaltning
Fredrik Blom, kommunstyrelsens förvaltning
Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande kommunens revisorer, §§ 47-72
Saad Benatallah (S), kommunens revisorer, §§ 47-72
Lars Axmon (M), kommunens revisorer, §§ 47-72
Sven Öberg (C), kommunens revisorer, §§ 55-72
Elever och lärare från Västerviks Gymnasium, årskurs 2, §§ 47-62
Ingegerd Karlsson (S), ordförande Västerviks Bostads AB, § 54
Sven-Åke Lindberg, Västerviks Bostads AB, § 54
Maud Ärlebrant (KD), ledamot, kommunfullmäktiges demokratiberedning, §§ 47-62
Christina Sundsmon (W), ledamot, kommunfullmäktiges demokratiberedning,
§§ 47-62
Dan Larsen (SD), ledamot, kommunfullmäktiges demokratiberedning,§§ 47-62
Lage Henning (SD), ersättare, kommunfullmäktiges demokratiberedning, §§ 47-62
Tobias Keller (C), ledamot, kommunfullmäktiges demokratiberedning, §§ 47-59
Akko Karlsson, Västervik Teater & Konferens, § 47
Närvarande inte tjänstgörande ersättare
Anders Brandin (W)
Bertil Gyllenram (M), §§ 47-62
Göran Oscarsson (S), §§ 60-71, 73-82
Närvarande inte tjänstgörande ledamöter
Kenneth Hardy Axelsson (L), del av § 53
Helena Sjöholm (M), § 75-82
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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Ärendelista 26 mars 2018
§ 47.Mötets öppnande, upprop, val av justerare och förändring av
kungörelsen
§ 48.Val av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning efter
Margareta Fredriksson (S)
§ 49.Val av nämndeman i Kalmar Tingsrätt – fyllnadsval av vakant plats
för Socialdemokraterna
§ 50.Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning efter
Emma Johansson (C)
§ 51.Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige från ersättare Peter
Alnefjord (S)
§ 52.Information om ungdomsdebatt
§ 53. Ungdomsmotion Suicidpreventionsplan i Västervik – svar
§ 54. Ungdomsmotion Fler billiga hyreslägenheter – svar
§ 55. Ungdomsmotion Skolmat – svar
§ 56. Ungdomsmotion Ett LAN-party för Västervik – svar
§ 57. Ungdomsmotion Inför mer social tid i hemtjänsten – svar
§ 58. Ungdomsmotion Utbilda våra ungdomar inom sexuella brott
– återremiss
§ 59. Ungdomsmotion Färre håltimmar – svar
§ 60. Ungdomsmotion Bättre belysning på gator och torg – svar
§ 61. Ungdomsmotion Fullt på bussarna, passagerarna står upp – svar
§ 62. Ungdomsmotion Gratis kollektivtrafik – svar
§ 63.Motion om att utveckla en digital medborgarportal
§ 64.Motion om att införa pausskola
§ 65.Motion om kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten
§ 66.Interpellation om delegationsbeslut och kostnader för advokatbyrå
Justerandes sign
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Ärendelista 26 mars 2018, forts.
§ 67.Motion om konstskola i daglig verksamhet inom LSS
§ 68. Fråga Kommer Västerviks kommun stränder städas?
– framställan och besvarande
§ 69.Säkerhetsbokslut 2017
§ 70. Årsredovisning 2017 för Västerviks kommun
§ 71. Revisionsberättelse 2017 för Västerviks kommun
§ 72. Fråga om ansvarsfrihet för Västerviks kommun 2017
§ 73. Stadgarna föreningsledarstipendium och kulturstipendium –
ändring
§ 74.Tillstånd till vindkraftpark på fastigheten Lervik 1.1 m.fl.– yttrande
till Länsstyrelsen i Kalmar län
§ 75. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
§ 76. Motion om att införa lovskola för lägre åldrar – svar
§ 77. Motion om att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd – svar
§ 78. Motion om införande av servicelöften – återremiss
§ 79. Motion om att införa digitaliserings- /IT-utskott – svar
§ 80.Medborgarförslag om ett alternativ för att på ett enkelt sätt skapa
ännu en förbindelse mellan Gränsö, Piperskärr och Norrlandet
§ 81.Medborgarförslag om utbildning om korruption och formning av
etisk policy
§ 82. Anmälningar
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Kf § 47

Mötets öppnande, upprop, val av justerare och
förändring av kungörelsen
Ordföranden hälsar alla hjärtligt välkomna och vänder sig till elever och
lärare från Västerviks Gymnasium och hälsar dem speciellt välkomna.
De närvarar för den kommande ungdomsdebatten som genomförs när
behandling av ungdomsmotioner sker senare på dagordningen.
Ordföranden inleder med att berätta kortfattat om bakgrunden till
ungdomsdebatten och beredningsprocessen för ungdomsmotionerna.
Ordföranden tackar eleverna för motionerna och engagemanget.
Ordföranden nämner att han återkommer med information om
upplägget för genomförandet av ungdomsdebatten och hans
förhoppning är att eleverna ska få känna på hur demokratin och beslut
som gäller kommunen hanteras i fullmäktige.
Därefter förklarar ordföranden mötet öppnat.
Upprop sker.
Angelica Katsanidou (S) och Sverker Thorén (L) utses att tillsammans
med ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen äger rum på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik,
torsdagen den 5 april 2018 kl. 15.00. Valberedningen föreslår
omedelbar justering på ett valärende, vilket innebär justering samma
dag som sammanträdet, det vill säga 26 mars 2018.
Akko Karlsson, verksamhetschef på Västervik Teater & Konferens,
informerar om utrymningsvägar, återsamlingsplats, brandutrustning och
hjärtstartare i konferenslokalerna.
Ordföranden framför att Allmänhetens frågestund utgår då ingen fråga
har inkommit.
Yrkande
Ordföranden yrkar att ärende 26 Valärenden tidigareläggs på
dagordningen och behandlas i början av mötet då valberedningen
föreslår omedelbar justering på ett valärende. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärende 26 Valärenden tidigareläggs på dagordningen och behandlas
i början av mötet då valberedningen har föreslår omedelbar justering på
ett valärende.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 48

Val av ersättare i kommunfullmäktiges
demokratiberedning efter Margareta Fredriksson (S)
Dnr 2018/23-102
Margareta Fredriksson (S) har i skrivelse inkommen 16 januari 2018
begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Margareta Fredriksson (S) begärt entledigande, samt
att utse
Malin Wimmerström (S)
Ejdergatan 9 F
593 42 Västervik
som ny ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning från och
med 2018-04-05 till mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse inkommen 16 januari 2018
Expedieras till:
Margareta Fredriksson
Malin Wimmerström
Demokratiberedningen
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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Kf § 49

Val av nämndeman i Kalmar Tingsrätt – fyllnadsval av
vakant plats för Socialdemokraterna
Dnr 2018/24-102
Tommy Fredriksson (S) har i skrivelse inkommen 16 januari 2018
begärt entledigande från uppdraget som nämndeman i Kalmar
Tingsrätt för perioden 2016-2019.
Kalmar Tingsrätt meddelar i skrivelse 30 januari 2018 ett fyllnadsval
måste ske för perioden till och med utgången av 2019.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse
Benny Svensson (S)
Tallgatan 34
594 30 Gamleby
som nämndeman i Kalmar Tingsrätt för resterande del av perioden som
sträcker sig till och med utgången av 2019.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Kalmar Tingsrätt skrivelse 30 januari 2018
Avsägelse inkommen 16 januari 2018
Expedieras till:
Benny Svensson
Kalmar Tingsrätt
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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Kf § 50

Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning efter Emma Johansson (C)
Dnr 2018/66-102
Emma Johansson (C) har i skrivelse inkommen 14 februari 2018 begärt
entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges
demokratiberedning.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Emma Johansson (C) begärt entledigande, samt
att utse
Tobias Keller (C)
Sturegatan 25 C
593 32 Västervik
som ny ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning från och
med 2018-03-26 till mandatperiodens slut 2018,
samt att beslutet justeras omedelbart.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse inkommen 14 februari 2018
Expedieras till:
Emma Johansson
Tobias Keller
Demokratiberedningen
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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Kf § 51

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige från
ersättare Peter Alnefjord (S)
Dnr 2018/114-102
Peter Alnefjord (S) har i skrivelse 20 mars 2018 begärt entledigande
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Peter Alnefjord (S) begärt entledigande från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige, samt
att anmäla beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning och
förordnande av ny ersättare för Socialdemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse 20 mars 2018
Expedieras till:
Peter Alnefjord
Länsstyrelsen i Kalmar län
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 52

Information om ungdomsdebatten
Dnr 2017/306-106
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 45, står följande om ungdomsdebatt: Årligen bör en debatt ske med företrädare för ungdomar i
kommunen och fullmäktiges ledamöter.
Kommunfullmäktige har sedan flera år tillbaka arrangerat ungdomsdebatt med elever från Västerviks kommun.
Inför ungdomsdebatten 2017 tog kommunfullmäktiges demokratiberedning i samråd med Västerviks Gymnasium fram en ny beredningsprocess, som innebar att ungdomsmotionerna skrevs fram på en
motionsskrivardag av elever i årskurs 2, Västerviks Gymnasium.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 2, att godkänna att
eleverna som närvarar i samband med kommunfullmäktiges behandling
av ungdomsmotionerna tillåts yttranderätt. Beslutet innebar en ny form
för debatten, då både elever och fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har möjlighet att delta tillsammans i debatten.
Demokratiberedningen, Västerviks Gymnasium och fullmäktiges
gruppledare har inför ungdomsdebatten 2018 utvärderat förra årets
debatt och utvecklat den med bland annat gemensamt informationsmaterial inför motionsskrivardagen och coachning till elever av politiker i
demokratiberedningen inför slutskrivning av nominerade motioner.
Ordföranden Dan Nilsson (S) berättar om upplägget för den kommande
ungdomsdebatten, som äger rum under dagens fullmäktigesammanträde, och framför att 2018 års ungdomsdebatt bygger på samma form
som 2017 års debatt. Ordföranden informerar om formen för
ugndomsdebatten och yttranderätt enligt nedan.
Form för ungdomsdebatt och yttranderätt på kommunfullmäktiges
sammanträde
1. Eleverna (motionärerna) 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 (i åk 2) och fullmäktigeledamöter deltar, och
slutligen
4. kommunfullmäktige beslutar om svar på ungdomsmotionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad information.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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Kf § 53

Ungdomsmotion Suicidpreventionsplan i Västervik – svar
Dnr 2017/306-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, SA 16B, har den 27 september
2017 lämnat in en ungdomsmotion om en suicidpreventionsplan för
Västerviks kommun. Motionärerna vill med sin motion förebygga
självmord och föreslår följande:
- att lägga fram en handlingsplan för suicidprevention,
- att utöka skolhälsan och hälsan inom arbetsmiljö. Se till att det alltid
finns kuratorer tillgängliga varje dag på alla skolor. Man måste prata
om psykisk ohälsa,det ska inte vara något skamfyllt att säga att
man mår dåligt,
- att utbilda personal och skolelever som bemöter personer med
självmordstankarför att kunna förebygga självmord,
- att utnyttja utbildning för att upptäcka psykisk ohälsa och förebygga
självmord, samt.
- att Västerviks Kommun utarbetar en handlingsplan för att motverka
självmord.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1 att remittera
ungdomsmotionen till kommunstyrelsen i samråd med barn-och
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 12 januari 2018 ett
förslag till svar på motionen inför beredning av ärendet i barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och
samhällsskydd. Kommunstyrelsens förvaltning skriver att i maj 2016
antogs ett handlingsprogram för självmordsförebyggande åtgärder i
Kalmar län 2016-2018. Bakom handlingsprogrammet står Kalmar läns
samtliga kommuner, Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i
Kalmar län. Programmet beskriver bland annat ansvar, samverkan och
kompetenshöjande åtgärder. Kommunstyrelsens förvaltning redogör i
skrivelsen även för andra samverkangrupper som Västerviks kommun
deltar i och ger exempel på aktiviteter som ingår i samverkan.
Barn- och utbildningskontoret ställer sig bakom kommunstyrelsens
förvaltnings förslag till svar i sitt remissvar 15 januari 2018.
Ungdomsmotionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden
2018-02-06, § 9, som beslutade att bifalla kontorets förslag att ställa sig
bakom kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar.
Ungdomsmotionen behandlades i kommunstyrelsens utskott för folkhälsa
och samhällsskydd 2018-02-07, § 157, som ett informationsärende.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 20 februari 2018 förslag
till svar på motionen.
Justerandes sign
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593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
12 (60)
2018-03-26

Kf § 53 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla ungdomsmotionens första och femte att-sats med tillägget att
den ska inarbetas i den folkhälsoplan för Västerviks kommun som ska
tas fram,
att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 12 januari 2018 om befintliga handlingsprogram för
självmordsförebyggande åtgärder och elevhälsans arbete med att
skapa goda förutsättningar för elevers lärande och barn- och
utbildningsnämndens beslut 2018-02-06, § 9, att ställa sig bakom
förslaget, anse övriga att-satser i ungdomsmotionen
Suicidpreventionsplan i Västervik besvarade, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Kf § 53
Eleverna XX och XX presenterar sin ungdomsmotion, deltar i debatten
och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Bodjo (MP), ordförande i kommunstyrelsens utskott för folkhälsa
och samhällsskydd och ledamot i kommunstyrelsen, tackar
motionärerna och redovisar kommunstyrelsens förslag till svar på
ungdomsmotionen.
Eleven XX deltar i debatten och föreslår att kommunfullmäktige bifaller
alla attsatser i ungdomsmotionen.
Yrkanden
Sverker Thorén (L) med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) för
moderata fullmäktigegruppen, Tommy Ivarsson (SD), Elin Landerdahl (M),
Lars-Inge Karlsson (KD), Mariann Gustafsson (V), Leif Svensson (V),
Johannes Regell (SV), Hans Ellervik (W) och Jon Sjölander (M) yrkar
bifall till ungdomsmotionen.
Annette Torstensson (C) med instämmande av Mats Hugosson (C) och
Conny Tyrberg (C) och Anna Bodjo (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Sverker Thoréns (L) m.fl. yrkande
om bifall till ungdomsmotionen i sin helhet.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 53 forts.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Sverker Thorén (L) m.fl. yrkande om bifall till
ungdomsmotionen.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
27 ja, 25 nej, 0 avstår och 5 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla ungdomsmotionens första och femte att-sats, att lägga fram
en handlingsplan för suicidprevention och att Västerviks Kommun
utarbetar en handlingsplan för att motverka självmord, med tillägget att
den ska inarbetas i den folkhälsoplan för Västerviks kommun som ska
tas fram,
att med hänvisning till redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 12 januari 2018 om befintliga handlingsprogram för
självmordsförebyggande åtgärder och elevhälsans arbete med att
skapa goda förutsättningar för elevers lärande och barn- och
utbildningsnämndens beslut 2018-02-06, § 9, att ställa sig bakom
förslaget, anse övriga att-satser i ungdomsmotionen
Suicidpreventionsplan i Västervik besvarade, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Reservationer
Mariann Gustafsson (V), Leif Svensson (V), Lars-Inge Karlsson (KD),
Hans Ellervik (W), moderata fullmäktigegruppen genom Harald
Hjalmarsson (M), Eva Ahlström (M), Jon Sjölander (M), Peter
Johansson (M), Elin Landerdahl (M), Helena Sjöholm (M), Marie Stenmark (M), Jan Källmark (M), Erik Torbrand (M), Jonas Törngård (M),
Yvonne Nilsson (M), Ingvar Ahlström (M) och Mary Lundbäck (M),
Liberalerna genom Sverker Thorén (L) och Eva Lindbom (L) reserverar
sig till förmån för yrkandet om bifall till ungdomsmotionen.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
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Kf § 53 forts.
Reservationer, fortsättning
Sverigedemokraterna genom Bo Karlsson (SD), Tommy Ivarsson (SD)
och Per-Olof Henningsson (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att inte bifalla ungdomsmotionen ” Suicidpreventionsplan i
Västervik”.
Alexandra Isaksson (SV), Johannes Regell (SV) och Sara Rais (SV)
reserverar sig mot beslutet då Socialisterna Välfärdspartiet anser att
ungdomars hälsa står över ”budget i balans”.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 69
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 februari 2018
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2018-02-07, § 157
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-06, § 9
Barn- och utbildningsförvaltningens remissvar 15 januari 2018
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Handlingsprogram för självmordsförebyggande åtgärder i Kalmar län, 2016-05-13
Expedieras till:
Ungdomsmotionärerna
Västerviks Gymnasium
Kommunstyrelsens förvaltning
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 54

Ungdomsmotion Fler billiga hyreslägenheter – svar
Dnr 2017/306-106
Tre elever på Västerviks Gymnasium, SA 16C, har lämnat in en
ungdomsmotion om fler billiga hyreslägenheter. Motionärerna skriver att
det finns många studerande i Västervik och få små, billiga lägenheter.
Det gör att unga har svårt att hitta lägenheter att bo i, som i sin tur leder
till att många väljer att inte stanna i Västervik. De föreslår följande:
- att det ska byggas billigare hyreslägenheter,
- att man ska fokusera mindre på att bygga stora, dyra bostäder och
- att studenter ska få hjälp att hitta boende i Västervik.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1 att remittera
ungdomsmotionen till Västerviks Bostads AB för beredning i samråd
med kommunstyrelsen.
Styrelsen för Västerviks Bostads AB (VBAB) har behandlat ungdomsmotionen på sitt möte 2018-01-31, nr 1 § 4. Av bolagets styrelses
yttrande framgår att VBAB har studentboenden i Gamleby och i
Västervik. Bolaget äger också ca 500 ettor i kommunen. En utmaning
som VBAB pekar på med små lägenheter är att de är dyra att bygga
och för att de ska vara attraktiva för yngre är läget viktigt. En möjlighet
för att hålla byggkostnaderna nere är att bygga på billigare mark, men
då riskerar läget att vara mindre attraktivt. Bolaget håller med om vikten
av att bygga mindre, billiga lägenheter och kommer fortsätta jobba för
möjligheten.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 19 februari 2018 att
förvaltningen inte har något ytterligare att tillföra ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Västerviks Bostads AB:s beslut 2018-01-31, nr 1,
§ 4, om redovisning av befintliga och framtida billiga hyreslägenheter,
anse ungdomsmotionen Fler billiga hyreslägenheter besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Kf § 54
Eleverna XX, XX och XX presenterar sin ungdomsmotion och deltar i
debatten.
Ingegerd Karlsson (S), styrelseordförande i Västerviks Bostads AB,
tackar motionärerna och redovisar styrelsens förslag till svar på
ungdomsmotionen.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 54 forts.
Sven-Åke Lindberg, VD för Västerviks Bostads AB, redogör för bolagets
bostadsplaner med lägenheter för unga på Jättegrytan, där inriktningen
är att erbjuda små lägenheter till låg hyra.
Yrkanden
Johannes Regell (SV) med instämmande av Alexandra Isaksson (SV)
yrkar bifall till ungdomsmotionen.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar för moderata fullmäktigegruppen bifall till
ungdomsmotionens första och tredje attsats, det vill säga att det ska
byggas billigare hyreslägenheter (första attsatsen) och att studenter ska
få hjälp att hitta boende i Västervik (tredje attsatsen).
I debatten deltar även Marian Gustafsson (V).
Proposition
Ordföranden uppfatatar att det finns tre förslag till beslut.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Harald Hjalmarssons
(M) yrkande för moderata fullmäktigegruppen om bifall till första och
tredje attsatsen, och Johannes Regells (SV) m.fl. yrkande om bifall till
ungdomsmotionen i sin helhet under proposition och finner att
kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till Västerviks Bostads AB:s beslut 2018-01-31, nr 1,
§ 4, om redovisning av befintliga och framtida billiga hyreslägenheter,
anse ungdomsmotionen Fler billiga hyreslägenheter besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Reservationer
Alexandra Isaksson (SV), Johannes Regell (SV) och Sara Rais (SV)
reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 70
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2018
Västerviks Bostads AB:s beslut 2018-01-31, nr 1 § 4
Västerviks Bostads AB:s yttrande 31 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Expedieras till:
Ungdomsmotionärerna
Västerviks Gymnasium
Västerviks Bostads AB
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 55

Ungdomsmotion Skolmat – svar
Dnr 2017/306-106
Tre elever på Västerviks Gymnasium, NA 16 A, har skrivit en ungdomsmotion om att dagens skolmat inte håller måttet. De föreslår:
- att kvalitén på skolmaten förbättras, inte bara smakligt utan
framförallt näringsmässigt sett och
- att ett matråd införs på skolan där eleverna får vara med och
bestämma matsedeln.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera
ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 25 januari 2018 ett
förslag till svar på ungdomsmotionen. Där framgår att skolrestaurangen
på gymnasiet erbjuder eleverna två lunchrätter och ett vegetariskt
alternativ varje dag. Skollunchen ska motsvara ca 30 % av elevernas
dagsbehov av energi och näringsämnen. Måltiderna på matsedeln
näringsberäknas i ett kostdataprogram för att säkerställa att måltiderna
följer Livsmedelsverkets rekommendationer.
Kostverksamheten på Västerviks kommun har som mål att det ska
finnas ett fungerande matråd på gymnasiet där elevernas synpunkter
tas tillvara när det gäller utbudet på matsedeln. Kostverksamheten har
bjudit in till matråd men det har varit svårt att få till ett fungerande
matråd på gymnasiet då dessa möten inte prioriteras före övriga
lektioner.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla ungdomsmotionens andra att-sats,
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 25 januari 2018 anse första att-satsen i ungdomsmotionen
Skolmat som besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Kf § 55
Eleverna Freja Valeskog, William Wirsén och Amanda Sandberg,
NA 16A, presenterar sin ungdomsmotion, deltar i debatten och föreslår
att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Conny Tyrberg (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, tackar
motionärerna och redovisar kommunstyrelsens förslag till svar på
ungdomsmotionen.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 55 forts.
Yrkanden
Conny Tyrberg (C) med instämmande av Sverker Thorén (L), Marcus
Fridlund (S), Harald Hjalmarsson (M) för den moderata fullmäktigegruppen och Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sverker Thorén (L) med instämmande av Mats Hugosson (C) och
Marcus Fridlund (S), yrkar som tillägg till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i samråd med
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kan
ersätta de produkter (smörgåsmargarin) som nu används med
naturligare produkter utan skadliga tillsatser.
Sara Rais (SV) med instämmande av Leif Svensson (V) och Mariann
Gustafsson (V) yrkar bifall till motionen.
Akko Karlsson (MP) och eleven Sandra Wennerström, NA 16B, deltar i
debatten.
Proposition
Ordföranden finner att det finns flera förslag, kommunstyrelsens förslag
och yrkande om bifall till motionen samt ett tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Sara Rais (SV)
m.fl. yrkande om bifall till motionen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Sara Rais (SV) m.fl. yrkande om bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
47 ja, 6 nej, 0 avstår och 4 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer därefter Sverker Thoréns (L) m.fl. tilläggsyrkande
under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit tillägget.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
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Kf § 55 forts.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla ungdomsmotionens andra att-sats,
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 25 januari 2018 anse första att-satsen i ungdomsmotionen
Skolmat som besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Kommunfullmäktige beslutar vidare
att ge barn- och utbildningsnämnden i samråd med kommunstyrelsen i
uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur man
kan ersätta de produkter (smörgåsmargarin) som nu används med
naturligare produkter utan skadliga tillsatser.
Reservationer
Alexandra Isaksson (SV), Johannes Regell (SV) och Sara Rais (SV)
reserverar sig mot beslutet.
Mariann Gustafsson (V) och Leif Svensson (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 71
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Expedieras till:
Ungdomsmotionärerna
Västerviks Gymnasium
Kommunstyrelsens förvaltning
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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Kf § 56

Ungdomsmotion Ett LAN-party för Västervik – svar
Dnr 2017/306-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, EE 16, har lämnat in en
ungdomsmotion om att ha ett LAN-party i Västervik en till två gånger om
året. I ungdoms motionen föreslår eleverna turneringar för vissa
datorspel, att en admin håller koll på tekniska problem, turneringar m.m.
samt att LAN-partyt ska vara 3-4 dagar gärna i samband med skollov.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera
ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivesle 23 januari 2018 lämnat ett
förslag till svar på ungdomsmotionen inför behandling i kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd. I förslaget framgår
att Västerviks kommun har fem mötesplatser som bedriver öppen
fritidsgårdsverksamhet där huvudmålgruppen är ungdomar.
Mötesplatserna står som arrangör för en rad olika arrangemang som
riktar sig till kommunens ungdomar. Under höstlovet 2017 arrangerades
ett LAN på Mejeriet Ung i Västervik. Alla kommunens ungdomar var
välkomna och arrangemanget var ett gemensamt arrangemang med
samtliga mötesplatser. Under sportlovet vecka 8 2018 hölls ytterligare
en LAN-träff på Mejeriet.
Ungdomsmotionen behandlades i kommunstyrelsens utskott för
folkhälsa och samhällsskydd 2018-02-7, § 156, och föreslår att
godkänna förvaltningens förslag till svar på ungdomsmotionen.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 20 februari 2018
förslag till beslut inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förslaget är kompletterat med ett uppdrag till kulturenheten inom
kommunstyreslens förvaltning samt att anse ungdomsmotionen
besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens utskott för folkhälsa
och samhällsskydd beslut 2018-02-17, § 156.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och
samhällsskydd beslut 2018-02-17, § 156, med redovisning om redan
planerade och genomförda LAN anse ungdomsmotionen Ett LAN-party i
Västervik besvarad,
att kulturenheten inom kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att
ha motionärernas förslag om utförande av LAN i beaktande vid
planeringsarbete för kommande LAN-partyn, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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Kf § 56 forts.
Ordföranden uppfattar att eleverna från årskurs 2, Västerviks
Gymnasium, väljer att inte presentera motionen närmare än vad som
finns i den skrivna ungdomsmotionen.
Anna Bodjo (MP), ordförande i kommunstyrelsens utskott för folkhälsa
och samhällsskydd, och ledamot i kommunstyrelsen, redovisar
kommunstyrelsens förslag till svar på ungdomsmotionen.
Yrkande
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och
samhällsskydd beslut 2018-02-17, § 156, med redovisning om redan
planerade och genomförda LAN anse ungdomsmotionen Ett LAN-party i
Västervik besvarad,
att kulturenheten inom kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att
ha motionärernas förslag om utförande av LAN i beaktande vid
planeringsarbete för kommande LAN-partyn, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 72
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 februari 2018
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydds beslut 2018-02-07, § 156
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Expedieras till:
Ungdomsmotionärerna
Västerviks Gymnasium
Kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 57

Ungdomsmotion Inför mer social tid i hemtjänsten
– svar
Dnr 2017/306-106
En elev på Västerviks Gymnasium, VO 16, har lämnat in en motion till
ungdomsfullmäktige att det ska införas mer social tid i hemtjänsten för
att den äldre ska få ett roligare liv. Motionärens förslag är ”att
personalen ska kunna utföra mer social tid med sina brukare”.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera
ungdomsmotionen till socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningen har i skrivelse 11 januari 2018 lämnat ett yttrande
på motionen. Av skrivelsen framgår att en stor del av äldreomsorgen
handlar om att erbjuda äldre sociala aktiviteter för att motverka
ensamhet och isolering.
Socialnämnden har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-01-25,
§ 6 och antog då socialförvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse 19 februari 2018 att
förvaltningen inte har något ytterligare att tillföra ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2018-01-25, § 6, med
redovisning av pågående sociala aktiviteter inom äldreomsorgen, anse
ungdomsmotionen Införa mer social tid i hemtjänsten besvarad, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.
Kf § 57
Ordföranden uppfattar att eleverna från årskurs 2, Västerviks
Gymnasium, väljer att inte presentera motionen närmare än vad som
finns i den skrivna ungdomsmotionen.
Angelica Katsanidou (S), ordförande i socialnämnden och ledamot i
kommunstyrelsen, tackar motionären för ungdomsmotionen och
redovisar socialnämndens och kommunstyrelsens förslag till svar på
ungdomsmotionen.
Yrkande
Angelica Katsanidou (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I debatten deltar även Lars-Inge Karlsson (KD).
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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Kf § 57 forts.
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens
förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit
förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till socialnämndens beslut 2018-01-25, § 6, med
redovisning av pågående sociala aktiviteter inom äldreomsorgen, anse
ungdomsmotionen Införa mer social tid i hemtjänsten besvarad, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 73
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2018
Socialnämndens beslut 2018-01-25, § 6
Socialförvaltningens skrivelse 11 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Expedieras till:
Ungdomsmotionären
Västerviks Gymnasium
Socialnämnden
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Kf § 58

Ungdomsmotion Utbilda våra ungdomar inom sexuella
brott – återremiss
Dnr 2017/306-106
En elev på Västerviks Gymnasium, EK 16B, har lämnat in en
ungdomsmotion om att utbilda våra ungdomar inom sexuella brott.
Motionären vill att skolor får i uppdrag att införa obligatoriskt utbildning
för ungdomarna inom sexuella brott. Utbildningen skulle vara inriktad på
konsekvenserna av sexuella brott, hur de kan förhindras, hur man ska
ta sig till väga när man blivit utsatt m.m.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera
ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse 24 januari 2018 yttrat sig
över motionen. Kontoret skriver att det motionären önskar redan ingår i
undervisningen för grundskola och gymnasiet. Man instämmer också
med motionären om vikten av att uppmärksamma dessa frågor och
motionen tydliggör hur viktigt det är att fortsätta att arbeta med sex och
samlevnad utifrån läroplanerna för grundskolan och gymnasiet.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2018-02-06, § 9,
och föreslår avslag på motionen med hänvisning till att den föreslagna
utbildningen redan genomförs i grundskolan och gymnasiet.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 20 februari 2018 för
behandlingen av ungdomsmotionen och föreslår att ungdomsmotionen
ska anses besvarad med hänvisning till redovisningen i skrivelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 20 februari 2018 om att obligatorisk undervisning för
ungdomar mot sexuella brott redan ingår i grundskolan och gymnasiet
därmed anse ungdomsmotionen Utbilda våra ungdomar inom sexuella
brott besvarad, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.
Kf § 58
Eleven XX presenterar sin ungdomsmotion och deltar i debatten.
Gunnar Jansson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och
ledamot i kommunstyrelsen, tackar motionären och redogör för
förslagen från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 58 forts.
Yrkanden
Eva Ahlström (M) yrkar för moderata fullmäktigegruppen återremiss till
barn- och utbildningsnämnden för förnyad beredning. Bo Karlsson (SD)
och Marie Stenmark (M) instämmer i yrkandet om återremiss.
Jon Sjölander (M) yrkar bifall till yrkandet om återremiss med tillägget
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden i samverkan med
kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en plan för hur kommunen kan
motverka sexuellt ofredande i samhället. Sverker Thorén (L), Gunnar
Jansson (S), Lars-Inge Karlsson (KD), Mats Hugosson (C), Johannes
Regell (SV), Hans Ellervik (W) och Eva Ahlström (M) instämmer i Jon
Sjölanders yrkande.
Leif Svensson (V) yrkar bifall till ungdomsmotionen.
Förutom ovannämnda deltar eleven XX vidare i debatten.
Ajournering
Ordföranden yrkar ajournering, kommunfullmäktige ajournerar sig
kl. 12.00-12.10.
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns flera förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag, yrkande om bifall till ungdomsmotionen och yrkanden
om återremiss.
Ordföranden ställer Eva Ahlströms (M) m.fl. yrkande om återremiss och
tilläggsyrkandet från Jon Sjölander (M) m.fl. under proposition och
finner att kommunfullmäktige har bifallit båda yrkandena.
Ett ärende ska i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 50 §
återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande
ledamöterna. Ordföranden uppfattar att kommunfullmäktige väljer att
återremittera ärendet och därmed ställs inte kommunstyrelsens förslag
och yrkandet om bifall till ungdomsmotionen under proposition.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden
för förnyad beredning, samt
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden i samverkan med
kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en plan för hur kommunen kan
motverka sexuellt ofredande i samhället.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf § 58 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 75
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 februari 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-06, § 9
Barn- och utbildningskontorets skrivelse 24 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Expedieras till:
Ungdomsmotionären
Västerviks Gymnasium
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förvaltning

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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Kf § 59

Ungdomsmotion Färre håltimmar – svar
Dnr 2017/306-106
Två elever på Västerviks Gymnasium, NA 16A, har lämnat in en
ungdomsmotion om färre håltimmar. Motionärerna föreslår att det ska
införas ett mer sammanhängande schema, att gymnasiet ska byggas ut
med ytterligare lokaler samt att fler ska anställas.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera
ungdomsmotionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningskontoret skriver i ett yttrande 24 januari 2018 att
håltimmar är svårt att komma ifrån eftersom det är många faktorer som
spelar in i schemaläggningen. Bland annat individuella kursval, hur olika
program är utformade etc. Kontoret skriver också att antalet klassrum
och lärare inte har så stor inverkan på mängden håltimmar. Istället finns
ett uppdrag till gymnasiet att arbeta med att förtäta och utnyttja ytorna
så optimalt som möjligt.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2018-02-06, § 9
och föreslår avslag på motionen då ledningen vid Västerviks
gymnasium inte kan ställa sig bakom förslaget att utöka lokalerna och
antalet lärare, men att arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt
undvika håltimmar. Kommunstyrelsens förvaltning meddelar i skrivelse
19 februari 2018 att förvaltningen inte har något ytterligare att tillföra
ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå ungdomsmotionen Färre håltimmar,
att ge Västerviks Gymnasium i uppdrag att arbeta för att i så stor
utsträckning som möjligt undvika håltimmar, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Kf § 59
Ordföranden uppfattar att eleverna från årskurs 2, Västerviks
Gymnasium, väljer att inte presentera motionen närmare än vad som
finns i den skrivna ungdomsmotionen.
Gunnar Jansson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och
ledamot i kommunstyrelsen, redogör för förslagen från barn- och
utbildningsnämnden och 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
28 (60)
2018-03-26

Kf § 59 forts.
Yrkande
Gunnar Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå ungdomsmotionen Färre håltimmar,
att ge Västerviks Gymnasium i uppdrag att arbeta för att i så stor
utsträckning som möjligt undvika håltimmar, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 76
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-6, § 9
Barn- och utbildningskontorets skrivelse 24 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Expedieras till:
Ungdomsmotionärerna
Västerviks Gymnasium
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf § 60

Ungdomsmotion Bättre belysning på gator och torg
– svar
Dnr 2017/306-106
En elev på Västerviks Gymnasium, EK 16A, har skrivit en ungdomsmotion om bättre belysning på gator och torg. Motionären vill påtala den
dåliga belysningen i stadens offentliga miljöer som gör att hon som ung
känner sig osäker och rädd för att gå hem när det är mörkt.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera
ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning i samråd med
Västervik Miljö & Energi AB.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 12 februari 2018 ett
förslag till svar på motionen. De skriver att Västerviks kommun och
Västervik Miljö & Energi AB ständigt arbetar med förbättringar av
belysning i den offentliga miljön med tanke på säkerhet, trygghet,
utformning och energi. Av skrivelsen framgår vidare att kommunen är
väl medveten om att belysningen i stadsparken inte är tillfredsställande,
men att det pågår ett projekt om stadsparkens framtida utseende och
innehåll, där en stor och viktig del av det arbetet handlar om hur parken
ska belysas för att bli tryggare och säkrare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 12 februari 2018 om pågående arbete kring belysning anse
ungdomsmotionen Bättre belysning på gator och torg besvarad, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.
Kf § 60
Eleven XX presenterar sin ungdomsmotion och deltar i debatten.
Conny Tyrberg (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, tackar
motionären och redovisar kommunstyrelsens förslag till svar på
ungdomsmotionen.
Yrkanden
Conny Tyrberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Landerdahl (M) med instämmande av Bo Karlsson (SD) och Sara
Rais (SV) för Socialisterna Välfärdspartiets fullmäktigegrupp yrkar bifall
till ungdomsmotionen.

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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Kf § 60 forts.
I debatten deltar även Bo Jonsson (C) och Anna Bodjo (MP).
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels yrkande om bifall till
ungdomsmotionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Elin Landerdahls (M) m.fl. yrkande om bifall till
ungdomsmotionen.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
30 ja, 23 nej, 0 avstår och 4 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 12 februari 2018 om pågående arbete kring belysning anse
ungdomsmotionen Bättre belysning på gator och torg besvarad, samt
att tacka motionären för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 77
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 12 februari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Expedieras till:
Ungdomsmotionären
Västerviks Gymnasium
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsenheten
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

Ungdomsmotion Fullt på bussarna, passagerare står upp
– svar
Dnr 2017/306-106
Tre elever på Västerviks Gymnasium, RL 16, har skrivit en ungdomsmotion om att det är fullt på bussarna i kollektivtrafiken i Västerviks
kommun och att passagerarna står upp. De föreslår att det ska gå fler
bussar vid överbeläggning, att det ska vara större bussar och att de
som står upp i bussarna ska kunna hålla sig i hand tag.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera
ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 30 januari 2018 ett
förslag till svar på ungdomsmotionen. Där framgår att den typ av frågor
som motionen tar upp formellt är landstinget i Kalmar läns ansvar, men
att Västerviks kommun har representanter på tjänstemannanivå i ett
trafikråd som Kalmar Länstrafik (KLT) har. På den politiska nivån finns
möjlighet till insyn i den trafikstyrelse som finns inom landstingets
politiska organisation.
I trafikrådet och trafikstyrelsen finns möjlighet för kommunen att lyfta
fram frågor som är av intresse. De synpunkter som ungdomsmotionen
för fram är viktiga och relevanta.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Västerviks kommuns representanter i KLT:s trafikråd för fram
ungdomsmotionens synpunkter och önskemål till KLT,
att Västerviks kommuns representanter i trafikstyrelsen i Landstinget i
Kalmar län ska föra fram ungdomsmotionens synpunkter och önskemål
till KLT,
att med hänvisning till ovanstående anse ungdomsmotionen om fullt på
bussarna, passagerarna står upp som besvarad,
med tillägget att ungdomsmotionen och fullmäktiges svar skickas till
trafikstyrelsen i Landstinget i Kalmar län, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Kf § 61
Ordföranden uppfattar att eleverna från årskurs 2, Västerviks
Gymnasium, väljer att inte presentera motionen närmare än vad som
finns i den skrivna ungdomsmotionen.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 61 forts.
Conny Tyrberg (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, redovisar
kommunstyrelsens förslag till svar på ungdomsmotionen.
Yrkanden
Conny Tyrberg (C) med instämmande av Akko Karlsson (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag och deltar i debatten.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens
förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit
förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att Västerviks kommuns representanter i KLT:s trafikråd för fram
ungdomsmotionens synpunkter och önskemål till KLT,
att Västerviks kommuns representanter i trafikstyrelsen i Landstinget i
Kalmar län ska föra fram ungdomsmotionens synpunkter och önskemål
till KLT,
att med hänvisning till ovanstående anse ungdomsmotionen om fullt på
bussarna, passagerarna står upp som besvarad,
med tillägget att ungdomsmotionen och fullmäktiges svar skickas till
trafikstyrelsen i Landstinget i Kalmar län, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 78
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 30 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 27 september 2017
Expedieras till:
Ungdomsmotionärerna
Västerviks gymnasium
Kommunstyrelsens förvaltning
Trafikstyrelsen i Landstinget i Kalmar län
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 62

Ungdomsmotion Gratis kollektivtrafik – svar
Dnr 2017/306-106
Tre elever på Västerviks Gymnasium, NA 16B, har skrivit en ungdomsmotion där de föreslår att kommunen ska bidra till gratis kollektivtrafik,
att därigenom minska utsläpp, att underlätta transporter för ungdomar
samt att det i övrigt finns ett behov av ekonomisk hjälp för nyttjande av
kollektivtrafiken.
Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera
ungdomsmotionen till kommunsstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 30 januari 2018 ett
förslag till svar på ungdomsmotionen. I skrivelsen redogörs för
ansvarsfördelningen mellan kommunen och Kalmar län när det gäller
Kalmar Läns Trafik AB (KLT). Förvaltningen skriver vidare att om det
finns möjlighet att satsa extra pengar på kollektivtrafik och syftet är att
öka det kollektiva resandet så sker det bäst genom att öka utbudet av
antal turer i kollektivtrafiken. Tidigare erfarenheter har visat att utökade
antal turer har resulterat i kraftigt ökat resande, vilket också innebär
minskade utsläpp. Gratis kollektivtrafik ger inte samma resandeökning.
Vidare skriver förvaltningen att det finns ett liggande förslag från
regeringen om gratis kollektivtrafik för ungdomar på sommarlovet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 30 januari 2018 anse ungdomsmotionen Gratis kollektivtrafik
som besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Kf § 62
Ordföranden uppfattar att eleverna från årskurs 2, Västerviks
Gymnasium, väljer att inte presentera motionen närmare än vad som
finns i den skrivna ungdomsmotionen.
Conny Tyrberg (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, redovisar
kommunstyrelsens förslag till svar på ungdomsmotionen.
Yrkanden
Conny Tyrberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Svensson (V) med instämmande av Johannes Regell (SV) yrkar
bifall till motionen och deltar i debatten.
Conny Tyrberg (C) deltar vidare i debatten.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 62 forts.
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels yrkande om bifall till
ungdomsmotionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till redovisningen i kommunstyrelsens förvaltnings
skrivelse 30 januari 2018 anse ungdomsmotionen Gratis kollektivtrafik
som besvarad, samt
att tacka motionärerna för ungdomsmotionen.
Reservationer
Johannes Regell (SV), Alexandra Isaksson (SV) och Sara Rais (SV)
reserverar sig mot beslutet.

Avslutning av ungdomsdebatten
Rubricerande ärende är sista ungdomsmotionen som behandlas under
dagens kommunfullmäktige.
Anna Bodjo (MP) begär ordet och berättar att hon är kontaktpolitiker i
ungdomsrådet. Hon välkomnar eleverna att delta i ungdomsrådet och
framför kontaktuppgifter till ungdomsrådet, som bland annat är
remissinstans i en del av kommunens beslut.
Flera ledamöter och tjänstgörande ersättare har under debattens gång
tackat eleverna för motionerna och engagemanget.
Avslutningsvis riktar ordföranden Dan Nilsson (S) ett stort tack till
eleverna från presidiet och övriga i kommunfullmäktige för den
genomförda ugndomsdebatten.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 12.55-14.00.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 79
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 30 januari 2018
Demokratiberedningens beslut 2017-11-15, § 1
Ungdomsmotion 6 november 2017
Expedieras till: Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsenheten
Ungdomsmotionärerna
Västerviks Gymnasium
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 63

Motion om att utveckla en digital medborgarportal
Dnr 2018/71-109
Jon Sjölander (M) har i skrivelse inkommen 28 februari 2018 lämnat en
motion (bilaga) om att utveckla en digital medborgarportal.
Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur en digital medborgarportal kan utvecklas och införas i
Västerviks kommun.
Motionären väljer att föredra motionen i samband med besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om att utveckla en digital medborgarportal remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Jon Sjölanders (M) motion inkommen 28 februari 2018
Expedieras till:
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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Kf § 64

Motion om att införa pausskola
Dnr 2018/99-109
Johannes Regell (SV) har i skrivelse 15 mars 2018 lämnat en motion
(bilaga) om att införa pausskola.
Motionären yrkar för Socialisterna Välfärdspartiet att kommunen
tillsammans med det mobila teamet och andra berörda instanser
arbetar fram en varaktig plan för pausskola.
Motionären föredrar sin motion.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit
yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om att införa pausskola remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Handlingar i ärendet:
Johannes Regells (SV) motion 15 mars 2018
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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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Kf § 65

Motion om kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten
Dnr 2018/102-109
Peter Johansson (M) har i skrivelse 16 mars 2018 lämnat en motion
(bilaga) om kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten.
Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att utreda och införa
kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten.
Peter Johansson är förhindrad att närvara, föredragning av motionen
kan ske vid besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till socialnämnden för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten
remitteras till socialnämnden för beredning.

Handlingar i ärendet:
Peter Johanssons (M) motion 16 mars 2018
Expedieras till:
Socialnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf § 66

Interpellation om delegationsbeslut och kostnader för
advokatbyrå
Dnr 2018/101-109
Mariann Gustafsson (V) i skrivelse 15 mars 2018 ställt en interpellation
(bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S).
I interpellationen ställs en fråga om ett delegationsbeslut om beställning
av en opartisk gransking med anledning av Uppdrag Gransknings
granskning av kommunens beslut om Slottsholmen och flygplatsen.
Frågor kring kostnader för ärenden som fattas med delegationsbeslut
finns också i interpellationen.
Interpellationen anmäls till kommunfullmäktige. Tomas Kronståhl (S) är
förhindrad att närvara.
Yrkande
Ordföranden yrkar att framställan och besvarande av interpellationen
om delegationsbeslut och kostnader för advokatbyrå sker vid nästa
sammanträde.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att framställan och besvarande av interpellationen om delegationsbeslut
och kostnader för advokatbyrå sker vid nästa sammanträde.

Handlingar i ärendet:
Mariann Gustafssons (V) interpellation 15 mars 2018

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf § 67

Motion om konstskola i daglig verksamhet inom LSS
Dnr 2018/104-109
Peter Johansson (M) har i skrivelse 19 mars 2018 lämnat en motion
(bilaga) om konstskola i daglig verksamhet inom LSS
Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att undersöka om
det finns förutsättningar att starta en konstskola för individer med
funktionshinder.
Peter Johansson är förhindrad att närvara, föredragning av motionen
kan ske vid besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till socialnämnden för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om konstskola i daglig verksamhet inom LSS remitteras till
socialnämnden för beredning.

Handlingar i ärendet:
Peter Johanssons (M) motion 19 mars 2018
Expedieras till:
Socialnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
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Kf § 68

Fråga Kommer Västerviks kommun stränder städas?
– framställan och besvarande
Dnr 2018/115-109
Sverker Thorén (L) har i skrivelse 19 mars 2018 ställt en fråga (bilaga)
till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S).
Bakgrunden till frågan ”Kommer Västerviks kommun stränder städas?”
handlar om nedskräpning av hav och möjligheten att tillsammans med
andra kommuner eller enskilt söka bidrag hos Naturvårdsverket för att
få upp till 90 procent av kostnaderna ersatta för att städa stränder.
Frågeställaren ställer följande fråga:
Är du beredd att ge i uppdrag att Västerviks kommun själva eller
tillsammans med andra kommuner söker bidrag för städning av våra
havsstränder under 2018?
Ordföranden framför att Tomas Kronståhl (S) är förhindrad att närvara
och uppfattar att frågeställaren godkänner att frågan, som innehåller ett
datum för ansökan i början av april, istället besvaras av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Conny Tyrberg (C).
Sverker Thorén (L) läser upp sin fråga.
Conny Tyrberg (C) lämnar ett positivt svar på frågan om ansökan om
bidrag.
Sverker Thorén (L) tackar för svaret och bemöter svaret.
Yrkande
Ordföranden yrkar att svaret på frågan godkänns och finner att
kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna svaret på frågan ”Kommer Västerviks kommun stränder
städas?”

Handlingar i ärendet:
Sverker Thoréns (L) fråga 19 mars 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning för handläggning av ansökan till Naturvårdsverket
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 69

Säkerhetsbokslut 2017
Dnr 2018/31-160
Utifrån Västerviks kommuns Handlingsprogram trygghet och säkerhet
2015-2018 återrapporteras säkerhetshöjande åtgärder och uppfyllelse
av prestationsmål i vårt handlingsprogram för trygghet och säkerhet
genom ett årligt säkerhetsbokslut.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 9 januari 2018 inkommit
med säkerhetsbokslut för 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Säkerhetsbokslut 2017.
Kf § 69
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Säkerhetsbokslut 2017.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30, § 5
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 9 januari 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 70

Årsredovisning 2017 för Västerviks kommun
Dnr 2018/75-042
Årsredovisningen för kommunen behandlas av kommunstyrelsen under
mars månad. Kommunens revisorer har att lämna rapport på
granskning av årsredovisningen och ansvarsfriheten för nämnder och
styrelser. Årsredovisningen och ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
behandlas av kommunfullmäktige efter lämnad revisionsrapport.
I skrivelse 6 mars 2018 presenterar kommunstyrelsens förvaltning
årsredovisning 2017 för Västerviks kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen 2017 för Västerviks kommun.
Kf § 70
Kommunens revisorer har i revisionsberättelse 2017 för Västerviks
kommun tillstyrkt att årsredovisningen 2017 godkänns.
Christina Bäckström, ekonomichef, redovisar årsredovisningen 2017 för
Västerviks kommun.
Yrkanden
Mariann Gustafsson (V) yrkar som ändring att på sidan 12 ändra till nej
om målet är uppfyllt om ”Ta ett helhetsgrepp kring Bökensvedsområdet
med avseende på fritid, idrott, kultur, handel, skola och boende”.
Conny Tyrberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I debatten deltar även Harald Hjalmarsson (M), Conny Ivarsson (SD)
och Johannes Regell (SV).
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag och dels Mariann Gustafssons (V) yrkande om
ändring av svaret på måluppfyllelsen för målet om Bökensvedområdet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsen förslag i sin helhet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen 2017 för Västerviks kommun.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 70 forts.
Reservationer
Mariann Gustafsson (V) och Leif Svensson (V) reserverar sig till förmån
för Mariann Gustafssons yrkande.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 112
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 6 mars 2018 inkl. Västerviks kommun
årsredovisning 2017
Expedieras till:
Kommunens revisorer
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 71

Revisionsberättelse 2017 för Västerviks kommun
Dnr 2018/98-042
Kommunens revisorer har 13 mars 2018 upprättat revisionsberättelse
för den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder och
fullmäktigeberedningar och som utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens bolag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i
Västerviks kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
I revisionsberättelsen framgår även revisorernas bedömning:
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- att styrelsens och nämnderna i allt väsentligt har en tillräcklig intern
kontroll
- att den finansiella måluppgyllen är mycket god
- att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges
övergripande mål för verksamheten
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder och
den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten beviljas
ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2017 godkänns.
Revisionsredogörelse för revisorernas verksamhetsår 2017, sakkunnigas
rapport över granskning av årsredovisning, samt revisionsberättelser och
granskningsrapporter för kommunens bolag 2017 är bilagor till
revisionsberättelsen för 2017.
Britt-Louise Å Källmark, ordförande, kommunens revisorer, redogör för
revisionsberättelsen och revisorernas bedömning.
Yrkande
Ordföranden yrkar att informationen i revisionsberättelsen läggs till
handlingarna och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisionsberättelsen för Västerviks kommun 2017 till
handlingarna.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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§ 71 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunens revisorers skrivelse 13 mars 2018 med revisionsberättelse för år 2017
med bilagor
Expedieras till:
Kommunens revisorer
Samtliga styrelser och nämnder inkl. Smålandshamnar AB
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 72

Fråga om ansvarsfrihet 2017 för Västerviks
kommun
Dnr 2018/98-042
Revisorerna bedömer i revisionsberättelse för år 2017 sammantaget
att kommunstyrelsen och nämnder i Västerviks kommun i allt väsentligt
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder och
den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten beviljas
ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet för de kommunala bolagen hanteras under årsstämmorna
den 19 mars 2018.
Jäv
Enligt kommunallagen 5 kap. § 48 får den som är redovisningsskyldig till
kommunen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för
verksamheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon
eller någon annan närstående till den redovisningsskyldige.
Det innebär att ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige som
under 2017 även varit ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen eller
nämnd, samt närstående till redovisningsskyldig, är jäviga under denna
paragraf.
Det antecknas till protokollets närvarolista att ledamöter och
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som är jäviga enligt
ovanstående inte deltar i beslutet.
Ordföranden Dan Nilsson (S) meddelar jäv och överlämnar till
ålderspresidenten Johnny Wiman (MP) som tjänstgör som ordförande.
Ordföranden ställer frågan om det finns några ersättare på plats som
inte är tjänstgörande som kan träda in. Göran Oscarsson (S) går in för
Marcus Fridlund (S)
Val av justerare
Angelica Katsanidou (S) och Sverker Thorén (L) är utsedd som
justerare av protokollet och jäviga i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Benny Svensson (S) och Erik
Torbrand (M) som justerare av paragrafen jämte tjänstgörande
ordföranden.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 72 forts.
Förslag till beslut
Enligt revisorernas tillstyrkan föreslås kommunfullmäktige att
ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen, nämnder och den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten beviljas
ansvarsfrihet för 2017.
Proposition
Ordföranden ställer revisorernas förslag att ledamöterna och ersättarna
i kommunstyrelsen, nämnder och den gemensamma nämnden för
hjälpmedelsverksamheten beviljas ansvarsfrihet för 2017 under
proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen, nämnder och den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten beviljas
ansvarsfrihet för 2017.

Handlingar i ärendet:
Kommunens revisorers skrivelse 13 mars 2018 med revisionsberättelse för år 2017
med bilagor
Expedieras till:
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen och nämnder
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 73

Stadgarna föreningsledarstipendium och
kulturstipendium – ändring
Dnr 2013/317-003
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-12, § 47 att godkänna förslaget
till genomförande av en föreningsgala under 2018.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i skrivelse 29 januari 2018 att i
och med införandet av en föreningsgala så har kommunen skapat en ny
möjlighet att samla utdelningen av stipendier och priser till föreningsliv
och medborgare.
I stadgarna för föreningsledarstipendiet och kulturstipendiet står det att
”Från och med 2014 delas föreningsledarstipendiet ut vid kommunens
arrangerade nationaldagsfirande.” För att stipendierna ska kunna delas
ut på föreningsgalan måste stadgarna ändras.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva sitt beslut från 2013-11-04, § 160 ”att från och med 2014
dela ut kulturstipendiet och föreningsledarstipendiet vid kommunens
arrangerade nationaldagsfirande”,
att stryka meningen ”Från och med 2014 delas föreningsledarstipendiet
ut vid kommunens arrangerade nationaldagsfirande.” i stadgar för
föreningsledarstipendium, samt
att stryka meningen ”Från och med 2014 delas kulturstipendiet ut vid
kommunens arrangerade nationaldagsfirande.” i stadgar för
kulturstipendium.
Kf 73
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 85
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 januari 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 74

Tillstånd till vindkraftpark på fastigheten Lervik 1.1 m.fl.
– yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län
Dnr 2014/376-379
Bolaget Gothia Vind ansökte om och fick uppföra 9 vindkraftverk i
Lerviksområdet utanför Totebo 2015. Tillståndet överklagades till markoch miljödomstolen som upphävde beslutet eftersom man bedömde att
underlaget kring fågelbeståndet i området var för dåligt. Projektet har
tagits över av bolaget EuroWind. EuroWind har kompletterat ansökan
med bl.a. ytterligare en fågelinventering.
Länsstyrelsen skickade 18 januari 2018 ansökan på remiss till
Västerviks kommun och miljö- och byggnadsnämnden i Västervik för
yttrande senast 5 april 2018.
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde
2018-02-21, § 20 och beslutade bl.a. att ställa sig positiva till att tillstånd
beviljas, huvudsakligen, i enlighet med ansökan.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 2 mars 2018 en
redogörelse för ärendet och föreslår att Västerviks kommun tillstyrker
vindkraftsetableringen i sin helhet, då den bedöms utgöra en tillräckligt
lämplig markanvändning och tar hänsyn till den vägledning som ges av
vindbruksplanen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att tillstyrka den aktuella vindkraftsetableringen i sin helhet med
maximalt 9 vindkraftsverk, på fastigheten Lervik 1:1 med flera, då den
bedöms utgöra en tillräckligt lämplig markanvändning och tar hänsyn till
den vägledning som ges av vindbruksplanen, tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
Kf § 74
Yrkanden
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på ansökan om tillstånd till
vindkraftsetablering med hänvisning till Artskyddsförordningen § 4,
punkt 4.
Bo Karlsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
avslag på ansökan om tillstånd till vindkraftsetablering.
Conny Tyrberg (C) med instämmande av Ulf Jonsson (S), Akko
Karlsson (MP), Marie Stenmark (M), Sverker Thorén (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 74 forts.
Leif Svensson (V) och Tommy Ivarsson (SD) deltar förutom
ovannämnda i debatten.
Proposition
Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut; kommunstyrelsens förslag och två yrkanden om avslag.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka den aktuella vindkraftsetableringen i sin helhet med
maximalt 9 vindkraftsverk, på fastigheten Lervik 1:1 med flera, då den
bedöms utgöra en tillräckligt lämplig markanvändning och tar hänsyn till
den vägledning som ges av vindbruksplanen, tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
Reservationer
Mariann Gustafsson (V) och Leif Svensson (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Mariann Gustafssons avslagsyrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Bo Karlsson (SD), Tommy
Ivarsson (SD) och Per-Olof Henningsson (SD) mot kommunfullmäktiges
beslut att tillstyrka den aktuella vindkraftetableringen.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 100
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 mars 2018, inkl. EuroWinds komplettering
av Miljötillståndsansökan och Fågelinventering vid Lervik.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-02-21, § 20
Länsstyrelsens remiss 18 januari 2018
Expedieras till:
Länsstyrelsen Kalmar län
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 75

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
Dnr 2017/314-106
Regionförbundet i Kalmar län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi. Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i
Kalmar län med hållbar regional tillväxt och utveckling som mål. Målet
med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för
invånarna och en hållbar samhällsutveckling. I arbetet har samtliga
kommuner, ett antal näringslivsorganisationer, intresseorganisationer
samt offentliga organisationer varit engagerade.
Regionförbundet i Kalmar län har föredragit förslaget till strategin för
kommunfullmäktige 2017-10-30 § 216. Strategin har även varit ute på
remiss och kommunstyrelsen godkände 2017-11-13, § 402, kommunstyrelsens förvaltnings förslag till remissvar på strategin. Av remissvaret
framgår bland annat att Västerviks kommun anser att det är en bra och
väl genomarbetad strategi utifrån en rimlig omvärldsanalys.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Västerviks kommun ställer sig bakom Regionförbundets i Kalmar län
regionala utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.
Kf § 75
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 mars 2018
Regionförbundets i Kalmar län skrivelse 22 februari 2018, med bilaga Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
Expedieras till:
Regionförbundet i Kalmar län
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Kf § 76

Motion om att införa lovskola för lägre åldrar än
högstadiet – svar
Dnr 2017/344-109
Elin Landerdahl (M) har 16 oktober 2017 lämnat en motion om att införa
lovskola för lägre åldrar. Motionären yrkar att barn- och utbildningsnämnden utreder möjligheten att införa lovskola för lägre åldrar än
högstadiet i hela kommunen.
Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse 27 december 2017 lämnat
ett remissvar på motionen. Det framgår i skrivelsen att samtliga rektorer
på låg-och mellanstadiet i Västerviks kommun har tillfrågats om behovet
och möjligheterna att införa lovskola. Samtliga svarande rektorer anser
att det finns ett behov av lovskola på låg- och mellanstadiet, men att det
finns praktiska frågor som behöver utredas vidare.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2018-02-06, § 6
och ställde sig bakom kontorets förslag samt beslutade att föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla barnoch utbildningskontorets förslag till svar gällande motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag
att utreda möjligheten att införa lovskola för lägre åldrar än högstadiet i
hela Västerviks kommun.
Kf § 76
Yrkande
Elin Landerdahl (M) föredrar sin motion och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Jansson (S) deltar förutom motionären i debatten.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 74
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 februari 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-06, § 6
Barn- och utbildningskontorets skrivelse 27 december 2017
Elin Landerdahls (M) motion 16 oktober 2017
Expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden
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Kf § 77

Motion om att införa digital ansökan om ekonomiskt
bistånd – svar
Dnr 2017/300-109
Harald Hjalmarsson (M) har 5 september 2017 lämnat in en motion om
att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd. Motionären yrkar att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa hur kommunen kan införa
digital ansökan om ekonomiskt bistånd.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver 5 mars 2018 att i den strategi
som finns inom enheten för kommunservice för utvecklande av digitala
tjänster för medborgare och företag finns tjänsten ekonomiskt bistånd
med sedan 2017. Tjänsten kommer att bli färdig under våren 2018 och
implementeras under året.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla Harald Hjalmarssons yrkande att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att redovisa hur kommunen kan införa digital ansökan om
ekonomiskt bistånd, samt
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 januari 2018
som svar på uppdraget om redovisning av hur kommunen kan införa
digital ansökan om ekonomiskt bistånd.
Kf § 77
En redaktionell ändring i kommunstyrelsens förslag redovisas muntligen,
det ska vara kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 mars 2018, i
förslag till beslut.
Yrkande
Harald Hjalmarsson (M) föredrar sin motion och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Harald Hjalmarssons yrkande att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att redovisa hur kommunen kan införa digital ansökan om
ekonomiskt bistånd, samt
att godkänna kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 mars 2018
som svar på uppdraget om redovisning av hur kommunen kan införa
digital ansökan om ekonomiskt bistånd.
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Kf § 77 forts.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 96
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 189
Harald Hjalmarssons motion 5 september 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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593 80 Västervik

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

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
55 (60)
2018-03-26

Kf § 78

Motion om införande av servicelöften – återremiss
Dnr 2017/255-109
Harald Hjalmarsson (M) har 26 juni 2017 lämnat in en motion om
införande av servicelöften. Motionären yrkar att kommunstyrelsens
förvaltning ges i uppdrag att redovisa hur en modell med servicelöften
kan införas i kommunen.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver 28 februari 2018 att kommunen
är i uppstarten av arbetet med att införa flera system och
implementering av en kvalitetspolicy. Det är därför inte möjligt att redan
nu bedöma om införande av servicelöften är den bästa vägen att gå för
att utveckla servicen för våra medborgare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återremittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande senast
mars 2019.
Kf § 78
Yrkande
Harald Hjalmarsson (M) föredrar sin motion och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lars-Inge Karlsson (KD) deltar förutom motionären i debatten.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande senast
mars 2019.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 97
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 28 februari 2018
Harald Hjalmarssons motion 26 juni 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kf § 79

Motion om att införa digitaliserings-/IT-utskott – svar
Dnr 2017/401-109
Jon Sjölander (M) har i skrivelse inkommen 23 november 2017 lämnat
en motion om att införa ett digitaliserings-/IT-utskott. Motionären yrkar
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta ett sådant utskott.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver 2 mars 2018 bland annat att
mycket av digitaliseringsarbetet och framförallt IT-arbetet inom
kommunen är verkställighetsfrågor som bör hanteras på
tjänstepersonsnivå. Arbetet bedrivs även i många verksamheter som
inte ingår i kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om införande av ett digitaliserings-/IT-utskott.
Kf § 79
Yrkanden
Jon Sjölander (M) föredrar sin motion och yrkar med instämmande av
Harald Hjalmarsson (M) bifall till motionen om att införa digitaliserings/IT-utskott.
Gunnar Jansson (S) yrkar med instämmande av Sverker Thorén (L) och
Lars-Inge Karlsson (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden uppfattar att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Jon Sjölanders (M) m.fl. yrkande
om bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Jon Sjölanders m.fl. yrkande om bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
39 ja, 13 nej, 0 avstår och 5 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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Kf § 79 forts.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen om införande av ett digitaliserings-/IT-utskott.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 98
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 mars 2018
Jon Sjölanders (M) motion 23 november 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 263
Expedieras till;
Kommunstyrelsen
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Kf § 80

Medborgarförslag om ett alternativ för att på ett enkelt
sätt skapa ännu en förbindelse mellan Gränsö,
Piperskärr och Norrlandet
Dnr 2018/72-109
En boende i Västervik har i skrivelse 21 februari 2018 lämnat
medborgarförslag om ett alternativ för att på ett enkelt sätt skapa
ännu en förbindelse mellan Gränsö, Piperskärr och Norrlandet.
Införskaffa en färja som trafikerar t ex sträckan Gertrudsvik och
Stuverum.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet 12 mars 2018.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och
besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 21 februari 2018
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Kf § 81

Medborgarförslag om utbildning om korruption och
formning av etisk policy
Dnr 2018/95-109
Två boende i Överum har i skrivelse11 mars 2018 lämnat
medborgarförslag om utbildning om korruption och utformning av
etisk policy.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet 15 mars 2018.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och
besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 11 mars 2018
Expedieras till:
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
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Kf § 82

Anmälningar
Dnr 2017/275-109
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 106, med svar på medborgarförslag om huvudstråk i Västerviks stad och en till förbindelse till
Norrlandet
Dnr 2017/290-109
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 107, med svar på medborgarförslag om rondell vid korsningen Folkparksvägen – Vattentornsvägen.
Dnr 2017/379-109
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 108, med svar på medborgarförslag om enkelriktning av Hamngatan.
Dnr 2017/378-109
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-12, § 109, med svar på medborgarförslag om ny sträckning av väg förbi Slottsholmen.
Dnr 2018/24-102
Länsstyrelsens i Kalmar län protokoll 2018-03-13 om att utse Peter
Alnefjord (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tommy
Fredriksson (S).
Dnr 2018/47-102
Länsstyrelsens i Kalmar län protokoll 2018-03-13 om att utse
Ulla Svärdson (M) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Leif
Aringstam (M).
Dnr 2017/315-109
Socialnämndens beslut 2018-03-01, § 16, om svar på medborgarförslag
om pontonbåt till äldreomsorgen.
Dnr 2018/92-101
Minnesanteckningar från demokratiberedningens möte 13 februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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