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Plats och tid

Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik
18 december 2017 kl. 18.04 – 20.25, ajournering kl. 19.30-20.00

Beslutande
Harald Hjalmarsson (M) §§ 303-312,
314-316
Gustaf Molin (M) §§ 304-327
Eva Ahlström (M)
Conny Tyrberg (C) §§ 303-312,
314-327
Carl-Henrik Eriksson (C) §§ 303-312,
314-327
Mats Hugosson (C)

Maud Lindqvist (S)

Madelene Ståhl (S)
Peter Johansson (M)

Marie Stenmark (M)

Elin Landerdahl (M)

Bo Andersson (M) §§ 303-316

Nina Grip (L)

Per-Olof Henningsson (SD)

Leif Svensson (V)

Christer Molin (SD)

Mariann Gustafsson (V)

Johannes Regell (SV)

Åke Jägerö (S)

Christer Wester (S)

Sara Rais (SV)

Angelica Katsanidou (S)
Tomas Kronståhl (S) §§ 303-312,
314-327
Malin Wimmerström (S)

Dan Nilsson (S) §§ 303-312, 314-327

Ronny Petersson (S)

Ann-Margret Knutsson (S)

Marcus Fridlund (S)

Anna Hederberg (S)

Pontus Larsson (S)

Helena Sjöholm (M)
Malin Sjölander (M) §§ 303-312,
314-327
Bo Karlsson (SD)
Tommy Ivarsson (SD) §§ 303-312,
314-327
Hans Ellervik (W)

Johnny Wiman (MP)

Christel Alvarsson (C)

Lars-Inge Karlsson (KD) §§ 303-325

Jessica Kristiansson (S)

Gunnar Jansson (S)

Ewa Ståhl (S)

Margareta Fredriksson (S)

Krister Örnfjäder (S)

Ulf Jonsson (S)

Benny Svensson (S)

Sharad Bhatt (S)
Akko Karlsson (MP) §§ 303-312,
314-327
Anna Bodjo (MP)

Katarina Andersson (M)
Jon Sjölander (M) §§ 303-312,
314-327
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Sverker Thorén (L)
Annette Torstensson (C)

Jan Källmark (M)
Erik Torbrand (M)
Anders Loman (SD)
Alexandra Isaksson (SV)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Åke Jägerö (S) och Elin Landerdahl (M)

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik, 21 december 2017, kl. 15.00
Sekreterare

Paragrafer

303-327

Sofie Westerlund

Ordförande
Dan Nilsson §§ 303-312, 314-327

Annette Torstensson § 313

Åke Jägerö

Elin Landerdahl

Justerande

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

18 december 2017

Anslaget sätts upp

22 december 2017

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunstyrelsens förvaltning

Sofie Westerlund

Anslaget tas ned

15 januari 2018
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Tjänstgörande ersättare
Bo Jonsson (C) för Mats Hugosson(C), §§ 303-312, 314-327
Göran Oscarsson (S) för Ewa Ståhl (S)
Eva Lindbom (L) för Nina Grip (L)
Björn Holgersson (L) för Kenneth Hardy Axelsson (L)
Anitha Johansson (S) för Madelene Ståhl (S)
Yngve Nilsson (S) för Margareta Fredriksson (S)
Jonas Törngård (M) för Peter Johansson (M)
Yvonne Nilsson (M) för Katarina Andersson (M)
Bertil Gyllenram (M) för Helena Sjöholm (M)
Ingvar Ahlström (M) för Gustaf Molin § 303 och för Harald Hjalmarsson §§ 313,
317-327
Irmeli Thörn (S) för Anna Hederberg (S)
Jonas Jalkteg (W) för Hans Ellervik (W)
Birgitta Hederberg (S) för Dan Nilsson (S), § 313
Poul Larsen (S) för Tomas Kronståhl (S), § 313

Övriga närvarande
Anders Björlin, kommundirektör
Christina Bäckström, ekonomichef
Sofie Westerlund, sekreterare
Johan Hägglund, operatör
Sofia Eldh, HR- och kommunikationschef, §§ 310-316
Kim Brink, kommunstyrelsens förvaltning
Samet Ibram, barn- och utbildningsförvaltningen
Patrik Winge, Västervik Teater & Konferens AB
Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande kommunens revisorer, §§ 303-316
Saad Benatallah (S), kommunens revisorer, §§ 303-316
Sven Öberg (C), kommunens revisorer, §§ 303-316
Ivar Svensson (L), kommunens revisorer, §§ 303-316
Lars Axmon (M) kommunens revisorer, §§ 303-316
Närvarande inte tjänstgörande ersättare
Poul Larsen (S) 303-312, 314-327
Birgitta Hederberg (S) §§ 303-312, 314-327
Ingvar Ahlström (M), §§ 304-312, 314-316

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 18 december 2017
§ 303

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

§ 304

Interpellation om hur mycket av kommunstyrelsens budget som
överförs till Västervik Framåt AB – framställan och besvarande

§ 305

Interpellation om fiberutbyggnaden framställan och besvarande

§ 306

Motion om halvtidsutvärdering av projektet med P-skivor

§ 307

Motion om besöksnäringsstrategi

§ 308

Motion om systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet

§ 309

Revisionsrapporter om granskning av intern kontroll vid
fakturering till kund samt vid utbetalningar

§ 310

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom Västerviks
kommun från 1 januari 2018

§ 311

Taxa för plan- och bygglagen från 1 januari 2018

§ 312

Ansökan att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

§ 313

Delårsrapport januari – juni 2017 för Regionförbundet i Kalmar län

§ 314

Motion om att inrätta en kulturarvsfond – svar

§ 315

Motion om att Västerviks kommun ska verka för utvisning av
personer utan uppehållstillstånd/uppehållsrätt – svar

§ 316

Motion om att förbjuda tiggeri på offentlig plats – svar

§ 317

Medborgardialog i Västerviks kommun – principer

§ 318

Digitala sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige samt
inköp av surfplattor

§ 319

Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige – ändring

§ 320

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

§ 321

Medborgarförslag om cykelbana på Hamngatan i Västervik

§ 322

Medborgarförslag om att lösa trafikproblem på Hamngatan i
Västervik utan enkelriktning

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 18 december 2017 forts.
§ 323

Medborgarförslag om säkrare busshållplatser för skolbussar i
Hummelstad

§ 324

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna
Hertzog (C)

§ 325

Val av ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktiges demokratiberedning efter Harald Haeg

§ 326

Anmälningar

§ 327

Avslutning

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 § 303

Mötets öppnande, upprop och val av justerare
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
Upprop sker.
Åke Jägerö (S) och Elin Landerdahl (M) utses att justera protokollet.
Justeringen äger rum på kommunhuset, Fabriksgatan 21, torsdagen
den 21 december 2017 kl. 15.00

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 § 304

Interpellation om hur mycket av kommunstyrelsens
budget som överförs till Västervik Framåt AB
– framställan och besvarande
Dnr 2017/410-109
Mariann Gustafsson (V) har 5 december 2017 ställt en interpellation
(bilaga 1) till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S).
Interpellationen handlar om Västervik Framåt AB och de avtal som finns
mellan kommunen och Västervik Framåt AB, samt hur dessa avtal
finansieras och hur finansieringen redovisas.
Mariann Gustafsson läser upp sin interpellation.
Tomas Kronståhl redovisar ett skriftligt svar, bilaga 2, som är utdelat till
kommunfullmäktiges ledamöter.
Mariann Gustafsson tackar för svaret och lämnar replik.
Tomas Kronståhl och Mariann Gustafsson deltar vidare i debatten med
varsin replik.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna svaret på interpellationen om hur mycket av
kommunstyrelsens budget som överförs till Västervik Framåt AB.

Handlingar i ärendet:
Tomas Kronståhls (S) interpellationssvar 15 december 2017
Mariann Gustafssons (V) interpellation 5 december 2017

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 § 305

Interpellation om fiberutbyggnaden – framställan och
besvarande
Dnr 2017/416-109
Leif Svensson (V) har 5 december 2017 ställt en interpellation (bilaga)
till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S).
Interpellationen handlar om följderna av fiberutbyggnaden och
innehåller frågor om kvalitetsansvar och vem som står för kostnader.
Leif Svensson läser upp sin interpellation.
Tomas Kronståhl redovisar ett skriftligt svar, bilaga 2, som är utdelat till
kommunfullmäktiges ledamöter.
Leif Svensson tackar för svaret och lämnar replik.
Tomas Kronståhl och Leif Svensson deltar vidare i debatten med varsin
replik.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna svaret på interpellationen om fiberutbyggnaden.

Handlingar i ärendet:
Tomas Kronståhls (S) interpellationssvar 15 december 2017
Leif Svenssons (V) interpellation 5 december 2017

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 § 306

Motion om halvtidsutvärdering av projektet med
P-skivor
Dnr 2017/427-109
Jon Sjölander (M) har i skrivelse inkommen 11 december 2017 lämnat
en motion (bilaga) om halvtidsutvärdering av projektet med P-skivor.
Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att senast maj 2018
genomföra en utvärdering av projektet med p-skivor samt att genomföra
eventuella förbättringar av systemet.
Motionären väljer att föredra motionen i samband med besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Jon Sjölanders (M) motion inkommen 11 december 2017
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 § 307

Motion om besöksnäringsstrategi
Dnr 2017/428-109
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen i
skrivelse inkommen 12 december 2017 lämnat en motion (bilaga) om
besöksnäringsstrategi.
Motionären yrkar att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ta
fram en väl förankrad besöksnäringsstrategi.
Motionären väljer att föredra motionen i samband med besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Moderata fullmäktigegruppens genom Harald Hjalmarsson (M) motion inkommen
12 december 2017
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 § 308

Motion om systematiska hälsosamtal i årskurs 1
på gymnasiet
Dnr 2017/429-109
Elin Landerdahl (M) har i skrivelse 13 december 2017 lämnat en motion
(bilaga) om systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet.
Motionären yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
utreda möjligheten att införa systematiskahälsosamtal för elever i
årskurs 1 på gymnasiet.
Motionären väljer att föredra motionen i samband med besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige bifallit
yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Handlingar i ärendet:
Elin Landerdahls (M) motion 13 december 2017
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 § 309

Revisionsrapporter om granskning av intern kontroll vid
fakturering till kund samt vid utbetalningar
Dnr 2017/415-007
Kommunens revisorer har i skrivelse 4 december 2017 lämnat över två
revisionsrapporter till kommunfullmäktige. Granskningen gäller intern
kontroll vid fakturering till kund samt intern kontroll vid utbetalningar.
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört
granskning och skrivit revisionsrapporterna. Syftet har varit att bedöma
om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig kontroll i respektive
process.
I revisorernas skrivelse framgår att den övergripande bedömningen är
att kommunen har ändamålsenliga processer. För att kommunstyrelsen
ska anses säkerställa en ändamålsenlig kontroll behöver process- och
rutinbeskrivningar och internkontrollplaner utvecklas. I revisionsrapporterna finns även några områden omnämnda där revisorerna ser
att det finns förbättringsmöjligheter.
Revisorerna vill att kommunfullmäktige behandlar svar på revisionsrapporterna senast februari 2018.
Britt-Louise Å Källmark, ordförande kommunens revisorer, redovisar
genomförda granskningar
Ordföranden tackar för redovisningen.
Yrkande
Ordföranden yrkar att revisionsrapporterna om granskning av intern
kontroll vid fakturering till kund samt vid utbetalningar remitteras till
kommunstyrelsen för beredning av svar till kommunfullmäktige senast
26 februari 2018 och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att revisionsrapporterna om granskning av intern kontroll vid fakturering
till kund samt vid utbetalningar remitteras till kommunstyrelsen för
beredning av svar till kommunfullmäktige senast 26 februari 2018 och
finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Handlingar i ärendet:
Revisorernas skrivelse 4 december 2017, med bilagda revisionsrapporter
”Granskning intern kontroll vid fakturering till kund” och ”Granskning intern kontroll vid
utbetalningar”
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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 § 310

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom
Västerviks kommun från 1 januari 2018
Dnr 2017/400-206
Miljö- och byggnadskontoret har 13 november 2017 tagit fram ett
förslag till ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
1 januari 2017 trädde flera ändringar i miljöprövningsförordningen
(2013:251) i kraft. Ändringar som påverkar delar i befintlig taxa.
Ändringarna följer de förslag som SKL tagit fram och kontoret har använt
sig av den översättningsnyckel som Naturvårdsverket tagit fram. I sin
skrivelse sammanfattar kontoret de förslagna ändringarna och bifogar
också förslaget till taxa i sin helhet. Miljö- och byggnadsnämnden
behandlade ärendet 2017-11-15 § 195 och beslutade ”att begära att
kommunfullmäktige ska fastställa bilagt förslag till taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område och att den ska gälla från 1 januari 2018.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att begära att nu gällande taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 44) upphävs från och med 1 januari 2018”.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver 23 november att man inte har
något ytterligare att tillföra ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagt förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område,
att den nya taxa ska gälla från 1 januari 2018, samt
att nu gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 44) upphävs från och
med 1 januari 2018.
Kf § 310
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27, § 434
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 november 2017
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017-11-15, § 196
Miljö- och byggnadskontorets skrivelse 8 november 2017
Expedieras till: Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen
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 § 311

Taxa för plan- och bygglagen från 1 januari 2018
Dnr 2011/163-206
Nu gällande taxan för plan- och bygglagen antogs av
kommunfullmäktige 2011 05 02 § 138. Nuvarande taxa justeras med ett
tusendels prisbasbelopp (mPBB) varje år. Kostnaderna för att behandla
byggärenden är till stor del beroende av lönekostnader och
prisbasbeloppet har inte följt med löneutvecklingen. Prisindex
Kommunal Verksamhet (PKV) tas fram och rekommenderas av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genom att priserna för löner,
material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt
pris. Det är därför mera rimligt att justera taxan med PKV som är mer
anpassat till löneutvecklingen än prisbasbeloppet.
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-11-15 § 196
och beslutade att ”begär att kommunfullmäktige höjer alla avgifter i
nuvarande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt
plan- och bygglagen (PBL) mm, med 10 % från och med den 1 januari
2018. Höjningen är jämförbar med en justering utifrån prisindex
kommunal verksamhet (PKV).”
Kommunstyrelsens förvaltning skriver 23 november 2017 att man inte
har något ytterligare att tillföra ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja alla avgifter i nuvarande taxa för miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL) m.m. med 10 %, samt
att höjningen gäller från 1 januari 2018.
Kf § 311
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27, § 435
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 november 2017
Miljö- och byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-11-15, § 196
Miljö- och byggnadskontorets skrivelse 8 november 2017
Expedieras till: Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen
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 § 312

Ansökan att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden
Dnr 2017/74-041
Från och med 2012 införde Västerviks kommun regler kring att
överskott eller underskott mot driftbudget ska regleras mot en
resultatutjämningsfond. Nämnd kan föreslå disponering av medel från
resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad
verksamhet på längre sikt och ska lämnas senast 30 november för att
behandlas av kommunfullmäktige.
Socialnämnden har 2017-11-30 § 134 föreslår kommunfullmäktige
besluta att låta nämnden under 2018 få disponera 5 mnkr från
Resultatutjämningsfonden. Socialnämnden ser en ökning av både antal
beslut och omfattningen av besluten när det gäller verksamheten
omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) som gör
att budgeterat belopp för 2018 inte räcker till.
Vid årsbokslutet 2016 fanns för Socialnämnden 32,3 mnkr i fonden.
Nämndens prognos för helåret 2017 är ett nollresultat. Den tillfälliga
utökningen av nämndens ram 2018 innebär inte utökad verksamhet på
sikt då något eller några av de ärenden som beslutats under 2017 och
som genererar stora kostnader i framtiden kan bli ärenden där staten
går in och tar större delen av kostnaden.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 4 december 2017
förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att socialnämndens ram för 2018 utökas med 5 mnkr ur
resultatutjämningsfonden.
Kf § 312
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-18 § 448
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 december 2017
Socialnämndens beslut 2017-11-30, § 137
Socialförvaltningens skrivelse 10 november 2017
Expedieras till: Kommunstyrelsens ledningskontor, socialnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 313

Delårsrapport januari – juni 2017 för Regionförbundet i
Kalmar län
Dnr 2017/383-042
Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin delårsrapport för
perioden 1 januari – 30 juni 2016 till ägarna för kännedom.
Regionförbundets styrelse har 2017-10-26, § 97, godkänt delårsrapporten.
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla
delårsrapporten.
Som bilagor till delårsrapporten finns granskning med utlåtande från de
av landstingsfullmäktige valda revisorerna i Regionförbundet i Kalmar
län, revisionsrapport från PwC med granskning av delårsrapporten samt
protokollsutdrag från förbundsstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 8 november 2017 inget
ytterligare att tillföra ärendet.
Jäv
Under kommunstyrelsens möte anmäler Tomas Kronståhl (S), Conny
Tyrberg (C), Harald Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M) och Tommy
Ivarsson (SD) jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna lämnad delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 för
Regionförbundet i Kalmar län.
Kf § 313
Jäv
Dan Nilsson (S), Tomas Kronståhl (S), Conny Tyrberg (C) Harald
Hjalmarsson (M), Jon Sjölander (M), Carl-Henrik Eriksson (C), Tommy
Ivarsson (SD), Malin Sjölander (M), Bo Jonsson (C) och Akko Karlsson
(MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Annette Torstensson (C) går in
som ordföranden istället för Dan Nilsson. Birgitta Hederberg (S) ersätter
Dan Nilsson (S), Poul Larsen (S) ersätter Tomas Kronståhl (S) och Ingvar
Ahlström (M) ersätter Harald Hjalmarsson (M).
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige har bifallit förslaget.

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 313 forts.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lämnad delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 för
Regionförbundet i Kalmar län.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 436
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 november 2017
Delårsrapport januari – juni 2017 för Regionförbundet i Kalmar län, samt missiv
revisorernas granskning och revisionsrapport
Expedieras till:
Regionförbundet i Kalmar län
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 § 314

Motion om att inrätta en kulturarvsfond – svar
Dnr 2017/250-109
Bo Karlsson (SD), Anders Loman (SD) och Tommy Ivarsson (SD) har
19 juni 2017 lämnat in en motion om att inrätta en kulturarvsfond.
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige inrättar en särskild
kulturarvsfond, samt att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att
utarbeta förslag till reglemente för kulturarvsfonden, med beaktande av
kommunens befintliga regelverk för föreningsbidrag.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 13 november 2017 yttrat
sig över motionen. Det görs ett stort och betydande arbete av många
olika aktörer för att bevara, använda och utveckla kulturarv och
kulturmiljöer i Västerviks kommun. Kommunen arbetar också med flera
olika projekt för att lyfta det lokala kulturarvet. Ett aktuellt exempel på
det är projektet Bronsålderskust.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om att inrätta en kulturarvsfond.
Kf § 314
Yrkanden
Bo Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Conny Tyrberg (C) med instämmande av Anna Bodjo (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Bo Karlsson och Conny Tyrberg deltar vidare i debatten.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden
ställer kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Bo Karlssons
yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Bo Karlssons (SD) yrkande om bifall till motionen

Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 314 forts.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
49 ja, 8 nej, 0 avstår och 0 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen om att inrätta en kulturarvsfond.
Reservation
Anders Loman (SD), Bo Karlsson (SD), Tommy Ivarsson (SD), Christer
Molin (SD) och Per-Olof Henningsson (SD) reserverar sig mot beslutet:
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att
avslå vår motion om en kulturarvsfond.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 409
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 november 2017
Bo Karlssons (SD), Anders Lomans (SD) och Tommy Ivarssons (SD) motion 19 juni 2017
Expedieras till:
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 § 315

Motion om att Västerviks kommun ska verka för utvisning
av personer utan uppehållstillstånd/ uppehållsrätt – svar
Dnr 2017/205-109
Anders Loman (SD), Tommy Ivarsson (SD) och Bo Karlsson (SD) har 19
maj 2017 lämnat in en motion om att Västerviks kommun ska verka för
utvisning av personer utan uppehållstillstånd/uppehållsrätt. Motionärerna
vill att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att initiera ett
effektivare samarbete med polisen för att dels utvisa icke EU-medborgare
utan uppehållstillstånd eller med avvisningsbeslut, samt att utvisa tiggande
EU-medborgare utan uppehållsrätt.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 16 november 2017 lämnat ett
yttrande över motionen. Där framkommer bl.a. att det redan idag finns
former för samarbete med Polismyndigheten kring bl.a. avvisningsbeslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
20 november 2017 anse motionen om att Västerviks kommun ska verka
för utvisning av personer utan uppehållstillstånd/uppehållsrätt för
besvarad.
Kf § 315
Yrkande
Bo Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
I debatten deltar utöver Bo Karlsson även Tomas Kronståhl (S).
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden
ställer kommunstyrelsens förslag att anse motionen för besvarad mot
Bo Karlssons yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Bo Karlssons (SD) yrkande om bifall till motionen

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 § 315 forts.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
52 ja, 5 nej, 0 avstår och 0 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20
november 2017 anse motionen om att Västerviks kommun ska verka för
utvisning av personer utan uppehållstillstånd/uppehållsrätt för besvarad.
Reservation
Anders Loman (SD), Bo Karlsson (SD), Tommy Ivarsson (SD), Christer
Molin (SD) och Per-Olof Henningsson (SD) reserverar sig mot beslutet:
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att
inte bifalla vår motion angående att kommunen ska verka för utvisning av
personer utan uppehållstillstånd/uppehållsrätt.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 410
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 november 2017
Anders Lomans (SD), Tommy Ivarssons (SD) och Bo Karlssons (SD) motion 19 maj 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 316

Motion om att förbjuda tiggeri på offentlig plats – svar
Dnr 2017/204-109
Anders Loman (SD), Tommy Ivarsson (SD) och Bo Karlsson (SD) har
19 maj 2017 lämnat in en motion om att förbjuda tiggeri på offentlig
plats. Motionärerna vill att undantaget för gatumusik stryks ur Västerviks
kommuns lokala ordningsföreskrifter samt att de lokala ordningsföreskrifterna ändras så att det tydligt framgår att tillståndsplikt, gäller
för insamling av pengar i bössor eller liknande oavsett om insamlingen
sker passivt eller aktivt.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 8 november 2017 ett
förslag till svar. I förarbetena till nu gällande ordningslag står det att inte
bör finnas lokala ordningsföreskrifter som förbjuder penningsinsamling i
samband med gatumusik. Frågan om ordningsstörning i samband med
passiv penninginsamling har behandlats av bl.a. Länsstyrelsen i
Västmanland och tingsrätten i Södertälje.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om att förbjuda tiggeri på offentlig plats.
Kf § 316
Yrkanden
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Johannes Regell (SV) och
Akko Karlsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
I debatten deltar utöver ovannämnda även Tomas Kronståhl (S) och
Krister Örnfjäder (S).
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden
ställer kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Bo Karlssons
yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Bo Karlssons (SD) yrkande om bifall till motionen
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 § 316 forts.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
52 ja, 5 nej, 0 avstår och 0 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen om att förbjuda tiggeri på offentlig plats.
Reservation
Anders Loman (SD), Bo Karlsson (SD), Tommy Ivarsson (SD), Christer
Molin (SD) och Per-Olof Henningsson (SD) reserverar sig mot beslutet:
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att
avslå vår motion att förbjuda tiggeri på offentlig plats.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 428
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 8 november 2017
Anders Lomans (SD), Tommy Ivarssons (SD) och Bo Karlssons (SD) motion 19 maj 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Kf § 317

Medborgardialog i Västerviks kommun – principer
Dnr 2014/375-109
Demokratiberedningen tog 2014 fram ett förslag till ett antal principer
för medborgardialog i Västerviks kommun. Dessa behandlades av
kommunstyrelsen 2014 06-30, § 269, som då beslutade att
kommunfullmäktiges presidium i samverkan med kommunstyrelsen
förvaltning skulle fortsätta bereda ärendet. Därefter har det i både
Vision 2030 och i Budget 2018 uttalats att medborgardialoger ska
användas i större utsträckning.
Ärendet aktualiseras nu på nytt och kommunstyrelsens förvaltning
föreslår i skrivelse 13 november 2017 att principerna antas med ett
tillägg. Principerna är politikens verktyg för att forma ramen för hur
dialogerna ska användas internt och tydliggöra för medborgarna vad de
kan förvänta sig av medborgardialogprocesserna. Vidare konstateras
att det finns olika former av medborgardialoger där vissa sannolikt är
mer aktuella att arbeta med i vår kommun. Det är också viktigt att
medborgardialoger genomförs så att de blir meningsfulla och att rätt
kompetens finns i kommunen för att detta ska kunna ske.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta redovisade principer för medborgardialog i Västerviks kommun,
samt
att metoden förbättringspromenad även ska användas i stadsdelar.
Kf § 317
Mariann Gustafsson (V) deltar i debatten.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 415
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 november 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsens ledningskontor
Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen

Justerandes sign
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Kf § 318

Digitala sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige
samt inköp av surfplattor
Dnr 2009/465-004
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-09, § 366 att inriktningen är att
fullmäktige, nämnder och styrelser ska tillämpa digitala sammanträden
och utskick som ett första led i en effektivare ärendehantering.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17, § 243 att fr.o.m. 1 januari
2013 erbjuda de politiker som för alla sina förtroendeuppdrag frånsäger
sig sammanträdeshandlingar på papper en ersättning på 125 kr/månad.
I samband med detta fick också kommunstyrelsen och samtliga
nämnder i uppdrag att fortsätta utvecklingen av digitala handlingar i
First Class och de digitala presentationerna på sammanträdena så att
möjligheten till att arbeta digitalt ständigt förbättras.
I dagsläget är bolagsstyrelserna och socialnämnden och miljö- och
byggnadsnämnden helt digitala i sin hantering av sammanträdeshandlingar.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 14 november 2017 att
även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige helt övergår till digitala
sammanträdeshandlingar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att från och med mars 2018 övergå till enbart digitala sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare,
att alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige erbjuds möjlighet
att teckna avtal med Västerviks kommun om lån av surfplattor,
att inköp av surfplattor för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
finansieras genom pengar avsatta år 2017 för utvecklingsområden inom
koncerngemensamma satsningar och att även de nämnder som väljer
att gå över till helt digital lösning för sina sammanträdeshandlingar kan
få kostnaden för inköp av surfplattor finansierad på samma sätt, samt
att de politiker som får låna utrustning av Västerviks kommun för att
läsa sammanträdeshandlingar inte har rätt till den kostnadsersättningen
på 125 kr/månad som erbjuds dem som för alla sina förtroendeuppdrag
frånsäger sig sammanträdeshandlingar på papper.
Kf § 318
Yrkande
Tomas Kronståhl (S) yrkar som ändring att tredje att-satsen ändras från år
2017 till år 2018.
Justerandes sign
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Kf § 318 forts.
Jon Sjölander (M) deltar i debatten.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och ändringsyrkandet från
Tomas Kronståhl (S) under proposition och finner att kommunfullmäktige
har bifallit kommunstyrelsens förslag med ändring av tredje att-satsen
enligt ändringsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med mars 2018 övergå till enbart digitala sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare,
att alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige erbjuds möjlighet
att teckna avtal med Västerviks kommun om lån av surfplattor,
att inköp av surfplattor för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
finansieras genom pengar avsatta år 2018 för utvecklingsområden inom
koncerngemensamma satsningar och att även de nämnder som väljer
att gå över till helt digital lösning för sina sammanträdeshandlingar kan
få kostnaden för inköp av surfplattor finansierad på samma sätt, samt
att de politiker som får låna utrustning av Västerviks kommun för att
läsa sammanträdeshandlingar inte har rätt till den kostnadsersättningen
på 125 kr/månad som erbjuds dem som för alla sina förtroendeuppdrag
frånsäger sig sammanträdeshandlingar på papper.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 414
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 november 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
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Kf § 319

Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige – ändring
Dnr 2017/346-006
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30, § 245, att anta
kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2018.
Kommunstyrelsen har i samband med beslut om sin sammanträdesplan
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att göra en ändring i den
antagna sammanträdesplanen för 2018, avseende oktober månad.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog 31 oktober 2017 en
sammanträdesplan för kommunstyrelsen m.m. Kommunstyrelsen
beslutade 2017-11-13 § 401 att återremittera ärendet till förvaltningen
med uppdrag att se om sammanträdet 29 oktober 2018 skulle kunna
flyttas till en annan vecka.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 20 november 2017 nytt
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens utvecklingsdagar samt ordförandekonferenser år
2018, samt
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att flytta fullmäktiges sammanträde 29 oktober 2018 till 22 oktober 2018.
Kf § 319
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige har bifallit förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att flytta fullmäktiges sammanträde 29 oktober 2018 till 22 oktober 2018.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 427
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 november 2017
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13, § 401
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 november 2017
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 245
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivesle 12 oktober 2017
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
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Kf § 320

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden
Dnr 2017/393-101
I Kommunallag (2017:725) som träder i kraft 1 januari 2018 ändras
bland annat hur fullmäktige tillkännager och kallar till sammanträde,
5 kap. 13-15 §§. Nuvarande lag Kommunallag (1991:900) säger 5 kap.
10 § att ”uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en
vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som
fullmäktige beslutar”. I den nya lagen finns inte detta stycke med.
Västerviks kommunfullmäktiges arbetsordning 10 § anger att
”Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som
annonsering om sammanträde ska ske”. Gällande beslut fattades av
fullmäktige 2015-02-23, § 88 och säger att ”annonsering […] skall ske i
Västerviks-Tidningen, VästerviksPosten samt på kommunens hemsida
under mandatperioden 2015-2018.
Med anledning av ändringarna i kommunallagen kring tillkännagivande
och kallelse har kommunfullmäktiges presidium gett ledningskontoret i
uppdrag att se hur annonseringen i lokaltidningarna kan tas bort.
I skrivelse 15 november 2017 föreslår kommunstyrelsens förvaltning
bl.a. att beslutet om annonsering i lokalpress upphävs och att
tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden görs på hemsidan och
anslagstavlan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva sitt beslut 2015-02-23, § 88, Ändring av annonsering för
kommunfullmäktige i Västerviks kommun,
att ny formulering ska vara ”Tid, plats och ärendelista för
kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens
hemsida, anslagstavla och via tidningsannonser”,
att den nya formuleringen börjar gälla från och med 1 januari 2018 till
mandatperiodens slut.
Kf § 320
Yrkanden
Mariann Gustafsson (V) yrkar som ändring att tillkännagivande av
kommunfullmäktiges sammanträden ska ske digitalt, inte via
tidningsannonser.
Conny Tyrberg (C) med instämmande av Anna Bodjo (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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Kf § 320 forts.
I debatten deltar förutom ovannämnda även Jon Sjölander (M).
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot ändringsyrkandet från
Mariann Gustafsson (V) och finner att kommunfullmäktige har bifallit
kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Mariann Gustafssons (V) ändringsyrkande
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller, som framgår av bilaga till denna paragraf, med
52 ja, 1 nej, 3 avstår och 1 frånvarande.
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 2015-02-23, § 88, Ändring av annonsering för
kommunfullmäktige i Västerviks kommun,
att ny formulering ska vara ”Tid, plats och ärendelista för
kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens
hemsida, anslagstavla och via tidningsannonser”,
att den nya formuleringen börjar gälla från och med 1 januari 2018 till
mandatperiodens slut.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 430
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 november 2017
Expedieras till:
Kommunstyrelsens ledningskontor
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Kf § 321

Medborgarförslag om cykelbana på Hamngatan i Västervik
Dnr 2017/390-109
En boende i Västervik har 16 november 2017 lämnat in ett medborgarförslag om cykelbana på Hamngatan i Västervik. Förslagsställaren vill
öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter genom
hastighetsdämpande åtgärder.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet 4 december 2017.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och
besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 14 november 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Kf § 322

Medborgarförslag om att lösa trafikproblem på Hamngatan
i Västervik utan enkelriktning
Dnr 2017/ 394-109
En boende i Västervik har 16 november 2017 lämnat in ett medborgarförslag om att lösa trafikproblem på Hamngatan i Västervik utan
enkelriktning. Förslagsställaren vill att en cykelbana anläggs längs med
Hamngatan.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet 4 december 2017.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och
besvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 16 november 2017
Expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Ks § 323

Medborgarförslag om säkrare busshållplatser för
skolbussar i Hummelstad
Dnr 2017/419-109
Två boende i Västervik har 8 december 2017 lämnat in ett medborgarförslag om säkrare busshållplatser för skolbussar i Hummelstad.
Kommunfullmäktiges presidium har 11 december 2017 berett förslaget.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med motiveringen att medborgarförslaget
rör en verksamhet utanför den kommunala kompetensen, samt
att överlämna förslaget till Kalmar Länstrafik.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla presidiets förslag.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 8 december 2017
Expedieras till:
Förslagsställarna
Kalmar Länstrafik
Justerandes sign
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Kf § 324

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter
Anna Hertzog (C)
Dnr 2017/405-102
Anna Hertzog (C) har i skrivelse 4 november 2017, begärt entledigande
från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Anna Hertzog (C) begärt entledigande, samt
att utse
Fredrik Lindwall (C)
Sankta Gertruds Väg 48
593 42 Västervik
som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med
2017-12-21 till mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse 4 november 2017
Expedieras till:
Anna Hertzog
Fredrik Lindwall
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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Kf § 325

Val av ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktiges demokratiberedning efter Harald Haeg
Dnr 2017/437-102
Harald Haeg har i skrivelse 15 december 2017 meddelat att han har
lämnat Sverigedemokraterna och begär entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Harald Haeg begärt entledigande, samt
att utse
Lage Henning (SD)
Lysingsvägen 3 A, lgh 1001
593 53 Västervik
som ny ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning från och med
2017-12-21 till mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Avsägelse 15 december 2017
Expedieras till:
Harald Haeg
Lage Henning
Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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Kf § 326

Anmälningar
Dnr 2017/371-102
Länsstyrelsens beslut 14 november 2017 att från 24 november 2017 utse
Anders Brandin som ny ersättare för Kommunpartiet VDM
(Westerwikspartiet) i kommunfullmäktige till och med 14 oktober 2018.
Dnr 2017/6-004
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 413 Checklista för
barnperspektivet vid beslut i Västerviks kommun – svar på uppdrag.
Dnr 2017/59-109
Kommunstyrelsens svar 2017-11-27 § 420 på medborgarförslag om att
bygga cykelbana bakom fastigheterna Hamngatan 1-13 i Västervik.
Dnr 2017/136-101
Minnesanteckningar från demokratiberedningens möte 15 november 2017
med bilagt beslut om remittering av ungdomsmotioner och skrivelse om
beredningsprocessen och tidsplan för behandling av ungdomsmotionerna.
Dnr 2017/74-041
Kommunstyrelsens detaljbudget och verksamhetsplan 2018 godkänd
av kommunstyrelsen 2017-11-27, § 419
Dnr 2017/74-041
Miljö- och byggnadsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2018
godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-15, §§ 197-198.
Dnr 2017/74-041
Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan
2018 godkänd av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-28, § 99.
Dnr 2017/74-041
Socialnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2018 godkänd av
socialnämnden 2017-11-30, § 119.
Dnr 2016/66-041
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, koncernbudget 2018 och
ekonomisk plan 2019-2020 godkänd av styrelsen för Västerviks
Kommuns Förvaltnings AB 2017-11-28, § 4 – nr 6.
Dnr 2016/371-111
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2017-12-11om ersättning till
förtroendevalda som inte är ledamöter och ersättare i KF för deltagande i
utbildningen Hot, hat och våld mot förtroendevalda 27 november 2017.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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Kf § 327

Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S) avslutar årets sista
sammanträde i kommunfullmäktige med att tacka sina kollegor i
presidiet, Annette Torstensson (C) och Eva Ahlström (M), samt Sofie
Westerlund och Johan Hägglund i kansliet, för ett gott samarbete under
året och önskar en riktigt härlig julledighet och gott nytt år.
Därefter vänder sig ordföranden till fullmäktiges ledamöter och ersättare
med en julhälsning och ett tack för debatter under det gångna året, där
alla har Västerviks bästa i åtanke fast olika vägar.
Kommunfullmäktiges 2.e vice ordförande Eva Ahlström (M) riktar från
presidiet ett tack till ordföranden för ett gott samarbete och önskar en
riktig god jul och gott nytt år.
Ordföranden tackar och avslutar mötet.
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