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Kf §

12. Anmälningar
Dnr 2018/64‐041
Kommunstyrelsens detaljbudget och verksamhetsplan 2019 godkänd
av kommunstyrelsen 2018‐11‐27, § 408
Dnr 2018/64‐041
Barn‐ och utbildningsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan
2019 godkänd av barn‐ och utbildningsnämnden 2018‐11‐28, § 108.
Dnr 2018/64‐041
Miljö‐ och byggnadsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2019
godkänd av miljö‐ och byggnadsnämnden 2018‐11‐21, §§ 354‐355.
Dnr 2018/64‐041
Socialnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2019 godkänd av
socialnämnden 2018‐11‐29, § 101.
Dnr 2018/349‐007
Kommunens revisorers skrivesle 2018‐12‐03 om genomförd granskning av ledarskapet i
klassrummet, med bilagd revisionsrapport december 2018 från EY.
Dnr 2018/350‐007
Revisionsrapport oktober 2018 med förstudie om Västerviks kommuns styrning och
uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare. Rapporten är utförd av EY
på uppdrag av kommunens revisorer.
Dnr 2018/351‐007
Revisonsrapport oktober 2018 med förstudie om likställighetsprincipen i Västerviks
kommun. Rapporten är utförd av EY på uppdrag av kommunens revisorer.
Dnr 2018/92‐101
Demokratiberedningens anteckningar från möte 6 november 2018.
Dnr 2018/92‐101
Demokratiberedningens anteckningar från möte 20 november 2018.
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Minnesanteckningar från demokratiberedning 6 november 2018
Datum: tisdagen 6 november2018
Plats: Tjustsalen, kommunhuset
Tid: Kl. 14.00‐15.45
Närvarande: ordförande Dan Nilsson (S) § 1, Eva Ahlström, vice ordförande och tjänstgörande
ordförande §§ 2‐6, Tobias Keller (C), Anna Bodjo (MP), Kenneth Hardy Axelsson (L), Staffan
Folke (V), Christina Sundsmon (W), Kerstin Lahi (KD), Dan Larsen (SD), Lage Henning (SD),
Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret: Sofie Westerlund, Elisabet Olsson (pkt 1‐3, del
av pkt 4), Malin Davidsson (pkt 1‐3, del av pkt 4)

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Han meddelar att han
måste vidare på annat uppdrag och lämnar över till vice ordförande Eva Ahlström.

2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.

3. E‐förslag – information om hantering
Malin Davidsson, kommunsekreterare, redovisar statistik över inkomna e‐förslag och
information om hantering av e‐förslag. Kontroll sker utifrån antagen policy för e‐förslag.
Demokratiberedningen ställer frågor som besvaras av Malin Davidsson och Elisabet Olsson,
kanslichef.
Synpunkter framförs kring redovisning av svaren på Västerviks kommuns webbplats. Förslag
om att lägga länkar till beslut i nämnder/styrelser läggs fram. Kontaktuppgifter till berörd nämnd/
styrelse/förvaltning kan med fördel presenteras vid svaret. Möjlighet att följa svar framförs, detta
finns idag genom att alla som är intresserade av att följa ett visst förslag kan "prenumerera" på
förslaget.
Elisabet och Malin återkommer under slutet av punkt 4 och visar exempel på hur svar på ett
e‐förslag har presenterats, vilket underlag som fanns, bifogad fil och text. Kansliet väljer hellre
att klippa in text på hemsidan under svaret för specifika e‐förslag än att länka till beslut/
dokument. Den som skrev förslaget och även de som prenumererade på e‐förlaget har fått
information om att svaret är publicerat.
4. Motionsskrivardagen 24 oktober 2018
Demokratiberedningen lämnar synpunkter på genomförd motionsskrivardag.
‐ Lärarnas närvaro
Flera synpunker framförs om att lärarna inte är på plats i klassrummen vid
motionsskrivningen. Lärarnas närvaro är viktig, och att det klara direktiv från
skolledningen att lärarna behövs i klassrummen. Demokratiberedningen vill att
det är ett krav att lärarna är med på nästa motionsskrivardag.
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‐

‐

Inledningen
Synpunkter på inledningen i aulan lämnas, förslag att fråga eleverna hur de
upplevde inledningen med inspirationsföreläsning och information om
motionsskrivning. Positivt med inspirationsföreläsare. Förslag på att
gymnasiechefen är med och inleder dagen.
Engagemang
Många elever var engagerade. Totalt inkom ca. 80 ungdomsmotioner. Kansliet
återkommer med exakt antal. I vissa klasser var det lite stökigt, hade varit bra
med lärarnärvaro.

Se anteckning ovan under punkt 3 om redovisning av hur svar på e‐förslag har
presenterats på Västerviks kommuns webbplats.

4. Nominering av ungdomsmotioner
Sofie Westerlund, kommunsekreterare, visar en sammanställning över inkomna
ungdomsmotioner. Motionerna är grupperade enligt följande:
‐ Boende
‐ Föreningsliv och ungdomsverksamhet
‐ Utbildning (skolmiljö, mat, utbildning etc.)
‐ Kollektivtrafik
‐ Miljö och stads‐ och landsbygdsutveckling
‐ Övrigt (hälsa, marknadsföring)
Genomgång av kriterier inför nominering. Demokratiberedningen bestämmer följande
kriterier:
‐ Varje parti får nominera 10 st motioner totalt. Ledamoten och ersättaren för resp.
parti kommer överens om den interna fördelningen och vem som skickar in de
nominerade motionerna eller om båda skickar sina val. Kansliet räknar fram vilka
25 motioner som har fått flest röster.
Nomineringsdatumet har flyttats fram till den 13 november 2018. Kansliet kommer att skicka
ut en sammanställning till demokratiberedningen med förslag på fördelning av motioner
inför coachningssamtal med eleverna den 20 november 2018, preliminär tid 14‐16.
Senare steg i processen diskuteras. Det är viktigt att nämnder och styrelser som bereder
svar på ungdomsmotionerna som går vidare till politisk behandling tänker på att det är
elever som har skrivit motionerna och väljer ett språkl i sina skrivelser för att förståelsen
ska bli så bra som möjligt. Kansliet kommer att informera om det i samband med
överlämning av motioner enligt demokratiberedningens beslut om remiss.

5. Coachingssamtal 20 november 2018
Sofie Westerlund informerar om nästa möte den 20 november 2018, när det är
coachningssamtal med elever inför slutskrivning av motionerna.
Genomgång om vad som är bra att tänka på vid motionsskrivning:
‐ att motionen innehåller förslag som ingår i kommunens ansvarsområde
‐ att motionen inte strider mot lagstiftning
‐ att motionen innehåller ett nytt förslag/förändring, dvs. ett förslag som inte redan
tillämpas
‐ tydlig rubrik
‐ avgränsad motion (som inte innehåller flera områden i bakgrundsbeskrivningen
och att‐satser)
‐ en klar motivering varför förslaget bör förverkligas.
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6. Övrigt
Inget övrigt tas upp.
Ordföranden avslutar mötet.
Vid anteckningarna
Sofie Westerlund
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Minnesanteckningar från demokratiberedning 20 november 2018
Datum: tisdagen 20 november2018
Plats: Tjustsalen, kommunhuset
Tid: Kl. 14.30‐16.30
Närvarande: ordförande Dan Nilsson (S), Eva Ahlström (M), vice ordförande, Tobias Keller (C),
Anna Bodjo (MP), Kenneth Hardy Axelsson (L), Sverker Thorén (L), Staffan Folke (V),
Per Karlsson (V), Christina Sundsmon (W), Kerstin Lahi (KD), Dan Larsen (SD), Lage Henning (SD),
Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret: Sofie Westerlund
Barn‐ och utbildningsförvaltningen: ca. 40 elever från årskurs 2, Västerviks Gymnasium

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna och ett särskilt varmt
välkomnande till eleverna från årskurs 2 på Västerviks Gymnasium.

2. Presentation motionsskrivning och beredningsprocess
Ordföranden berättar att kommunfullmäktiges demokratiberedning har nominerat
25 ungdomsmotioner av totalt 78 motioner som lämnades i samband med motions‐
skrivardagen den 24 oktober 2018. Nästa steg i processen är dagens coachningssamtal när
eleverna får möjlighet att träffa demokratiberedningen och få råd och stöd inför
slutskrivningen av ungdomsmotionerna.
De elever som har fått sina motioner nominerade är inbjudna till dagens möte.
Ordföranden informerar om:
‐ upplägget för coachningssamtalen
‐ motionsskrivning
‐ inlämning till kansliet
‐ processen efter inlämning av slutskrivna ungdomsmotioner
Eleverna i årskurs 2 på gymnasiet kommer i december att rösta fram 10 ungdomsmotioner
som går vidare för politisk behandling. Demokratiberedningen kommer under nästa möte,
den 18 december 2018, att remittera motionerna till den nämnd/styresle som ska bereda
förslag till svar på motionerna.
Ungdomsdebatten i kommunfullmäktige är planerad till april 2019.

3. Genomgång av fördelning av coachningssamtal
Ordföranden går igenom fördelning av coachningssamtalen och prickar av närvaron för eleverna.

4. Coachningssamtal med elever från årskurs 2, Västerviks Gymnasium
Coachningssamtal sker i mindre grupper. Eleverna får presentationen om motions‐
skrivning och beredningsprocessen samt kontaktlista till demokratiberedningen om frågor
finns eller för individuell coachning för dem som inte kunde närvara på dagens möte.
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5. Avslutning
Mötet avslutas när eleverna och demokratiberedningen är klara med coachnings‐
samtalen.
Inget övrigt meddelas.

Vid anteckningarna
Sofie Westerlund
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