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Kallelse till möte med kommunfullmäktige
24 februari 2020 klockan 10:00.
Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.
Ärendelista och preliminärt program bifogas.
Rashmirkant Thakrar (SD) och Malin Wimmerström (S) står i tur att justera.
Maud Ärlebrant (KD), Krister Örnfjäder (S), Katarina Andersson (M) och Saad Benatallah (S)
är reserver.
Protokollet justeras senast torsdagen 27 februari 2020 kl. 16.00.
Ordinarie ledamot som inte har möjlighet att närvara kontaktar själv sin gruppledare för
inkallelse av ersättare.
Gruppledaren ansvarar för att meddela kansliet senast fredagen innan mötet om
eventuell frånvaro och tjänstgörande ersättare.
Sverker Thorén
Ordförande

Sofie Westerlund
Sekreterare
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Särskild information om mötet måndag 24 februari 2020
Mötet börjar kl. 10.00 med upprop och val av justerare, därefter är förmiddagen vikt för
tema miljö och klimat. Det blir föreläsningar och gruppdiskussioner kring Cirkulär ekonomi
och hållbar konsumtion. Lunch serveras samtidigt som gruppdiskussionerna pågår. Under
gruppdiskussionerna, kl. 11.45-13.00, är det paus i webbsändningen.
Redovisning från Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB sker på mötet.
Se information nedan under Redovisningar från nämnder och styrelser.

Allmän information om kommunfullmäktiges möten
Allmänhetens frågestund
Frågor från allmänheten som skall besvaras vid sammanträdet inlämnas skriftligt senast
klockan 8.00 tre arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet. En företrädare för
majoriteten och en från oppositionen erbjuds möjlighet att svara på frågan.
Redovisningar från nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges presidium ska enligt arbetsordningen för fullmäktige kalla nämnder
och styrelser två gånger per mandatperiod för att redogöra för verksamheten. Det är
ordföranden och ansvarig chef som kallas. Fokus på redovisningarna för 2020 är viktiga
händelser framåt och utmaningar.
Redovisning sker först och därefter finns möjlighet för fullmäktige att ställa frågor utan
efterföljande debatt.
Frågor och interpellationer från ledamöter
En ledamot eller tjänstgörande ersättare får lämna in interpellationer. De ska vara
skriftliga och undertecknade av en ledamot eller tjänstgörande ersättare.
Senast sex arbetsdagar före sammanträdet behöver en interpellation vara inlämnad till
kansliet. Ett skriftligt svar ska lämnas på interpellationen.
För frågor gäller samma som för interpellationer men svaret behöver inte lämnas
skriftligt. Det är bara frågeställaren och de som besvarar som får delta i debatten.
Revisorerna har ordet
Revisorerna har en stående punkt där de informerar om uppdraget och pågående
arbete inom revisionen.
Valärenden
Nyval och val av ordförandeposter i nämnder och styrelser bereds av kf-valberedning.
Övriga valärenden beslutas av fullmäktige utan beredning. Respektive gruppledare
nominerar kandidater till de val som ska beslutas.

2 (4)

2

Kommunfullmäktige
Kallelse
2020-02-24

Preliminär ärendelista 24 februari 2020

1

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2

Tema - miljö och klimat

3

Allmänhetens frågestund

4

Västervik Miljö & Energi AB - redovisning av viktiga
händelser och utmaningar för verksamheten

5

Västerviks Kraft Elnät AB - redovisning av viktiga
händelser och utmaningar för verksamheten

6

Inlämnade frågor och interpellationer

7

Revisorerna har ordet

8

Ny förskola inom fastigheterna Homman 1 och 2,
Västervik - beslut om nybyggnation

2019/453

9

Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun
- revidering

2019/439

10

Elektroniska undertecknanden av kommunala
sammanträdesprotokoll från 1 mars 2020

2020/59

11

Medborgardialog som underlag till beslut i större
och strategiska frågor - svar på uppdrag

2019/442

12

Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2019-2022
Västerviks kommun

2019/441

13

Ledningsplan för extraordinära händelser 2020

2020/36

14

Ägardirektiv 2020 för Västervik Resort AB

2019/370

15

Taxa för bygglovsverksamhet och hantering av
tillstånd för brandfarliga och explosiva varor från 1
mars 2020

2020/4

16

Taxor för enheten för samhällsbyggnad - revidering
avseende kostnad för utstakning från 1 mars 2020

2018/319

17

Motion om att Västervik ska bli en buräggsfri
kommun - svar

2019/156
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Motion om laptop till alla förtroendevalda - svar

2019/185

19

Motion om anonymt visselblåsarsystem inom vården
och omsorgen - svar

2019/153

20

Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa
platser i Västerviks kommun - svar på återremiss

2019/10

21

Motion Alternativ väg för samhällsviktiga transporter 2019/220
till och från Västerviks tätort - svar

22

Motion Sänktunnel vid Stora strömmen - svar

2019/226

23

Motion Inrätta ett stadsnära naturreservat vid
Lögarbergen, Kulbacken och Tändsticksberget - svar

2019/190

24

Motion om ensamståendes hälsosituation - svar

2018/292

25

Valärenden

26

Begäran om tjänstledighet från Harald Hjalmarsson

27

Anmälningar

2020/83
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