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Plats och tid

Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik
23 april 2018 kl. 18.00 – 21.00 ajournering kl. 18.15-.19.00

Beslutande
Harald Hjalmarsson (M)

Madelene Ståhl (S)

Maud Lindqvist (S)

Gustaf Molin (M)

Peter Johansson (M)

Marie Stenmark (M)

Eva Ahlström (M)

Elin Landerdahl (M)

Bo Andersson (M)

Conny Tyrberg (C)

Nina Berge (L)

Per-Olof Henningsson (SD)

Carl-Henrik Eriksson (C)

Leif Svensson (V)

Christer Molin (SD)

Mats Hugosson (C)

Mariann Gustafsson (V)

Johannes Regell (SV)

Åke Jägerö (S)

Christer Wester (S)

Sara Rais (SV)

Angelica Katsanidou (S)

Dan Nilsson (S)

Ronny Petersson (S)

Tomas Kronståhl (S)

Ann-Margret Knutsson (S)

Marcus Fridlund (S)

Malin Wimmerström (S)

Anna Hederberg (S)

Pontus Larsson (S)

Katarina Andersson (M)

Helena Sjöholm (M)

Johnny Wiman (MP)

Jon Sjölander (M)

Malin Sjölander (M)

Jan Källmark (M)

Kenneth Hardy Axelsson (L)

Bo Karlsson (SD)

Erik Torbrand (M)

Sverker Thorén (L)

Tommy Ivarsson (SD)

Anders Loman (SD)

Annette Torstensson (C)

Hans Ellervik (W)

Alexandra Isaksson (SV)

Christel Alvarsson (C)

Lars-Inge Karlsson (KD)

Jessica Kristiansson (S)

Gunnar Jansson (S)

Ewa Ståhl (S)

Sharad Bhatt (S)

Margareta Fredriksson (S)

Krister Örnfjäder (S)

Akko Karlsson (MP)

Ulf Jonsson (S)

Benny Svensson (S)

Anna Bodjo (MP)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Christer Wester (S) och Tommy Ivarsson (SD)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 maj kl. 14.00.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

83-98

Johan Hägglund

Ordförande
Dan Nilsson

Justerande
Christer Wester

Tommy Ivarsson

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

23 april 2018

Anslaget sätts upp

4 maj 2018

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunstyrelsens förvaltning

Johan Hägglund

Anslaget tas ned

28 maj 2018
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Tjänstgörande ersättare
Jonas Törngård (M) ersättare för Katarina Andersson (M)
Mary Lundbäck (M) ersättare för Malin Sjölander (M)
Yvonne Nilsson (M) ersättare för Bo Andersson (M)
Bertil Gyllenram (M) ersättare för Eva Ahlström (M)
Eva Lindbom (L) ersättare för Sverker Thorén (L)
Berit Tall (S) ersättare för Krister Örnfjäder (S)
Solveig Thorngren (S) ersättare för Anna Hederberg (S)
Yngve Nilsson (S) ersättare för Ronny Petersson (S)
Göran Oscarsson (S) ersättare för Jessica Kristiansson (S)
Iremli Thörn (S) ersättare för Sharad Bhatt (S)
Birgitta Hederberg (S) Sharad Bhatt (S) Madelene Ståhl (S)
Övriga närvarande
Lars Axmon, kommunens revisorer
Saad Benatallah, kommunens revisorer, §§ 83-89
Britt-Louise Källmark, ordförande kommunens revisorer
Ivar Svensson, kommunens revisorer
Sven Öberg, kommunens revisorer, §§ 83-85
Anders Björlin, kommundirektör
Kim Brink, kommunstyrelsens förvaltning
Christina Bäckström, ledningskontoret
Erik Ciardi, Regionförbundet i Kalmar län, § 84
Samet Ibram, barn- och utbildningskontoret
Bodil Liedberg Jönsson, Oskarshamns kommun, § 84
Gun Lindberg, kommunstyrelsens förvaltning, § 90
Jenny Rees, Svensk kärnbränslehantering, § 84
Patrik Winge, Västervik Teater & Konferens
Mikael Åskog, ledningskontoret
Närvarande inte tjänstgörande ersättare

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 23 april 2018
§ 83

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

§ 84

Information om mellanlagring och slutförvar av kärnbränsle

§ 85

Interpellation om delegationsbeslut och kostnader för
advokatbyrå – framställande och svar

§ 86

Motion om duschrobotar på särskilda boenden

§ 87

Motion om japanska toaletter

§ 88

Motion om att skapa fler träffpunkter för äldre och
långtidssjuka

§ 89

Motion om äldreboendegaranti

§ 90

Hållbarhetsbokslut 2017 för Västerviks kommun

§ 91

Revisionsrapport om granskning av intern kontroll vid
utbetalning av löner – svar

§ 92

Ägardirektiv 2018 för Smålandshamnar AB – antagande

§ 93

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
per 31 mars 2018

§ 94

Val av ersättare i valnämnden – fyllnadsval av vakant plats
för Miljöpartiet

§ 95

Val av nämndeman i Kalmar tingsrätt – fyllnadsval av vakant
plats för Miljöpartiet

§ 96

Val av ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktiges
demokratiberedning efter Leif Aringstam (M)

§ 97

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Daniel Johansson (MP)

§ 98

Anmälningar

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 § 83

Mötets öppnande, upprop och val av justerare
Ordföranden Dan Nilsson (S) hälsar alla välkomna och öppnar
sammanträdet.
Upprop sker.
Christer Wester (S) och Tommy Ivarsson (SD) utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik,
3 maj 2018 kl. 14.00.
Ordföranden yrkar att mötet ajourneras för gruppdiskussioner och fika
med återsamling kl. 18.50.

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 § 84

Information om mellanlagring och slutförvar av kärnbränsle
Dnr 2018/156-429
I januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och
miljödomstolen sina yttranden över Svensk Kärnbränslehanterings (SKB)
ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle. Nästa steg är att regeringen
ska fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen samt tillåtlighet enligt
miljöbalken.
Eric Ciardi från Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Jenny
Rees, SKB, och Bodil Liedberg, Oskarshamns kommun informerar
fullmäktige om statusen för processen och en möjlig tidslinje. För
regionens del handlar det inte om själva slutförvaret, utan om
mellanlagring och inkapsling.
Ordföranden tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:
Powerpoint Information om mellanlagring och slutförvar av använt kärnbränsle
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 § 85

Interpellation om delegationsbeslut och kostnader för
advokatbyrå – framställande och svar
Dnr 2018/101-109
Mariann Gustafsson (V) har 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, § 66 att framställan och
besvarande av interpellationen om delegationsbeslut och kostnader för
advokatbyrå sker vid nästa sammanträde.
Mariann Gustafsson (V) läser upp sin interpellation.
Tomas Kronståhl (S) svarar på interpellationen och redogör för ett skriftligt
svar (bilaga 2) som är utskickat till ledamöterna.
Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige godkänner svaret på
interpellationen och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna svaret på interpellationen om delegationsbeslut och
kostnader för advokatbyrå.

Handlingar i ärendet:
Tomas Kronståhls (S) svar 22 mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 66
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
kommunfullmaktige@vastervik.se

Svar på Mariann Gustafssons (V) interpellation angående
delegationsbeslut och kostnader för advokatbyrå
Mariann Gustafsson (V) har ställt en interpellation om delegationsbeslut och kostnader för
advokatbyrå för utredning med anledning av Uppdrag Gransknings granskning av
Slottsholmen m.m. Interpellationen tar upp ett telefonmöte i kommunstyrelsen som hölls för
information inför ett ordförandebeslut, protokollföring av telefonmötet, frågor om
ordförandebeslutet och bestämmelser i delegationsordningen kring kostnadstak för
delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har inte möjlighet att ha sammanträden där ledamöter deltar på distans.
Skulle den möjligheten ges så är heller inte telefonmöte aktuellt eftersom det inte uppfyller de
krav som ställs i kommunallagen. Det telefonmöte som anordnades den 15 december var
därmed inget formellt sammanträde utan endast en inbjudan till en information där det stod
varje ledamot fritt att delta på plats eller via telefon. Därmed fanns heller inget krav på
protokollföring av mötet. Minnesanteckningarna som fördes finns tillgängliga för den som
önskar ta del av dem.
Angående frågan om huruvida beslutet om att tillsätta en extern utredning var så brådskande
att det inte kunde vänta så är det upp till mig som ordförande att avgöra. Min ambition var att
få en juridisk oberoende granskning klar och redovisad innan Uppdrag granskning sände
programmet. Detta naturligtvis av flera anledningar, men inte minst för att skapa möjlighet
och faktaunderlag för dels eventuella vidare beslut. Men även för att ha underlag och
förutsättningar att besvara frågor.
En prövning av bedömningen att ett ärende anses brådskande och beslut fattats genom
ordförandebeslut kan göras genom laglighetsprövning i samband med att beslutet anmäls till
nämnden/kommunstyrelsen. Eftersom det aktuella beslutet inte är överklagat och nu har
vunnit laga kraft så finns inte längre möjligheten att pröva detta.
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § kommunallagen uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot
som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Någon begränsning av möjligheterna att delegera
brådskande ärenden enligt denna paragraf finns inte. Däremot finns möjligheten att begränsa
uppdraget till vissa typer av ärenden. Enligt kommunstyrelsens delegation till sin ordförande
finns idag ingen sådan begränsning. Att införa ett kostnadstak skulle riskera att sätta
bestämmelsen och ambitionen helt ur spel. Eftersom de ärenden som avses är brådskande och
kräver snabba beslut så är det sannolikt att den slutliga kostnaden som beslutet medför är svår
att bedöma och avgöra vid beslutstillfället. Att invänta en färdig kostnadsberäkning för att
kunna avgöra om kostnaden ligger inom det delegerade kostnadstaket skulle riskera att
fördröja eller helt undanröja ett beslut som behöver eller behövts fattats omgående.
Vid det aktuella tillfället valde jag som ordförande att erbjuda möjligheten till att delta vid ett
telefonmöte för att dels informera om den bakomliggande orsaken och dels redovisa mina
avsikter med att fatta ett ordförandebeslut om att anlita en oberoende juridisk granskning.
Vid det tillfället uppfattade jag inte heller att någon var av en annan uppfattning eller åsikt.
Min bedömning är att det var ett korrekt beslut som besparat både personal och andra
inblandade både tid, pengar och lidande.

Angående frågan om från vilket konto pengarna tas så bör det inte regleras utan hanteras i
särskild ordning efter varje beslutstillfälle. Det går inte i förväg att veta vilken typ av kostnad
som blir aktuell vid ett brådskande beslut och hur denna ska redovisas på ett korrekt sätt vid
beslutstillfället.

Tomas Kronståhl (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kf § 86

Motion om robotduschar på särskilda boenden
Dnr 2018/121-109
Peter Johansson (M) har 28 mars 2018 lämnat in en motion (bilaga) om
duschrobotar på särskilda boenden. Motionären yrkar att socialnämnden
ges i uppdrag att utrusta de kommande nyproduktionerna med
duschrobotar, samt att ta fram en införandeplan på hur övriga särskilda
boenden ska utrustas med duschrobotar.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen överlämnas till socialnämnden för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om robotduschar på särskilda boenden remitteras till
socialnämnden för beredning.

Handlingar i ärendet:
Peter Johanssons (M) motion 28 mars 2018
Expedieras till:
Socialnämnden
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 § 87

Motion om japanska toaletter
Dnr 2018/130-109
Peter Johansson (M) har 5 april 2018 lämnat in en motion (bilaga) om
japanska toaletter. Motionären yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att
utrusta de kommande nyproduktionerna med bidétoaletter, samt att ta
fram en införandeplan på hur övriga särskilda boenden ska utrustas med
bidétoaletter.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen överlämnas till socialnämnden för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om japanska toaletter remitteras till socialnämnden för
beredning.

Handlingar i ärendet:
Peter Johanssons (M) motion 5 april 2018
Expedieras till:
Socialnämnden
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 § 88

Motion om att skapa fler träffpunkter för äldre och
långtidssjuka
Dnr 2018/147-109
Bo Karlsson (SD) har 16 april 2018 lämnat in en motion (bilaga) om att
skapa fler träffpunkter för äldre och långtidssjuka. Motionären yrkar att
kommundirektören ges i uppdrag att utreda en modell där delar av
kommunens fordonsflotta används för att möjliggöra utflykter och träffar för
kommunens äldre och långtidssjuka i enlighet med intentionerna i
motionen.
Bo Karlsson (SD) föredrar delar av sin motion.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om att skapa fler träffpunkter för äldre och långtidssjuka
remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Bo Karlssons (SD) motion 16 april 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 § 89

Motion om äldreboendegaranti
Dnr 2018/151-109
Lars-Inge Karlsson (KD) har 2018-04-18 lämnat in en motion (bilaga) om
äldreboendegaranti. Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag
att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att
vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti,
alternativt ta kontakter med SKL och socialdepartementet för att få den
regeländringar som behövs.
Lars-Inge Karlsson föredrar motionen.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen överlämnas till socialnämnden för
beredning och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om äldreboendegaranti remitteras till socialnämnden för
beredning.

Handlingar i ärendet:
Lars-Inge Karlsson (KD) motion 18 april 2018
Expedieras till:
Socialnämnden
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 § 90

Hållbarhetsbokslut 2017 för Västerviks kommun
Dnr 2018/75-042
I skrivelse 3 april 2018 med bilaga presenterar kommunstyrelsens
förvaltning Hållbarhetsbokslut 2017 för Västerviks kommun.
Hållbarhetsbokslutet beskriver ett antal utvalda indikatorer och händelser
som speglar kommuninnevånarnas och kommunkoncernens
miljösituation, livskvalitet och försörjning under år 2017. Indikatorerna är
temperaturmätare som visar om utvecklingen går i rätt riktning och i rätt
takt och ska fungera som underlag till nya målformuleringar och
prioriteringar. Vid val av indikatorer har en avvägning gjorts för att få en så
bred bild som möjligt av vilka faktorer som kan ha betydelse för
kommunens utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt ska de vara
möjliga att följa över en längre tid. Hållbarhetsbokslutet kommer under
2018 att kompletteras med fördjupade uppföljningar av kommunens
Avfallsplan samt Energi- och klimatstrategi.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisat Hållbarhetsbokslut 2017 för Västerviks kommun.
Kf § 90
Gun Lindberg, kommunstyrelsens förvaltning föredrar Hållbarhetsbokslutet
2017 för Västerviks kommun.
Harald Hjalmarsson (M), Leif Svensson (V), Anna Bodjo (MP), Jon
Sjölander (M), Tomas Kronståhl (S) och Conny Tyrberg (C) deltar i
debatten.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat Hållbarhetsbokslut 2017 för Västerviks kommun.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 144
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 april 2018 med bilagt Hållbarhetsbokslut 2018
för Västerviks kommun 2017
Expedieras till:
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 § 91

Revisionsrapport om granskning av intern kontroll vid
utbetalning av löner – svar
Dnr 2018/91-007
Kommunens revisorer har i skrivelse 13 februari 2018 överlämnat en
revisionsrapport om granskning av intern kontroll vid utbetalningar av
löner. Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av kommunens revisorer
genomfört granskningen. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen
säkerställer en ändamålsenlig kontroll i löneutbetalningsprocessen.
Kommunens revisorers övergripande bedömning är att kommunen har en
ändamålsenlig process.
Kommunstyrelsens förvaltnings lämnar i skrivelse 5 april 2018 ett förslag
till svar på revisionsrapporten. I skrivelsen redovisas svar på de
förbättringsförslag som lyfts fram i revisionsrapporten. Bland annat
kommer processbeskrivningar uppdateras i samband med det
övergripande införandet av ett kvalitetsledningssystem i kommunen. En
stor del handlar också om utbildningsinsatser, för att minimera
uppkomsten av fel i processen.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 april 2018 som sitt
yttrande över revisionsrapporten om granskning av intern kontroll vid
utbetalningar av löner och överlämna det till kommunfullmäktige.
Kf § 91
Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens
yttrande som svar på revisionsrapporten och finner att kommunfullmäktige
bifallit yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten om granskning av intern kontroll vid utbetalningar av
löner.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23, § 164
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 april 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 17
Kommunens revisorers skrivelse 13 februari 2018 med bilagd revisionsrapport från EY
daterad november 2017
Expedieras till:
Kommunens revisorer
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 § 92

Ägardirektiv 2018 för Smålandshamnar AB – antagande
Dnr 2017/421-107
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 96 att giltighetstiden för då
gällande ägardirektiv för Smålandshamnar AB skulle förlängas till
bolagsstämman 2018. Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till
ägardirektiv för Smålandshamnar AB. I förslaget är avsnittet som hänvisar
till avsiktsförklaringen mellan kommunerna från 2016 borttaget som ett
styrdokument för hamnbolaget. Det som kvarstår är formuleringen under
ägarens krav att bolaget ska verka för att väg- och järnvägsnät med
koppling till hamnarna i Oskarshamn och Västervik utvecklas. Vidare har
kravet på avkastning på det egna kapitalet blivit höjt från minst 8 % till 9
%. Slutligen är det inskrivet i direktivet under rubriken ”Muntlig
rapportering” att en gemensam ägardialog mellan Oskarshamns,
Västerviks, Hultsfreds kommuner och bolaget ska ske en gång per år och
innan revidering av ägardirektiv. Oskarshamns kommunfullmäktige antog
Ägardirektivet Smålandshamnar AB 2018 2018-03-12, § 34.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2018, samt
att överlämna detsamma till Smålandshamnars AB:s bolagsstämma 2018.
Kf § 92
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Ägardirektiv för Smålandshamnar AB 2018, samt
att överlämna detsamma till Smålandshamnars AB:s bolagsstämma 2018.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23, § 172
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 april 2018
Protokollsutdrag Oskarshamns kommunfullmäktige 2018-03-12, § 34
Ägardirektiv Smålandshamnar AB, daterat 180116
Expedieras till:
Ombudet till Smålandshamnars AB bolagsstämma
Smålandshamnar AB
Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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Kf § 93

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag per 31 mars 2018
Dnr 2018/122-109
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom 1 år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktiges sammanträden i april och
oktober lämna en redovisning av de motioner som inte beretts färdigt.
I skrivelse 3 april 2018 redovisar kommunstyrelsens förvaltning antalet
obesvarade motioner och medborgarförslag per den 31 mars 2018.
31 mars finns 24 obesvarade motioner, varav ingen är äldre än 1 år.
25 medborgarförslag är f.n. obesvarade. 1 medborgarförslag är äldre än
1 år.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag per 31 mars 2018 till kommunfullmäktige.
Kf § 93
Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige godkänner redovisning och
finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag per 31 mars 2018.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 153
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 april 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
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Kf § 94

Val av ersättare i valnämnden – fyllnadsval av vakant plats
för Miljöpartiet
Dnr 2017/282-102
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 297 att utse ersättaren
Annika Tyréus (MP) till ledamot i valnämnden samt att lämna platsen som
ersättare vakant.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse
Börje Lund (MP)
Skyttegatan 7 C
593 54 Västervik
som ny ersättare i valnämnden från och med 3 maj 2018 till
mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27, § 297
Expedieras till:
Börje Lund
Valnämnden
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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Kf § 95

Val av nämndeman i Kalmar tingsrätt – fyllnadsval av
vakant plats för Miljöpartiet
Dnr 2017/282-102
Mari Boström (MP) har 2017-08-23 lämnat in en avsägelse bland annat
från uppdraget som nämndeman i Kalmar tingsrätt.
Kalmar tingsrätt meddelar i skrivelse inkommen 4 december 2017 att ett
fyllnadsval ska göras för perioden till och med utgången av 2019.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse
Jens Jackowski (MP)
Ålhult 6
593 76 Blackstad
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 tingsrätts skrivelse 4 december 2017
Mari Boströms avsägelse 23 augusti 2017
Expedieras till:
Jens Jackowski
Mari Boström
Kalmar tingsrätt
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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Kf § 96

Val av ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktiges
demokratiberedning efter Leif Aringstam (M)
Dnr 2018/47-102
Leif Aringstam (M) har i skrivelse 26 januari 2018 avsagt sig bland annat
platsen som ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktiges
demokratiberedning.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Leif Aringstam entledigande från uppdraget som ledamot och
vice ordförande i kommunfullmäktiges demokratiberedning, samt
att utse ersättaren Eva Ahlström (M) till ny ledamot och vice ordförande
från och med 3 maj 2018 till mandatperiodens slut 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valberedningens förslag.

Handlingar i ärendet:
Leif Aringstams avsägelse 26 januari 2018
Expedieras till:
Leif Aringstam
Eva Ahlström
Demokratiberedningen
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
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Kf § 97

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Daniel Johansson
(MP)
Dnr 2018/152-102
Daniel Johansson (MP) har 20 april 2018 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Daniel Johansson (MP) entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen, samt
att utse Fredrik Zanton (MP) till ny ersättare från och med 3 maj 2018 till
mandatperioden slut 2018.

Handlingar i ärendet:
Daniel Johanssons avsägelse 20 april 2018
Expedieras till:
Daniel Johansson
Fredrik Zanton
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliet
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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Kf § 98

Anmälningar
Dnr 2017/171-108
Mark- och miljödomstolens protokoll 13 mars 2018, mål P1840-17, att
avslå överklaganden av kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för del
av Horn 1:262 m.fl. Grönö.
Dnr 2017/140-108
Förvaltningsrättens i Linköping beslut 2018-03-28 i mål 2043-17 om att
avslå överklagandet av kommunfullmäktige i Västerviks kommuns beslut
2017-02-27, § 27, gällande avkastningskrav i ägardirektiv för kommunalt
bolag.
Dnr 2017/192-108
Förvaltningsrättens i Linköping beslut 2018-03-28 i mål 3063-17, 3363-17
och 3367-17 om att avvisa överklagandet i vissa delar och avslå
överklagandet i andra delar av kommunfullmäktige i Västerviks kommuns
beslut 2018-03-27, § 60, 61, 62 gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Dnr 2017/202-108
Förvaltningsrättens i Linköping beslut 2018-03-28 i mål 3615-17 om att
avslå överklagandena av kommunfullmäktige i Västerviks kommuns beslut
2017-04-24, § 98, gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Dnr 2016/371-371
Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 2018-04-05 att valkretsindelning och
antalet mandat för Kalmar läns landsting skall vara oförändrade vid 2018
års val till landstingsfullmäktige.
Dnr 2018/92-101
Minnesanteckningar från demokratiberedningens möte 20 mars 2018.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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