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27. 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.
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Minnesanteckningar från demokratiberedning
den 13 februari 2018
Datum: tisdagen den 13 februari 2018
Plats: Tjustsalen, kommunhuset
Tid: Kl. 13.00-15.00
Närvarande: Eva Ahlström (M), Staffan Folke (V), Maud Ärlebrant (KD),
Kerstin Lahi (KD), Christina Sundsmon (W), Dan Larsen (SD), Lage Henning (SD)
Kommunfullmäktigs presidium: Annette Torstensson (C) (tjänstgörande ordförande)
Kommunstyrelsens förvaltning: Elisabet Sjöstrand (pkt 1-3)
Ledningskontoret: Elisabet Olsson (pkt 4) Sofie Westerlund
Dagordning:
1. Mötets öppnande
Annette Torstensson, 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, öppnar mötet.
Ordföranden Dan Nilsson och vice ordföranden Leif Aringstam är förhindrade att närvara.
2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.
3. Integrationsstrategi 2018-2022
Elisabet Sjöstrand, integrationsstrateg, kommunstyrelsens förvaltning, redovisar
förslag till remisshandling och synpunkter som har framkommit vid framtagandet av
remisshandlingen.
Elisabet föreslår att fokusområdena bostad och kommunikationer slås ihop till ett
område. Demokratiberedningen ställer sig bakom förslaget.
Genomgång av målformuleringar för fokusområden. Elisabet undrar om fler
målformuleringar ska läggas till? Demokratiberedningen svarar att målformuleringarna kan kompletteras i ett senare skede och kommande handlingsplan, som
uppdateras varje år.
Demokratiberedningen beslutar att integrationsstrategin kan skickas på remiss till
berörda instanser, samt kopia till demokratiberedningen. Demokratiberedningen får
ta del av inkomna remissyttranden och förslaget inför att integrationsstrategin ska
behandlas av kommunstyrelsen och slutligen antagande i kommunfullmäktige.
Elisabet nämner att Regionförbundet har en utbildning i interkulturell kompentens/
bemötande med inriktning på valet 2018 där Västerviks kommun har möjlighet att delta.
Ordföranden och demokratiberedningen tackar Elisabet för väl genomfört arbete.
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4. Principer för medborgardialog i Västerviks kommun
Elisabet Olsson, kanslichef, kommunstyrelsens ledningskontor, redogör för
kommunfullmäktiges beslut om principer för medborgardialog i Västerviks
kommun och ger exempel på medborgardialoger som har genomförts.
Elisabet svarar på frågor från demokratiberedningen om e-förslag, som kommer att
införas inom kort. E-förslag ger en utökad möjlighet för medborgare att lämna
förslag till kommunen om hur man kan utveckla verksamheten.
Vikten av att resultatet av medborgardialogen återkopplas till dem som deltagit i
medborgardialoger poängteras. Elisabet framför att återkoppling finns med som en
princip, som är viktig för dialogen.
5. Övrigt
Sofie Westerlund, kommunsekreterare, kommunstyrelsens ledningskontor redogör för:
- Sändlista First Class
De personliga mejladresserna kommer att tas bort från sändlistan, som endast
kommer att innehålla politikeradresserna. Skriftlig information delas också ut
och mejlas i efterhand.
- Digitala handlingar
Demokratiberedningen har digitala utskick med möjlighet till pappershandlingar på mötet. Frågan ställs om pappershandlingarna kan tas bort för
demokratiberedningen. Demokratiberedningen beslutar att pappershandlingar
inte behövs.
Ledamöter i demokratiberedningen har väckt frågan om KF:s beslut om i-Pads
till fullmäktiges ledamöter och ersättare även gäller demokratiberedningen, som
är en beredning under fullmäktige? KF:s presidium tar med sig frågan, men i
KF:s beslut är det fullmäktige som avses.
- Ungdomsdebatt fullmäktige
Information om ungdomsdebatten i fullmäktige 26 mars 2018. Fullmäktiges
presidium har tagit delegationsbeslut om ersättning för demokratiberedningen
vid deltagande i debatten. Avstämning med Västerviks Gymnasium om placering
och deltagarantal, det blir 9 klasser som deltar, cirka 200 elever. Motionärerna
kommer att sitta längst fram i teatersalongen, enligt demokratiberedningens
beslut 2018-01-16 och önskemål som framförts från politiken efter utvärdering
av ungdomsdebatten 2017.
- Ungdomsdebatt gymnasiet
Information om att gymnasiet planerar att ha en ungdomsdebatt i april, troligen
18 april 2018, där ungdomsförbund och ungdomspolitiker via gruppledarna bjuds
in att delta.
Ordföranden avslutar mötet.
Vid anteckningarna
Sofie Westerlund
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