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Beslut i KF
2012-06-25 § 119

Dnr
Dnr 2012/277-452

2012-12-17 § 242

Dnr 2012/404-001

2012-12-17 § 243

Dnr 2009/465-004

2013-01-28 § 12

Dnr 2011/47-041

2013-02-25 § 33

Dnr 2011/294-295

2013-03-25 § 51

Dnr 2012/509-003

2013-05-27 § 106

Dnr 2012/564-007

2013-06-24 § 133

Dnr 2011/615-287

Sammanfattning av beslut
I steg införa insamling av matavfall enligt
förslag från Miljö & Energi AB
Uppdra åt KS att inför nästa mandatperiod
göra en översyn av stadgarna för stiftelsen
Västerviks Museum och av avtalet från 2006
om Naturum
Uppdra åt KS och samtliga nämnder att
fortsätta utvecklingen av digitala handlingar
i FC och de digitala presentationerna på
sammanträdena så att möjligheten till att
arbeta digitalt ständigt förbättras
Uppdra åt KF:s presidium att ansvara för
fortsatt utveckling av modellen för årshjulet
- Uppdra åt VBAB att utföra ombyggnad
för kommunarkiv med prel. Inflyttning
tidigast 2014-01-01
Uppdra åt KS att senast i juni 2014 lämna
förslag till ev. revidering av
arvodesbestämmelser med inriktn. hel- eller
halvdagsarvode samt förslag om ev. förändr
av mandatbundna bidraget
Uppdra åt KS att tillsammans med berörda
myndigheter ytterligare utveckla samverkan
kring flyktingmottagandet i kommunen med
utgångspunkt i redovisade
utvecklingsområden
Uppdra åt BUN att namnge den nya
högstadieskolan i Gamleby

Aktuell status
Handläggs av Västerviks
Miljö & Energi AB
Handläggs av KS förvaltning,
enheten för samhällsbyggnad
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Åtgärd
Arbete pågår
Redovisning KF oktober
2014
Arbete pågår kontinuerligt

Handläggs av KF:s presidium

Arbete pågår kontinuerligt

Handläggs av Västerviks
Bostads AB

Arbetet pågår

Handläggs av KS förvaltning,
HR-enheten

Redovisning KF juni 2014

Handläggs av KS förvaltning,
enheten för arbete och
kompetens

Redovisning KF juni 2014

Handläggs av barn- och
utbildningsnämnden

Beslut tas i samband med
byggnation

Handläggning och verkställighet av KF-beslut t.o.m. 2014-03-10
2013-06-24 § 138

Dnr 2013/123-101

2013-06-24 § 141

Dnr 2012/509-003

2013-11-04 § 149

Dnr 2013/475-007

2013-11-04 § 156

Dnr 2013/415-040

2013-11-25 § 190

Dnr 2013/524-003

2013-12-16 § 208

Dnr 2013/180-109

2014-02-24 § 5

Dnr 2014/14-007

2014-02-24 § 6

Dnr 2012/43-109

- Uppdra åt demokratiberedningen att
fr.o.m. 2013-07-01 vidareutveckla
medborgardialog i olika former och vara
remissinstans för utredningar och förslag
inom beredningens område, samt
- Uppdra åt beredningen att själv besluta om
sina arbetsformer
Uppdra åt KS att i tidigare lagt uppdrag om
revidering av arvodesbestämmelserna ta
med frågan om hur kontaktpersonen för
Naturum ska arvoderas från nästa
mandatperiod
Remittera granskningsrapport över MBN:s
verksamhet till nämnden för yttrande senast
2014-02-15
Uppdra åt KS att ansvara för
implementeringen av styrmodellen ”Så styrs
Västervik” för samtliga delar inom
Västerviks kommun
Riktlinjerna för Västerviks kommuns
föreningsstöd ska utvärderas senast i
februari 2015
Kommundirektören lovar återkomma vid
nästa sammanträde om tidplan för svar på
medborgarförslag och motioner
Remittera granskningsrapport över
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet
till KS för yttrande senast 2014-05-15
Uppdra åt KS att introducera behållare för
pantåtervinning i enligt med motion från
Ingegerd Karlsson (S)
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Handläggs av
demokratiberedningen

Kontinuerligt arbete

Handläggs av KS förvaltning,
HR-enheten

Redovisning KF juni 2014

Exp. till MBN för yttrande

Redovisning KF mars 2014

Överlämnat till Anders
Björlin och C-M Mårheden
för handläggning

Arbete pågår

Exp till Anders Östlund,
KSF

Redovisning KF febr 2015

Handläggs av KS förvaltning

Verkställt KF febr 2014

Handläggs av KS förvaltning

Redovisning KF maj 2014

Handläggs av KS förvaltning

Arbete pågår
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2014-02-24 § 15

Dnr 2013/511-141

2014-02-24 § 26

Dnr 2012/509-003

2014-02-24 § 27

Dnr 2014/68-101

Uppdra åt KS förvaltning att inför arbetet
Handläggs av KS förvaltning
med budget 2015 utreda kostnaden för att ta
bort 2 km-gränsen för hemsändningsbidrag
Uppdra åt tillfälliga beredningen för
Handläggs av beredningen
arvodes- och partistödsfrågor mm att
redovisa förslag om arvoden,
mandatbundna bidrag, förändrad
nämndorganisation, ny modell för
omställningsstöd, uppdrag till presidierna i
KF och nämnderna
Uppdra åt tillfälliga landsbygdsberedningen Handläggs av beredningen
att ta fram ett landsbygdsprogram
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Redovisning i samband med
KS förslag till budget 2015
Redovisning KF juni 2014

Redovisning KF ??

