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Kallelse till möte med kommunfullmäktige
26 april 2021 klockan 10:00.
Arenan, Västervik Resort. Med möjlighet till distansdeltagande.
Ledamot som önskar delta på distans ska meddela det till kansliet senast
torsdagen 22 april.
Ewa Ståhl (S) och Leif Svensson (V) står i tur att justera.
Protokollet justeras senast torsdag 29 april klockan 10:00.
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
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Särskild information om mötet 2021-04-26
Restriktioner och förhållningsregler i salen med anledningen av
covid-19
Mötet genomförs utifrån kommunstyrelsens förvaltnings riskbedömning 8 januari 2021.
‐ Ledamöter med symptom, även lindriga, som exempelvis hosta, förkylning eller
liknande ska inte delta fysiskt.
‐ Ledamöter i riskgrupper ska inte delta fysiskt.
‐ Utökat fysiska avståndet mellan deltagarna i fullmäktigesalen. Möblering ger
möjlighet att röra sig i salen utan kontakt.
‐ Fyra in‐ och utgångar kommer användas.
Karta över ingångarna finns i Netpublicator.
‐ Vid ett längre möte kommer lokalen ventileras.
‐ Handsprit och munskydd kommer finnas tillgängligt i salen och vid talarstolen.
‐ Möjlighet finns att tvätta händerna med tvål och vatten.
‐ Ingen förtäring.
Distansdeltagande
Fullmäktiges presidium har beslutat att det ska erbjudas möjlighet att delta på distans vid
mötet. Distansdeltagande sker med StarLeaf. Det är varje distansdeltagande ledamots
ansvar att följa rutinen för distansdeltagande. Rutinen finns i Netpublicator.
Ledamot som önskar delta på distans ska meddela det till kansliet senast
torsdagen 22 april.
Ungdomsfullmäktige
Ungdomsmotioner från elever från Västerviks gymnasium behandlas på dagens möte.
EK19A, EK19B, EKSA20A, NA20A, NA20B, SA20B, SA20C och VO19 närvarar på distans
på ungdomsfullmäktige som är en del av det ordinarie fullmäktigemötet. Elever har
genom ett särskilt beslut i fullmäktige yttranderätt och möjlighet att delta i debatten med
fullmäktiges ledamöter när ungdomsmotionerna behandlas.
Ungdomsfullmäktige beräknas pågå till cirka 14.00 och webbsänds inte till allmänheten.
Lunch
Det är planerat för en ajournering för lunch klockan 12.00‐13.00. De ledamöter och
tjänstgörande ersättare som deltar på plats har möjlighet att köpa lunch på Västervik
Resort.
Anmälan om lunch behöver göras till kansliet senast onsdag 21 april.
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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.
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 fullmäktiges
valberedning. Övriga valärenden beslutas av fullmäktige utan beredning. Respektive
gruppledare nominerar kandidater till de val som ska beslutas.
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Ärendelista 26 april 2021
Nr.

Ärende

Diarienr.

1

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2

Ungdomsmotion Håll koll på drogerna ‐ svar

2019/320

3

Ungdomsmotion Att inkludera invandrare i samhället ‐ svar

2020/447

4

Ungdomsmotion Bevara Vituddens natur ‐ svar

2020/448

5

Ungdomsmotion Bättre miljö på Löga ‐ svar

2020/449

6

Ungdomsmotion Cykelbana till Gamleby och Gunnebo ‐ svar

2020/450

7

Ungdomsmotion Färre elever per klass ‐ svar

2020/451

8

Ungdomsmotion Förbättra busstiderna till landsbygden ‐ svar

2020/452

9

Ungdomsmotion Införande av cykelpumpar vid Västerviks Gymnasium
‐ svar

2020/453

10

Ungdomsmotion Kulturkrock skapar segregation i skolan ‐ svar

2020/454

11

Ungdomsmotion Sommarbusskort för elever i Västerviks kommun
‐ svar

2020/455

12

Ungdomsmotion Återinför sommarlovskorten ‐ svar

2020/456

13

Ungdomsmotion Äldreomsorgen bör få utökade resurser ‐ svar

2020/457

14

Ungdomsmotion Ny ishall i Västervik ‐ svar

2020/458

15

Allmänhetens frågestund

16

Val av ersättare i demokratiberedningen

17

Valärenden

18

Anmälningar

19

Inlämnade frågor och interpellationer

20

Revisorerna har ordet

2021/89

21

Granskning av barnkonventionens efterlevnad ‐ svar

2020/469

22

Reduktion av livsmedelskontrollavgifter

2020/157

2021/114
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Nr.

Ärende

Diarienr.

23

Förbud mot att vistas på särskilt angivna platser ‐ delegation till
kommunstyrelsen

2020/157
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