Kommunfullmäktige
Kallelse
2021-06-10

Kallelse till möte med kommunfullmäktige
21 juni 2021 klockan 10:00. Observera starttiden
Arenan, Västervik Resort. Med möjlighet till distansdeltagande.
Ledamot som önskar delta på distans ska meddela det till kansliet senast
torsdagen 17 juni.
Malin Wimmerström (S) och Erik Torbrand (M) står i tur att justera protokollet.
Protokollet justeras senast torsdag 24 juni 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
Johan Hägglund
Sekreterare
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Särskild information om mötet 21 juni 2021
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.
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 17 juni.
Parkering
Bilparkering finns på grusplanen mitt emot Västervik Resorts sommarreception.
Planerade ajourneringar
Det planeras för en ajournering för lunch cirka klockan 12.
De som önskar köpa lunch från Tapas och Cava meddelar kansliet det senast
tisdag 15 juni.
Det kommer under eftermiddagen, efter behov, att planeras för ajourneringar. En
smörgås kommer serveras under eftermiddagen.

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.
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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 21 juni 2021
Nr.

Ärende

Diarienr.

1

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2

Allmänhetens frågestund

3

Valärenden

4

Anmälningar

5

Interpellation ställd till Ingela Svensson (C) om statens extra pengar till
äldreomsorgen - svar

2021/186

6

Interpellation ställd till kommunalråd Dan Nilsson (S) om
vindkraftsetableringar - svar

2021/198

7

Inlämnade frågor och interpellationer

8

Revisorerna har ordet

2021/89

9

Budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 för Västerviks
kommun - antagande

2021/7

10

Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2021 godkännande

2021/65

11

Avveckling av biogasverksamheten vid Lucerna avloppsreningsverk

2021/191

12

Om- och tillbyggnad av Lucerna avloppsreningsverk

2021/182

13

Vindkraftsetableringar i Västerviks kommun - inriktningsbeslut

2021/205

14

Avfallsplan för Västerviks kommun 2021-2030 - antagande

2021/86

15

Lokala Avfallsföreskrifter (Renhållningsordning) för Västerviks kommun
- antagande

2021/86

16

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030 antagande

2019/338

17

Årsredovisning 2020, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet i Kalmar län

2021/168
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