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Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun kallas till sammanträde,
måndagen den 19 juni 2017, kl. 13.00
Plats: Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Västervik
Ärendelista 19 juni 2017
1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
2. Allmänhetens frågestund
3. Utdelning av Västerviks kommuns miljöstipendium 2016
4. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
5. Vision 2030 för Västerviks kommun
6. Delårsrapport för kommunen januari – april 2017
7. Utökade lokaler för förskolan i Västerviks centralort
8. Ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut gällande
kostverksamheten samt hyresavtal för livsmedelsbutik vid
Ludvigsborgsskolan
9. Förslag till reviderad skötselplan för Gränsö naturreservat
10. Köp av del av Källsåker 1:1
11. Budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020 för Västerviks kommun
12. Granskningsrapport om IT-verksamheten och informationssäkerhet i
Västerviks kommun – svar
13. Granskningsrapport om uppföljning av kommunstyrelsens förvaltnings
samhällsbyggnadsenhet – svar
14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val – yttrande till länsstyrelsen
15. Valdistriktsindelning vid 2018 års allmänna val – yttrande till länsstyrelsen
16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 – svar
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17. Motion om att införa dagsammanträden för kommunfullmäktige i Västerviks
kommun – svar
18. Motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd – svar
19. Motion om samåkningsparkering – svar
20. Inlämnade medborgarförlsag
21. Valärenden
22. Anmälningar
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkommen.
På www.vastervik.se/webbtv kan du följa sammanträdet direkt och även se det i
efterhand.
Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller
synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på
frågan sker till fullmäktiges ordförande kl. 12.30-13.00 på plats innan mötet.
Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast den 14 juni 2017..
Medborgarförslag kan lämnas in på kommunhuset, gärna på blankett. Läs mer om
frågestunden och medborgarförslag på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 eller
på www.vastervik.se, där finns också blankett till medborgarförslag.
Handlingarna till fullmäktiges ärenden finns att läsa på kommunhuset, Fabriksgatan 21,
Västervik, cirka en vecka före sammanträdet. Handlingar finns även på stadsbiblioteket
och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se.
Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan 21,
Västervik, torsdag 29 juni 2017, kl. 15.00.
Förhinder att närvara vid sammanträdet skall omgående anmälas till respektive
gruppledare.
Västervik den 8 juni 2017

Dan Nilsson
Ordförande

Sofie Westerlund
Sekreterare
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