2017-12-06

Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun kallas till sammanträde,
måndagen den 18 december 2017, kl. 18.00
Plats: Bryggaren, Västervik Teater & Konferens, Västervik

Ärendelista 18 december 2017
1.

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2.

Allmänhetens frågestund

3.

InIämnade frågor, interpellationer, motioner

4.

Revisionsrapporter om granskning av intern kontroll vid fakturering
till kund samt vid utbetalningar

5.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom Västerviks
kommun från 1 januari 2018

6.

Taxa för plan- och bygglagen från 1 januari 2018

7.

Ansökan att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

8.

Delårsrapport januari – juni 2017 för Regionförbundet i Kalmar län

9.

Motion om att inrätta en kulturarvsfond – svar

10. Motion om att Västerviks kommun ska verka för utvisning av
personer utan uppehållstillstånd/uppehållsrätt – svar
11. Motion om att förbjuda tiggeri på offentlig plats – svar
12. Medborgardialog i Västerviks kommun – principer
13. Digitala sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige samt
inköp av surfplattor
14. Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige – ändring
15. Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden
16. Inlämnade medborgarförslag
17. Valärenden
18. Anmälningar
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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. 17.30-18.00 på plats innan mötet.
Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast den 13 december 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 21 december 2017, kl. 15.00.
Förhinder att närvara vid sammanträdet skall omgående anmälas till respektive
gruppledare.
Västervik den 6 december 2017
Dan Nilsson
Ordförande

Sofie Westerlund
Sekreterare
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