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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun kallas till sammanträde.
Tid: Måndag 17 december 2018 kl. 13.00
Plats: Bryggaren, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.

Ärendelista 17 december 2018
1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
2. Allmänhetens frågestund
3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
4. Revisorerna har ordet
5. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018 för Regionförbundet i Kalmar län
6. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2019
7. Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen 2019
8. Avgifter, ersättningar och bidrag enligt socialtjänstlagen för insatser till personer
med funktionsnedsättning samt anhöriga 2019
9. Taxor 2019 för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde
10. Val av befattningar i styrelser och nämnder m.m.
11. Valärenden
12. Anmälningar
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkomna.
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 på plats innan mötet.
Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast den 12 december 2018,
vilket innebär tre arbetsdagar före sammanträdet.
Handlingarna till sammanträdet hittar du på hemsida www.vastervik.se och på
kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.
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Protokollet kommer att justeras torsdagen den 20 december 2018, kl. 16.00 i
kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.
Förhinder att närvara vid sammanträdet ska omgående anmälas till respektive
gruppledare. Vid oklarhet om vem som är gruppledare, med tanke på att det är
mandatperiodens första sammanträde, kontakta kansliet på mejladress
vasterviks.kommun@vastervik.se eller via kommunens växel 0490-25 40 00.
Västervik den 6 december 2018
Sverker Thorén
Ordförande

Sofie Westerlund
Sekreterare
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