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Kallelse till möte med kommunfullmäktige
27 januari 2020 klockan 13:00.
Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.
Ärendelista och preliminärt program bifogas.
Jenny Svensson (SV) och Annette Torstensson (C) står i tur att justera.
Rashmikant Thakrar (SD) , Conny Tyrberg (C) , Malin Wimmerström (S) och Maud
Ärlebrant (KD) är reserver.
Protokollet justeras senast torsdagen den 6 februari 2020 kl. 15.00.
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

Sofie Westerlund
Sekreterare
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Särskild information om mötet måndag 27 januari 2020
Redovisning från TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB sker på mötet. Se
information nedan under Redovisningar från nämnder och styrelser.

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.
Redovisningar från nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges presidium ska enligt arbetsordningen för fullmäktige kalla nämnder
och styrelser två gånger per mandatperiod för att redogöra för verksamheten. Det är
ordföranden och ansvarig chef som kallas. Fokus på redovisningarna för 2020 är viktiga
händelser framåt och utmaningar.
Redovisning sker först och därefter finns möjlighet för fullmäktige att ställa frågor utan
efterföljande debatt.
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 kf-valberedning.
Övriga valärenden beslutas av fullmäktige utan beredning. Respektive gruppledare
nominerar kandidater till de val som ska beslutas.
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Preliminär ärendelista 27 januari 2020

1

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2

Allmänhetens frågestund

3

TjustFastigheter AB - redovisning av viktiga
händelser och utmaningar för verksamheten

4

Västerviks Bostads AB - redovisning av viktiga
händelser och utmaningar för verksamheten

5

Interpellation om särbegåvade elever - Elin Sjölander
Landerdahl (M)

6

Inlämnade frågor och interpellationer

7

Revisorerna har ordet

8

Revisionsrapport om granskning av internbanken svar på uppdrag

2019/63

9

Revisionsrapport om granskning av arbetet med
orosanmälningar och uppföljning av placerade barn svar

2019/243

10

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda svar på återremiss

2019/304

11

Kommunfullmäktiges demokratiberedning - förslag
till utökat och förtydligat uppdrag

2019/344

12

Reglemente för kommunstyrelsen - revidering 2020

2019/418

13

Avtalssamverkan - redovisning 2019

2019/407

14

Styrdokumentet Personalsäkerhet och
säkerhetsprövning Västerviks kommunkoncern antagande

2019/346

15

Detaljplan för Katedern 11, centrumkoppling och
särskilt boende, Gamleby, Västerviks kommun,
Kalmar län - antagande

2012/315

16

Ägardirektiv 2020 för Västerviks kommuns helägda
bolag och dotterbolag

2019/370

2019/411
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Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern revidering

2019/279

18

Motion om ny finanspolicy - svar

2019/55

19

Motion Halvera avgiften till kulturskolan - svar

2019/162

20

Motion om att införa föräldrakontrakt och andra
åtgärder för att stödja och tydliggöra roller och
ansvar mellan skolan och föräldrar - svar

2019/132

21

Motion om bättre arbetsmiljö inom vård och omsorg
gällande arbetskläder och tvättmöjligheter - svar

2019/154

22

Motion om bättre arbetsmiljö inom vården och
omsorgen - svar

2019/155

23

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen - svar

2019/152

24

Valärenden

25

Anmälningar
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