Kommunfullmäktige

2021-11-11

Möte med kommunfullmäktige
22 november 2021 klockan 13:00.
Arenan, Västervik Resort.
Sverker Thorén
Ordförande

Ärendelista 22 november 2021
Nr.

Ärende

Diarienr.

1

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2

Allmänhetens frågestund

3

Valärenden

4

Anmälningar

5

Inlämnade frågor och interpellationer

6

Revisorerna har ordet

2021/89

7

Granskning av kommunens arbete för att motverka hot och våld information

2021/360

8

Delårsrapport för Västerviks kommun januari - augusti 2021

2021/65

9

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 324
Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera

2016/26

10

Försäljning av fastigheter för VA-försörjningen till Västervik Miljö &
Energi AB

2021/182

11

Hyresavtal för Bostad med särskild service för yngre vuxna inom
omsorgen om funktionsnedsatta på Stora Trädgårdsgatan 41

2021/336

12

Hyresavtal för lokal åt Gamleby hemtjänst i Linnéan

2021/337

13

Ändring av taxedokumentet Avgifter för hemsjukvård

2021/345

14

Ändring av taxedokumentet Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen

2021/345

Kommunfullmäktige

2021-11-11
Nr.

Ärende

Diarienr.

15

Ändring av taxedokumentet Avgifter och ersättningar enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade

2021/345

16

Ändring av taxedokumentet Avgifter, ersättningar och bidrag enligt
socialtjänstlagen för insatser till personer med funktionsnedsättning
samt anhöriga

2021/345

17

Fastställande av kommunal skattesats 2022 för Västerviks kommun

2021/7

18

Motion om seniorernas hus - svar

2018/180

19

Motion Fler laddstationer i Västerviks kommun - svar

2021/2

20

Motion om hållbar tillväxtstrategi - svar

2021/67

21

Motion angående del av cykelplanen - svar

2021/70

22

Motion angående etablering av solcellspark vid Västerviks flygplats svar

2021/83

2 (3)

Kommunfullmäktige

2021-11-11

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.
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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