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Ärendelista 18 juni 2019
Ärenden till kommunfullmäktige: 13-15, 18-19, 24-25
1. Upprop och val av justerare
2. Anmälan om delegationsbeslut
3. Kommundirektören informerar
4. Ekonomisk rapport för Västerviks kommun maj 2019
5. Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag maj
2019
6. Månadsrapport för kommunstyrelsen maj 2019
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7. Riktlinjer för direktupphandling – justering av gränsvärden
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8. Förslag på nytt utskott eller beredning med inriktning på kulturfrågor och andra
berörda frågor
9. Förslag på arbetsgivarutskott – begäran om förlängning
10. Redovisning av undersökning av företagsklimat

11. Överenskommelse kring fördjupad samverkan om minskning av ungas
arbetslöshet och nyanländas etablering
12. Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6) – remissvar till utbildningsdepartementet
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13. Motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun – förslag till svar
på återremiss
14. Motion om att göra kommunens verksamheter kranmärkta – förslag till svar
15. Motion om att öka möjligheten för att odla lokalt – förslag till svar
16. Förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan med planbeskrivning – yttrande
till Boverket
17. Promemoria om hur uppgifter i detaljplaner kan tillgängliggöras digitalt
– yttrande till Boverket
18. Motion om belysning längs Vassbäcksvägen – förslag till svar
19. Motion om fler parkeringsplatser vid kommunhuset – förslag till svar
20. Klimat- och energistrategi för Kalmar län – remissyttrande till Länsstyrelsen
21. Avsiktsförklaring om eventuellt citybad i Västervik – information
22. Vindkraftspark i Tribbhult – yttrande till exploatören
23. Ansökan om marknadsföringsbidrag – Team Gamleby Bowling Club
24. Motion om resfria möten – förslag till svar på återremiss
25. Säkerhetspolicy och riktlinjer för Västerviks kommunkoncern 2019-2022
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Ärendelista 18 juni 2019 forts.
26. Stickprov på hyressättning TjustFastigheter AB
27. Kommittébesök Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det
demokratiska samtalet – ersättning för kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare
28. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap – RIB 19
29. Riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling i Västerviks kommunkoncern
– revidering
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30. Rapporter
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