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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun kallas till sammanträde.
Tid: Måndag 21 maj 2018 kl. 18.00.
Plats: HT-hallen, Studievägen 20, Totebo.

Ärendelista 21 maj 2018
1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
2. Allmänhetens frågestund
3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
4. Helhetsgrepp Bökensvedsområdet – redovisning av uppdrag
5. Om- och nybyggnation av stallar i Målserum, Västerik, och Heda, Gamleby
6. Parkeringsstrategi för Västerviks kommun – antagande
7. Revisionsrapport om uppföljande granskning av IT-verksamheten och
informationssäkerhet i Västerviks kommun – svar
8. Motion om halvtidsutvärdering av projektet med P-skivor – svar
9. Motion om att kommunen ska ansöka om medlemskap i organisationen
tillväxt och insyn – svar
10. Motion om en arenastad – svar
11. Motion om att ge lärare stöd att hantera sociala problem bland
barn och elever – svar
12. Motion om systematiska hälsosamtal i årskurs 1 på gymnasiet – svar
13. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet i Kalmar län 2017
14. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för
Regionförbundet i Kalmar län 2017
15. Valärenden
16. Anmälningar
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Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkommen. I
pausen, ungefär klockan 19.30, kommer allmänheten kunna ta en kopp kaffe med
kommunfullmäktiges ledamöter.
Smalspåret kommer gå mellan Västervik och Totebo under kvällen. Tåget avgår från
Västervik klockan 16.45, Verkebäck 17.00 och Ankarsrum 17.25. Efter sammanträdes slut
avgår tåget från Totebo tillbaka till Västervik, med stopp i Ankarsrum och Verkebäck.
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 16 maj 2018.
Det går att lämna e-förslag till kommunens politiker. E-förslag lämnas på Västerviks
kommuns hemsida www.vastervik.se/e-forslag. Där går det att rösta på andras förslag.
Handlingarna till sammanträdet hittar du på hemsida www.vastervik.se och på
kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.
Protokollet kommer att justeras tisdag 29 maj 2018, kl. 13.00 i kommunhuset,
Fabriksgatan 21, Västervik.
Förhinder att närvara vid sammanträdet skall omgående anmälas till respektive
gruppledare.
Västervik den 9 maj 2018
Dan Nilsson
Ordförande

Johan Hägglund
Sekreterare
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