2018-02-15

Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun kallas till sammanträde,
måndagen den 26 februari 2018, kl. 13.00, observera starttiden
Plats: Bryggaren, Västervik Teater & Konferens, Västervik

Ärendelista 26 februari 2018
1.

Mötets öppnande, upprop och val av justerare

2.

Allmänhetens frågestund

3.

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022

4.

InIämnade frågor, interpellationer, motioner

5.

Information om utlämning av surfplattor och tider för utbildning i
digitala handlingar

6.

Revisionsrapport om uppföljande granskning av IT-verksamheten
och informationssäkerhet i Västerviks kommun

7.

Övergripande information om IT-säkerhet

8.

Revisonsrapporter om granskning av intern kontroll vid fakturering
till kund samt vid utbetalningar – svar

9.

Revisionsrapport ”Granskning av verkställighet av fattade beslut”
– svar

10. Revisionsrapport ”Styrning med riktlinjer och policydokument i
Västerviks kommun” – svar
11. Revisionsrapport om granskning av intern kontroll vid
utbetalningar av löner
12. Reglemente för den samordnade revisionen i Västerviks kommun
– ändring
13. Utökad hyra på nya Dalsgården
14. Policy för inköp av el för Västerviks kommunkoncern
15. Ägardirektiv 2018 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och
de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks
Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB
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16. Ägardirektiv 2018 för Västervik Resort AB
17. Förnyad grafisk profil för Västerviks kommun – svar på återremiss
18. Omdisponering i investeringsplan 2018
19. Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås,
Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun – ändring
20. Arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern – ändring
21. Ersättning till röstmottagare och valnämndens ledamöter och
ersättare vid de allmänna valen 2018
22. Ersättning till röstmottagare vid tillfälligt öppnade förtidsröstningsställen (institutionsröstning) vid de allmänna valen 2018
23. Utökade lokaler för högre studier vid Campus Västervik
24. Hyresavtal Plivit Tradehallen – ändring
25. Kvalitetspolicy för Västerviks kommunkoncern
26. Motion om att upprusta väg 35 – svar
27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens
återvinningscentraler – förlängd svarstid
28. Medborgarförslag om tillgång till utedass/wc för äldre och
funktionshindrade – ändring av kommunfullmäktiges beslut
2017-11-27, § 282
29. Inlämnade medborgarförslag
30. Valärenden
31. Anmälningar
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkommen.
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. 12.30-13.00 på plats innan mötet.
Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast den 21 februari 2018.
Medborgarförslag kan lämnas in på kommunhuset, gärna på blankett. Läs mer om
frågestunden och medborgarförslag på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 eller
på www.vastervik.se, där finns också blankett till medborgarförslag.
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Handlingarna till fullmäktiges ärenden finns att läsa på kommunhuset, Fabriksgatan 21,
Västervik, cirka en vecka före sammanträdet. Handlingar finns även på stadsbiblioteket
och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se.
Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan 21,
Västervik, torsdag 8 mars 2018, kl. 15.00. Ärende 3 Antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022 justeras omedelbart på sammanträdet,
dvs. 26 februari 2018.
Förhinder att närvara vid sammanträdet skall omgående anmälas till respektive
gruppledare.
Västervik den 15 februari 2018
Dan Nilsson
Ordförande

Sofie Westerlund
Sekreterare
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