Kommunfullmäktige i Växjö
Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö
Tisdagen 15 maj 2018 klockan 14.00
1. Justering av protokoll
2. Godkännande av dagordning
3. Information om arbetet med ett nytt kommun- och stationshus - Michael
Englund säkerhetschef på Jernhusen
4. Presentation av Linnéuniversitetets miljöpristagare, Tinh Sjökvist
5. Information från Värends räddningstjänst om insatstider – Jörgen
Gertsson, förbundschef
6. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
7. Framställda interpellationer
8. Interpellationssvar till Örjan Mossberg (V) från kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande Per Schöldberg (C) om fullmäktiges krav i samband med
försäljningen av 2069 lägenheter
9. Interpellationssvar till Carin Högstedt (V) från ordförande i
utbildningsnämnden Pernilla Tornéus (M) om behörig personal i
förskola/grundskola/gymnasium och fritidshem
10. Interpellationssvar till Jon Malmqvist (KD) från kommunalrådet Tomas
Thornell (S) om saklighet och samarbetsklimat i Växjö kommun
11. Interpellationssvar till Oliver Rosengren (M) från första vice ordförande i
kommunstyrelsen, Malin Lauber (S) om eventuellt upphävande av beslut
att bygga nytt kommunhus
12. Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete
med intern kontroll
13. Motion om att utveckla Växjö kommun till en attraktiv sommarkommun Eva Johansson (C) och Lena Wibroe (M)
14. Motion om att redovisa Växjö kommuns hela klimatpåverkan - Örjan
Mossberg (V)
15. Medborgarförslag om att införa toablock som bryter ner stor del av
läkemedelsrester
16. Medborgarförslag om att belägga Utsiktsvägen i Helgevärma med hård
yta
17. Medborgarförslag om en gemensam strategi och plan med andra
myndigheter för ökad trygghet och trivsel på Araby
18. Medborgarförslag om fler offentliga toaletter i centrum
19. Köavgift för kommunal bostadsförmedling för perioden 1 juli 2018 till den
30 juni 2019
20. Restaurangskolans flytt till Kungsmadskolan - beslut om byggnation
21. Om- och tillbyggnad av Torparskolan - beslut om byggnation
22. Antagande av Detaljplan för Kråkan 4 m fl, Väster (Vintervägen), Växjö
kommun
23. Antagande av detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4 (Kungsvägen/Mörners
väg/Liedbergsgatan), Växjö kommun
24. Hemställan till kommunfullmäktige rörande köp av Ansgarius 15, Växjö
25. Valärenden
26. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag

27. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
28. Meddelanden till kommunfullmäktige

Växjö den 7 maj 2018

Bo Frank
kommunfullmäktiges ordförande

Martin Fransson
sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt
Allmänheten är välkommen

Ca klockan 17.00 ges tillfälle till allmänhetens frågestund (max 30 min)
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds:
• i radio på frekvens 102.4 MHz
• på www.vaxjo.se
• i Öppna kanalen Växjö

Anslagen den 7 maj 2018

