Kommunfullmäktige i Växjö
Kallelse till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö
Tisdagen 11 juni 2019 klockan 09.00
1. Justering av protokoll
2. Godkännande av dagordning
3. Information om besöks- och destinationsverksamhet - Anna Sjödahl,
näringslivschef
4. Utdelning av pris till årets arbetsplats 2018
5. Utdelning av kulturstipendier, stipendier till ideella ledare samt Växjö
kommuns kulturpris
6. Utdelning av Växjö kommuns Mångfaldspris
7. Information om Växjö station och kommunhus
8. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
9. Motion om införandet av visselblåsarfunktion - Carin Högstedt (V)
10. Motion om avgiftsfri kulturskola - Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V)
11. Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S)
12. Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S)
13. Framställda interpellationer
14. Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens
ordförande, till Tony Lundstedt (S) om hur bristen på lärare ökar i landets
alla kommuner
15. Interpellationssvar från Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande till
Martina Forsberg (S) om hur bristen på undersköterskor ökar i landets
alla kommuner
16. Interpellationssvar från Pernilla Tornéus (M) utbildningsnämndens
ordförande till Gunnar Storbjörk (S) om landsbygdsskolorna
17. Motion om att Växjö kommun ska vara i framkant med solcellsutbyggnad
- Andreas Olsson (C)
18. Medborgarförslag om övergångsställe vid Kastanjevägen och
Surbrunnsvägen
19. Fördjupad prognos efter april 2019 för Växjö kommun
20. Tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad
21. Nybyggnad av förskola vid Äventyret förskola
22. Om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök på Kungsmadskolan
23. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt
lagen om tobak och liknande produkter
24. Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente med
anledning av ny lagstiftning om tobak och liknande produkter
25. Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2020
26. Renhållningstaxa för 2020
27. VoB Kronoberg årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
28. Årsredovisning för Sydarkivera år 2018
29. Avtal med Trafikverket om samverkan och finansiering avseende
projektering av ny vägförbindelse och vägbro över respektive under kust
till kustbanan vid Bäckaslöv
30. Valärenden

31. Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
32. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag
33. Meddelanden till kommunfullmäktige
Växjö den 3 juni 2019

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 3 juni 2019

