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Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 16.50
Benny Johansson (M), ordförande
Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordf.
Lena Wibroe (M), 2:e vice ordf.
Tobias Adersjö (MP)
Patricia Aguilera (S)
Camilla Albinsson (KD)
Lars Alm (M)
Iréne Bladh (M)
Maria Carlsson (S)
Andreas Ekman (M)
Håkan Engdahl (SD)
Ann-Christin Eriksson (V)
Bo Frank (M)
Nils Fransson (L)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Charlotte Holmström (SD) §§ 119-124, 127-135
Anna Hultstein (M)
Andreas Håkansson (C)
Carin Högstedt (V)
Sigvard Jakopsson (M)
Ulf Hedin (M)
Eva Johansson (C)
Cheryl Jones Fur (MP)
Neira Kahrimanovic (MP)
Åsa Karlsson Björkmarker (S) §§ 125-126, 136144
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Malin Lauber (S)
Anders Lindoff (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Tony Lundstedt (S)
Ola Löfquist (S)
Pontus Nordfjell (SD)
Ola Palmgren (S)
Nils Posse (M)
Oliver Rosengren (M)
Per Schöldberg (C)
Alf Skogmalm (S)
Annika Stacke (L)
Gunnar Storbjörk (S)
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Gullvi Strååt (S) §§ 121-144
Tomas Thornell (S) §§ 119-120
Sofia Stynsberg (M)
Jon Malmqvist (KD)
Eva-Britt Svensson (V)
Anna Tenje (M) §§ 119-124
Cenneth Quick (M) §§ 125-144
Pernilla Tornéus (M)
Pierre Wiberg (M)
Catharina Winberg (M)
Pontus Kindenäs (SD)
Örjan Mossberg (V)
Hugo Hermansson (S)
Björn Svensson (M)
Yusuf Isik (S)
Margareta Jonsson (C)
Gudrun Holmberg (C)
Andreas Lindström (M)
Pia Philipsson (M)
Sven Johansson (C)
Martina Forsberg (S)
Anton Dackenberg (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Gunnel Jansson (MP)
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Olle Sandahl (KD)
Lovisa Alm (S)
Ylva Jönsson (V)
Håkan Frizén (V)
Lennart Adell Kind (L)
Torgny Klasson (L)
Hannington Lubwama (M)
Ezzedine Ernez (C)
Birgitta Nilsson (C)
Agneta Nordlund G-son (M)
Erik Jansson (MP)
Martin Fransson, sekreterare

2 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-05-17

Justering
Justerare

Marie-Louise Gustavsson (S)
Annika Stacke (L)

Plats och tid

Kommunkansliet, den 20 maj 2016 kl. 09.30

Justerade paragrafer

§§ 119-144

Ajournering

15.20 – 15.50
16.45 – 16.46 Allmänhetens frågestund. Inga
frågor ställdes.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 119-124, 127-143, 125-126, 144

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Benny Johansson

Justerare

……………………………………
Marie-Louise Gustavsson

Justerare

……………………………………
Annika Stacke
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2016-05-17 är justerat.
Anslagsdag

2016-05-20

Anslaget tas ner

2016-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen.

Underskrift
………………………………………………………
Martin Fransson
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§ 119

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Marie-Louise Gustavsson (S) Annika
Stacke (L) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum kl. 09.30 den 20 maj 2016 på kommunkansliet.
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§ 120

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Ann-Christin Eriksson (V) frågar kommunstyrelsens ordförande,
Bo Frank (M), om hur arbetet går med att ta fram en handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.
Bo Frank svarar.

Ann-Christin Eriksson (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Anna
Tenje (M) om det finns en brist på studiehandledare i Växjö kommun.
Anna Tenje svarar.

Cecilia Lundin Danielsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om olycksstatistiken för oskyddade trafikanter och vilka
åtgärder som tekniska nämnden vidtar för att minska olyckorna.
Sofia Stynsberg svarar.

Carin Högstedt (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren (M), om hur många med ekonomiskt bistånd som går
direkt till arbete och vilken typ av arbeten de går till.
Oliver Rosengren svarar.

Malin Lauber (S) frågar Oliver Rosengren om resultatet av Ungdomens
nykterhetsförbunds (UNF) årliga undersökning om underåriga kan köpa ut öl
i butiker och hur nämnden för arbete och välfärd arbetar med denna
problematik.
Oliver Rosengren svarar.
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Anton Dackenberg (S) frågar Bo Frank (M) om det finns en gemensam linje
för den styrande majoriteten när det gäller informationspolicyn,
kommunikation och marknadsföring.
Bo Frank svarar.

Håkan Frizén (V) frågar Bo Frank hur han ser på kommunens satsningar på
kulturområdet och hur dessa ska öka. Enligt en ranking ligger Växjö
kommun på plats 188 av landets kommuner.
Bo Frank svarar.

Eva-Britt Svensson (V) frågar om Miljöpartiet delar Bo Franks uppfattning
om att det finns en samsyn inom Blågröna Växjö kring kommunikation och
marknadsföring.
Cheryl Jones Fur (MP) svarar.
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§ 121

Dnr 2016-00024

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta
genom medborgarförslag:
 Medborgarförslag om en lekpark i Rottne överlämnas till tekniska
nämnden
 Medborgarförslag om sänkning av hastighet på Arabygatan
överlämnas till tekniska nämnden
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan
nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet
är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten
inte överlåtas.
Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
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§ 122

Dnr 2015-00839

Motion om att även anställda inom daglig verksamhet
ska får minnesgåva efter 25 år- Eva-Britt Svensson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens samverkansråd att ta
fram en modell för att årligen uppmärksamma personer inom daglig
verksamhet som arbetat i 25 år. Motionen anses därmed besvarad.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att personer inom LSS som
arbetat inom daglig verksamhet i Växjö kommun ska erbjudas en
minnesgåva efter 25 års arbete, på samma villkor som kommunens övriga
anställda.
I dagsläget omfattas ca 350 personer av insatsen daglig verksamhet och det
är inte ovanligt att man arbetar i 25 år eller längre. Idag finns ingen
motsvarighet till den minnesgåva som anställda inom Växjö kommun får
efter 25 år för dem som arbetar inom daglig verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 185/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
uppdra åt kommunstyrelsens samverkansråd att ta fram en modell för att
årligen uppmärksamma personer inom daglig verksamhet som arbetat i 25
år. Motionen anses därmed besvarad.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Per Schöldberg (C) med instämmande av Jon Malmqvist (KD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Eva-Britt Svenssons yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 röster
mot 24 röster för Eva-Britt Svenssons yrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens samverkansråd
För kännedom
Eva-Britt Svensson
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Omröstningsbilaga 1
§ 122 Motion om att även anställda inom daglig verksamhet ska få minnesgåva efter 25
år - Eva-Britt Svensson (V)
Sammanlagt resultat
Ja

37

Avstår

0

Nej

24

Ej röstat

0

Tot. antal ledamöter

61

Individuella resultat
Alf Skogmalm

S

Nej

Eva Johansson
1

Ja

Nils Posse
1

M

Ja

1

Anders Lindoff

S

Nej

Eva-Britt
1 Svensson V

C

Nej

Ola Löfqvist
1

S

Nej

1

Andreas Ekman

M

Ja

Gudrun
1 Holmberg C

Ja

Ola Palmgren
1

S

Nej

1

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gullvi1Strååt

S

Nej

Oliver1Rosengren

M

Ja

1

Ja

Gunnar
1 Storbjörk

S

Nej

Örjan 1Mossberg

V

Nej

1

Anette Nerlie
Anderberg
Anna Hultstein

S

Nej

Gunnel
1 Jansson

MP

Ja

Patricia
1 Aguilera

S

Nej

1

M

Ja

Håkan1 Engdahl

SD

Ja

Per Schöldberg
1

C

Ja

1

Anna Tenje

M

Ja

Hugo 1Hermansson S

Nej

Pernilla
1 Tornéus

M

Ja

1

Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke

V

Nej

Iréne 1Bladh

M

Ja

Pia Philipsson
1

M

Ja

1

L

Ja

Jon Malmqvist
1

KD

Ja

Pierre1Wiberg

M

Ja

1

Ann-Kristin
S
Lindqvist
Anton Dackenberg S

Nej

Jonas1Ek

S

Nej

Pontus
1 Kindenäs

SD

Ja

1

Nej

Lars Alm
1

M

Ja

Pontus
1 Nordfjell

SD

Ja

1

Benny Johansson M
Björn Svensson
M

Ja
Ja

Lena 1Wibroe
Malin 1Lauber

M

Ja

Nej

1

S

Nej

Rose-Marie
1
S
Holmqvist
Sigvard
1 Jakopson M

Ja

1

Bo Frank

Ja

Margareta
1
Jonsson C

Ja

Sofia 1Stynsberg

M

Ja

1

Camilla Albinsson KD

Ja

Maria1Carlsson

S

Nej

Sven 1Johansson

C

Ja

1

Carin Högstedt

Nej

Marie-Louise
1
Gustavsson

S

Nej

Tobias
1 Adersjö

MP

Ja

1

Catharina Winberg M

Ja

Martina
1 Forsberg

S

Nej

Tony 1
Lundstedt

S

Nej

1

Cecilia Lundin

S

Nej

MP

Ja

Ulf Hedin
1

M

Ja

1

Charlotte
Holmström
Cheryl Jones Fur

SD

Ja

Neira 1
Kahrimanovic
Nils Fransson
1

L

Ja

Yusuf1Isik

S

Nej

1

MP

Ja
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§ 123

Dnr 2016-00094

Motion om språkresurser på biblioteket Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till kultur- och
fritidsnämndens yttrande där nämnden hänvisar till det arbete som görs
utifrån gällande mångfalds- och personalpolicyer. Dessutom framgår det att i
kommande rekryteringar kommer särskild hänsyn tas till språkkompetenser.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion den 26 januari 2016 föreslagit att
kommunfullmäktige ska skapa förutsättningar på biblioteken som underlättar
för nyanlända att ta del av bibliotekens utbud genom att tillföra
språkresurser.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden har i § 24/2016 lämnat följande yttrande över
motionen: Kultur- och fritidsnämnden anser motionen vara besvarad genom
det arbete förvaltningen gör utifrån mångfalds- och personalpolicy. I
kommande rekryteringar kommer särskild hänsyn tas till språkkompetenser.
Kommunstyrelsen har i § 186/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
besvara motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande
där nämnden hänvisar till det arbete som görs utifrån gällande mångfaldsoch personalpolicyer. Dessutom framgår det att i kommande rekryteringar
kommer särskild hänsyn tas till språkkompetenser.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Cecilia Lundin Danielsson (S) och
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Eva Johansson (C) med instämmande av Gunnel Jansson (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för bifall till Malin Laubers yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 röster
mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 2.

Beslutet skickas till
För kännedom
Malin Lauber
Kultur- och fritidsnämnden
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Omröstningsbilaga 2
§ 123 Motion om språkresurser på biblioteket - Malin Lauber (S)

Sammanlagt resultat
Ja

37

Avstår

0

Nej

24

Ej röstat

0

Tot. antal ledamöter

61

Individuella resultat
Alf Skogmalm

S

Nej

Eva Johansson
1

Ja

Nils Posse
1

M

Ja

1

Anders Lindoff

S

Nej

Eva-Britt
1 Svensson V

C

Nej

Ola Löfqvist
1

S

Nej

1

Andreas Ekman

M

Ja

Gudrun
1 Holmberg C

Ja

Ola Palmgren
1

S

Nej

1

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gullvi Strååt

S

Nej

Oliver1Rosengren

M

Ja

1

Ja

Gunnar
1 Storbjörk

S

Nej

Örjan 1Mossberg

V

Nej

1

Anette Nerlie
Anderberg
Anna Hultstein

S

Nej

Gunnel Jansson

MP

Ja

Patricia
1 Aguilera

S

Nej

1

M

Ja

Håkan
1 Engdahl

SD

Ja

Per Schöldberg
1

C

Ja

1

Anna Tenje

M

Ja

Hugo1Hermansson S

Nej

Pernilla
1 Tornéus

M

Ja

1

Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke

V

Nej

Iréne Bladh

M

Ja

Pia Philipsson
1

M

Ja

1

L

Ja

Jon Malmqvist
1

KD

Ja

Pierre1Wiberg

M

Ja

1

Ann-Kristin
S
Lindqvist
Anton Dackenberg S

Nej

Jonas Ek

S

Nej

Pontus
1 Kindenäs

SD

Ja

1

Nej

Lars Alm
1

M

Ja

Pontus
1 Nordfjell

SD

Ja

1

Benny Johansson M

Ja

Lena Wibroe

M

Ja

Rose-Marie
1
Holmqvist

S

Nej

1

Björn Svensson

M

Ja

Malin1Lauber

S

Nej

Sigvard
1 Jakopson M

Ja

1

Bo Frank

M

Ja

Margareta
1
Jonsson C

Ja

Sofia 1Stynsberg

M

Ja

1

Camilla Albinsson KD
Carin Högstedt
V

Ja
Nej

Maria1Carlsson
Marie-Louise
Gustavsson

S
S

Nej
Nej

Sven 1Johansson
Tobias
1 Adersjö

C
MP

Ja
Ja

1
1

Catharina Winberg M

Ja

Martina
1 Forsberg

S

Nej

Tony 1
Lundstedt

S

Nej

1

Cecilia Lundin

S

Nej

Neira
Kahrimanovic

MP

Ja

Ulf Hedin
1

M

Ja

1

Charlotte
Holmström
Cheryl Jones Fur

SD

Ja

Nils Fransson

L

Ja

Yusuf1Isik

S

Nej

1

MP

Ja
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§ 124

Dnr 2015-01009

Motion om fritt trådlöst nätverk i Växjö Centrum- Åsa
Karlsson Björkmarker (S), Maria Carlsson (S) och Ola
Löfqvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att ärendet kommer att prövas i
budgetarbetet inför budget för Växjö kommun 2017 med verksamhetsplan
för 2018-2019.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Åsa Karlsson Björkmarker (S), Maria Carlsson (S) och Ola Löfqvist (S) har i
en motion föreslagit att Växjö kommun möjliggör fritt trådlöst nätverk i
Växjö Centrum.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 24 februari 2016 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Wexnet
AB har ett förslag på trådlöst pilotnät i centrum. Om t.ex. hela Storgatan,
delar av Kungsgatan, delar av Kronobergsgatan samt Resecentrum och
IOGT-NTO huset ska täckas in kommer investeringskostnaderna att ligga på
1-2 miljoner kronor. Driftkostnad förutom avskrivningar kommer att ligga på
200 000-400 000 per år.
Går man vidare och utökar det trådlösa nätet kan investeringskostnaden bli
upp mot 10 miljoner kronor och en årlig kostnad på 1 miljon kronor.
Redan idag finns trådlösa nät i vissa fastigheter och affärer i centrum. Om
motionen bifalls bör därför Växjö Citysamverkan vara delaktiga för att få till
stånd en bra lösning med tanke på störningsrisken från andra trådlösa
nätverk. Alla inblandade fastighetsägare måste ha skrivit på servitut så
Wexnet har tillstånd att dra kablar, montera AP och switchar.
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Även Växjö Citysamverkan har yttrat sig över motionen. Växjö
Citysamverkan är positiva till förslaget men har inte några större möjligheter
att medfinansiera ett eventuellt genomförande.
Kommunstyrelsen har i § 187/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
besvara motionen med att ärendet kommer att prövas i budgetarbetet inför
budget för Växjö kommun 2017 med verksamhetsplan för 2018-2019.
Yrkanden
Maria Carlsson (S) med instämmande av Örjan Mossberg (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Bo Frank (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Maria Carlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 röster
mot 24 röster för Maria Carlssons yrkande. Se omröstningsbilaga 3.

Beslutet skickas till
Budgetberedning
För kännedom
Växjö Citysamverkan AB
Kommunchefen (IT-chefen)
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Omröstningsbilaga 3
§ 124 Motion om fritt trådlöst nätverk i Växjö Centrum- Åsa Karlsson Björkmarker (S),
Maria Carlsson (S) och Ola Löfqvist (S)
Sammanlagt resultat
Ja

37

Avstår

0

Nej

24

Ej röstat

0

Tot. antal ledamöter

61

Individuella resultat
Alf Skogmalm

S

Nej

Eva Johansson
1

Ja

Nils Posse
1

M

Ja

1

Anders Lindoff

S

Nej

Eva-Britt
1 Svensson V

C

Nej

Ola Löfqvist
1

S

Nej

1

Andreas Ekman

M

Ja

Gudrun
1 Holmberg C

Ja

Ola Palmgren
1

S

Nej

1

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gullvi Strååt

S

Nej

Oliver1Rosengren

M

Ja

1

Ja

Gunnar
1 Storbjörk

S

Nej

Örjan 1Mossberg

V

Nej

1

Anette Nerlie
Anderberg
Anna Hultstein

S

Nej

Gunnel Jansson

MP

Ja

Patricia
1 Aguilera

S

Nej

1

M

Ja

Håkan
1 Engdahl

SD

Ja

Per Schöldberg
1

C

Ja

1

Anna Tenje

M

Ja

Hugo1Hermansson S

Nej

Pernilla
1 Tornéus

M

Ja

1

Ann-Christin
Eriksson
Annika Stacke

V

Nej

Iréne Bladh

M

Ja

Pia Philipsson
1

M

Ja

1

L

Ja

Jon Malmqvist
1

KD

Ja

Pierre1Wiberg

M

Ja

1

Ann-Kristin
S
Lindqvist
Anton Dackenberg S

Nej

Jonas Ek

S

Nej

Pontus
1 Kindenäs

SD

Ja

1

Nej

Lars Alm
1

M

Ja

Pontus
1 Nordfjell

SD

Ja

1

Benny Johansson M

Ja

Lena Wibroe

M

Ja

Rose-Marie
1
Holmqvist

S

Nej

1

Björn Svensson

M

Ja

Malin1Lauber

S

Nej

Sigvard
1 Jakopson M

Ja

1

Bo Frank

M

Ja

Margareta
1
Jonsson C

Ja

Sofia 1Stynsberg

M

Ja

1

Camilla Albinsson KD
Carin Högstedt
V

Ja
Nej

Maria1Carlsson
Marie-Louise
Gustavsson

S
S

Nej
Nej

Sven 1Johansson
Tobias
1 Adersjö

C
MP

Ja
Ja

1
1

Catharina Winberg M

Ja

Martina
1 Forsberg

S

Nej

Tony 1
Lundstedt

S

Nej

1

Cecilia Lundin

S

Nej

Neira
Kahrimanovic

MP

Ja

Ulf Hedin
1

M

Ja

1

Charlotte
Holmström
Cheryl Jones Fur

SD

Ja

Nils Fransson

L

Ja

Yusuf1Isik

S

Nej

1

MP

Ja
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§ 125

Dnr 2015-00969

Medborgarförslag om nya krav vid all om-, till- och
nybyggnation av hus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
byggnadsnämndens yttrande. Där framgår det att frågorna som tas upp i
förslaget beaktas vid planering och i bygglov. Möjligheterna är dock
begränsade att detaljstyra typen av takbeläggning och att installera
solpaneler. Dock förs en dialog med sökande i ärenden där det kan vara
aktuellt med gröna tak och solpaneler, att på frivillig väg göra dessa
installationer och glädjande nog kan konstateras att intresset ökar.
Bakgrund
Ett medborgarförslag, ”Ett grönare Växjö”, har inkommit om nya krav vid
all om-, till- och nybyggnation av hus. Förslaget syftar till att minska
dagvattenmängden genom att tak vid nybyggnation och med liten lutning
förses med sedum så att vattenmängderna både fördröjs och minskar ut i
dagvattensystemet. Dessutom föreslås för att öka den fossilfria el- och
värmeproduktionen att på minst en taksektion vid nybyggnad installeras
energi- eller värmealstrande solpaneler.
Enligt förslagsställarens önskan tas ärendet upp i kommunfullmäktige för
beslut.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 12 april 2016 redogjort för ärendet.
Av skrivelsen framgår att byggnadsnämnden i § 36/2015 yttrat sig över
förslaget och skriver att frågorna beaktas vid planering och i bygglov.
Möjligheterna är dock begränsade att detaljstyra typen av takbeläggning och
att installera solpaneler. Dock förs en dialog med sökande i ärenden där det
kan vara aktuellt med gröna tak och solpaneler, att på frivillig väg göra dessa
installationer och glädjande nog kan konstateras att intresset ökar.
Kommunstyrelsen har i § 188/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
besvara medborgarförslaget med hänvisning till byggnadsnämndens
yttrande. Där framgår det att frågorna som tas upp i förslaget beaktas vid
planering och i bygglov. Möjligheterna är dock begränsade att detaljstyra
typen av takbeläggning och att installera solpaneler. Dock förs en dialog med
sökande i ärenden där det kan vara aktuellt med gröna tak och solpaneler, att
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på frivillig väg göra dessa installationer och glädjande nog kan konstateras
att intresset ökar.
Yrkanden
Nils Fransson (L) med instämmande av Cheryl Jones Fur (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
För kännedom
Byggnadsnämnden
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 126

Dnr 2016-00433

Medborgarförslag om att uppmärksamma
världsprematurdagen
Kommunfullmäktiges beslut
Intentionerna med medborgarförslaget är god, men för närvarande är ett
uppmärksammande inte aktuellt. Frågan kan komma att prövas igen i
samband med att kommunen arbetar fram en policy kring vilka arrangemang
och årsdagar som kommunen särskilt ska engagera sig i och/eller
uppmärksamma. Därmed avslås medborgarförslaget.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att Växjö kommun bör
uppmärksamma världsprematurdagen som infaller den 17 november varje år.
Förslagsställaren önskar att ärendet behandlas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges behandling
av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 189/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till Region Kronoberg då
frågan är kopplad till hälso- och sjukvård.
2. Kommunfullmäktige uppmanar förslagsställaren att även själv rikta
förslaget till Region Kronoberg om det finns en önskan att det ska
klassas som ett medborgarförslag.
Yrkanden
Ulf Hedin (M): Intentionerna med medborgarförslaget är god, men för
närvarande är ett uppmärksammande inte aktuellt. Frågan kan komma att
prövas igen i samband med att kommunen arbetar fram en policy kring vilka
arrangemang och årsdagar som kommunen särskilt ska engagera sig i
och/eller uppmärksamma. Därmed avslås medborgarförslaget.
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Eva-Britt Svensson (V): Kommunfullmäktige uppdrar i första hand åt
Växjöbostäder AB, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att
inom respektive verksamhetsområde inventera lämpliga byggnader att
genom lila ljussättning uppmärksamma världsprematurdagen den 17
november.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) ställer Ulf Hedins yrkande, Eva-Britt
Svenssons yrkande och kommunstyrelsens förslag mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Hedins yrkande.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 127

Dnr 2016-00379

Köavgift för kommunal bostadsförmedling
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige förnyar köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling, för tiden 1 juli 2016 till 30 juni 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska
vara etthundra kronor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 om att inrätta en
kommunalbostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta en årlig
avgift om 100 kr av sökanden över 20 år i den vanliga bostadskön. Avgiften
ska omprövas årligen. Studentbostadskön skulle alltjämt vara avgiftsfri.
Vidare beslutades att ett aktivitetskrav skulle införas för alla under 70 år.
Vidare skulle det vara möjligt att ställa sig i kö från och med det år sökanden
fyller 17 år. Enligt tidigare beslut ska bostadskön öppnas upp för privata
fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB har i § 49/2016 hemställt åt
kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling, för tiden 1 juli 2016 till 30 juni 2017 samt besluta att
köavgiften för denna period ska vara etthundra kronor.
Kommunstyrelsen har i § 190/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige förnyar köavgiften för Växjös kommunala
bostadsförmedling, för tiden 1 juli 2016 till 30 juni 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att köavgiften för denna period ska
vara etthundra kronor.
Yrkanden
Catharina Winberg (M) med instämmande av Ann-Christin Eriksson (V) och
Maria Carlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
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§ 128

Dnr 2014-00607

Antagande av Översiktsplan, del Ingelstad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar översiktsplan, del Ingelstad
Bakgrund
Kommunfullmäktige tog, 2014-08-26, beslut om att aktualitetsförklara
översiktsplanen för Växjö kommun med undantag för delarna Ingelstad,
Braås, Lammhult samt de mindre tät- och småorterna. Det innebär att nya,
aktuella, översiktsplaner för delarna ska tas fram. En översiktsplan ska
spegla kommunens syn på utvecklingen inom mark- och
vattenanvändningen. Översiktsplanen är vägledande vid beslutsfattande
enligt plan- och bygglagen samt för andra lagrum och således är
översiktsplanens aktualitet av vikt. En fördjupning ger en bredare och mer
detaljerad bild av den framtida mark- och vattenanvändningen för en
avgränsad geografisk yta, i detta fall Ingelstad.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 24 mars 2016 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att förslaget innebär att
nya bostadsområden skapas i södra Ingelstad och förtätning föreslås i de
centrala delarna här även handel och kontor förordas.
Förslaget pekar också ut en fortsatt utbyggnad av befintligt
verksamhetsområde i nordöstra Ingelstad. En broöverfart som en fortsättning
av Helentetorpsvägen ämnar binda samman södra Ingelstad med området
Sjöbol, En utveckling av grön- och rekreationsområden, däribland en
cykelstig längs Torsjöns östra sida föreslås.
Kommunstyrelsen har i § 191/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
anta översiktsplan, del Ingelstad
Yrkanden
Anna Hultstein (M) med instämmande av Nils Fransson (L), Carin Högstedt
(V) och Andreas Ekman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Region Kronoberg
Boverket
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
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§ 129

Dnr 2015-00154

Om- och tillbyggnad av Sandsbro skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran att på
Sandsbro skola och i samarbete med lokalförsörjningsgruppen och
Vidingehem genomföra byggnation avseende om- och tillbyggnad av
kök/matsal med en investeringsutgift, baserad på anbud, på 17,7 mkr och
med en tillkommande hyra på 1,2 mkr/år.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 21/2016 att uppdra åt förvaltningen att på
Sandsbro skola och i samarbete med Lokalförsörjningsgruppen och
Vidingehem AB genomföra byggnation avseende om- och tillbyggnad av
kök/matsal med en investeringsutgift, baserad på anbud, på 17,7 mkr och
med en tillkommande hyra på 1,2 mkr/år. Ärendet översänds till
kommunfullmäktige för godkännande.
Köken kommer tidigast i augusti 2016 att överföras till Måltidsenheten och
fram tills dess är utbildningsnämnden beställare av åtgärder i kök.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 6 april 2016 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att i samband
med utökning av basrum på Sandsbro skola behöver kök och matsal
anpassas för att motsvara antalet elever på skolan.
Kalkyl för om- och tillbyggnad av kök/matsal, efter anbudsförfrågan, visar
på en investeringsutgift på 17 643 735 SEK och med en tillkommande hyra
på 1 172 000 kronor/år. Avskrivningstid 33 år. Till- och ombyggnad av
kök/matsal kan ske efter det att pågående byggnation av nya basrum
färdigställts inför höstterminen 2016. Kök/matsalsombyggnaden påbörjas
därefter och planeras att vara klar under höstterminen 2017.
Kommunstyrelsen har i § 192/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
godkänna utbildningsnämndens begäran att på Sandsbro skola och i
samarbete med lokalförsörjningsgruppen och Vidingehem genomföra
byggnation avseende om- och tillbyggnad av kök/matsal med en
investeringsutgift, baserad på anbud, på 17,7 mkr och med en tillkommande
hyra på 1,2 mkr/år.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Hugo Hermansson (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Vidingehem AB
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
Växjö Kommunföretag AB
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§ 130

Dnr 2015-00155

Om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens begäran att ge
förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Växjö Fastighetsförvaltning AB
och lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende om-och
tillbyggnad av Ljungfälleskolan för en total investeringsutgift på 85 Mkr,
baserad på anbud, och med en tillkommande hyra på totalt 6,7 Mkr/år.
Ombyggnaden av köket ingår i total investeringsutgift med en summa på
27,4 Mkr och med en tillkommande hyra, som ingår i totalt tillkommande
hyra, på 2,3 Mkr/år.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 55/2016 att ge förvaltningen i uppdrag att i
samarbete med Växjö Fastighetsförvaltning AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Ljungfälleskolan för en total investeringsutgift på 85 Mkr,
baserad på anbud, och med en tillkommande hyra på totalt 6,7 Mkr/år.
Ombyggnaden av köket ingår i total investeringsutgift med en summa på
27,4 Mkr och med en tillkommande hyra, som ingår i totalt tillkommande
hyra, på 2,3 Mkr/år.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB beslutade § 68/2016 att godkänna
föreslagen investering på om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan.
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 april 2016 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att Efter
genomfört programarbete finns förslag framtaget på hur bättre köksmiljö
samt utökad verksamhetsarea ska kunna tillskapas. Tillbyggnad av köket
föreslås i anslutning till skolans entréer och godsmottagning mot öster.
Tillbyggnad av verksamhetsarea föreslås i två plan på skolans västra sida där
skolgården finns. Skolans kapacitet ökas på detta sätt till 450-500 platser i
grundskolan och till 60 platser i grundsärskolan.
Upprättad kalkyl visade på en investeringsutgift på knappt 85 mkr, och ger
en tillkommande kalkylerad hyra på knappt 7 mkr/år utöver dagens årshyra
på ca 3,7 mkr. Målsättningen är att skolan med ökad kapacitet och
tillagningskök i sin helhet är klar under våren 2018.
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Kommunstyrelsen har i § 193/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
godkänna utbildningsnämndens begäran att ge förvaltningen i uppdrag att i
samarbete med Växjö Fastighetsförvaltning AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Ljungfälleskolan för en total investeringsutgift på 85 Mkr,
baserad på anbud, och med en tillkommande hyra på totalt 6,7 Mkr/år.
Ombyggnaden av köket ingår i total investeringsutgift med en summa på
27,4 Mkr och med en tillkommande hyra, som ingår i totalt tillkommande
hyra, på 2,3 Mkr/år.
Yrkanden
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Örjan Mossberg (V): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Växjö Fastighetsförvaltning AB
För kännedom
Kommunchefen (planeringschefen)
Växjö Kommunföretag AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Dnr 2016-00212

Kommunens revisorers granskningsrapport rörande
tekniska nämndens styrning, uppföljning och kontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar svar i enlighet med tekniska nämndens beslut i
§ 39/2016 på kommunens revisorers granskningsrapport rörande nämndens
styrning, uppföljning och kontroll.
Bakgrund
Kommunens revisorer har den 9 februari 2016 till fullmäktige överlämnat en
granskningsrapport rörande tekniska nämndens styrning, uppföljning och
kontroll. Granskningsrapporten har därefter remitterats till tekniska nämnden
för yttrande.
Enligt gällande rutin ska samtliga svar på granskningsrapporter från
kommunens revisorer som rör nämnder och bolag slutligt lämnas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden har i § 39/2016 yttrat sig över kommunens revisorers
granskningsrapport rörande nämndens styrning, uppföljning och kontroll och
överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Kommunstyrelsen har i § 194/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
lämna svar i enlighet med tekniska nämndens beslut i § 39/2016 på
kommunens revisorers granskningsrapport rörande nämndens styrning,
uppföljning och kontroll.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
För kännedom
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Dnr 2016-00419

Upphävande av skyddsområde med föreskrifter för
Tävelsås nedlagda vattentäkter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ansöker hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om att
upphäva vattenskyddsområde med föreskrifter för Tävelsås nedlagda
vattentäkter.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 41/2016 föreslagit att kommunfullmäktige ska
ansöka hos länsstyrelsen om ett upphävande av vattenskyddsområde med
föreskrifter för Tävelsås nedlagda vattentäkter. Av tekniska nämndens beslut
framgår att Tävelsås vattenverk är nedlagt sen ett antal år tillbaka men
tillhörande vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter finns ännu kvar.
Vidare framgår att vattentäkten inte är prioriterad som en framtida
vattenresurs och att råvattnets kvalitet och kvantitet är otillräcklig och
lokaliseringen mindre bra.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig i ärendet och har inget att
erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 195/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
ansöka hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om att upphäva
vattenskyddsområde med föreskrifter för Tävelsås nedlagda vattentäkter.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Dnr 2016-00420

Upphävande av skyddsområde med föreskrifter för
Vederslövs nedlagda vattentäkter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ansöker hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om att
upphäva vattenskyddsområde med föreskrifter för Vederslövs nedlagda
vattentäkter.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 40/2016 föreslagit att kommunfullmäktige ska
ansöka hos länsstyrelsen om ett upphävande av vattenskyddsområde med
föreskrifter för Vederslövs nedlagda vattentäkter. Av tekniska nämndens
beslut framgår att Vederslövs vattenverk är nedlagt sen ett antal år tillbaka
men tillhörande vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter finns ännu
kvar.
Vidare framgår att vattentäkten inte är prioriterad som en framtida
vattenresurs och att råvattnets kvalitet och kvantitet är otillräcklig och
lokaliseringen mindre bra.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig i ärendet och har inget att
erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 196/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
ansöka hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om att upphäva
vattenskyddsområde med föreskrifter för Vederslövs nedlagda vattentäkter.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Dnr 2016-00021

Rapporter från revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att inga rapporter från revisionen har inkommit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr 2016-00022

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge att interpellationer
som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet:
2016-04-25 Interpellation från Carin Högstedt (V) till ordförande i
utbildningsnämnden, Anna Tenje (M) angående elevers simkunnighet i
Växjö kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Dnr 2016-00290

Interpellationssvar från Per Schöldberg (C) ordförande i
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott
till Carin Högstedt (V) om tystnadskultur och
arbetsmiljö i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 106/2016 medgett en interpellation från Carin
Högstedt (V) till Per Schöldberg (C) ordförande i kommunstyrelsens
organisations- och personalutskott om tystnadskultur och arbetsmiljö i Växjö
kommun.
Interpellationen besvaras av Per Schöldberg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Dnr 2016-00355

Interpellationssvar från Bo Frank (M)
kommunstyrelsens ordförande till Åsa Karlsson
Björkmarker (S) om bostadsmål
Kommunfullmäktige har i § 106/2016 medgett en interpellation från Åsa
Karlsson Björkmarker (S) till Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande,
om bostadsmål.
Interpellationen besvaras av Bo Frank.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Dnr 2016-00371

Nominering av ny revisorsersättare i Sydarkivera efter
Eva Ericsson (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige nominerar Kennerth Sjögren (S) till ny
revisorsersättare i Sydarkivera efter Eva Ericsson (L).
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Eva Ericsson (L) har valts till revisorsersättare i kommunalförbundet
Sydarkivera. Valet förrättades av förbundets fullmäktige.
Eva Ericsson har nu avsagt sig sin plats och förbundet har begärt information
om vem kommunen nominerar i hennes ställe.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 26/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige nominerar Kennerth Sjögren (S) till ny
revisorsersättare i kommunalförbundet Sydarkivera efter Eva
Ericsson (L).
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
För åtgärd
Förtroendemannaregistret
För kännedom
Kennerth Sjögren
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Dnr 2016-00298

Val av ny ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Cecilia Lundin Danielsson (S) till ny
ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 70/2016 beviljat en avsägelse från Margita
Björkenklint (S) gällande uppdragen som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden samt ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 27/2106 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Cecilia Lundin Danielsson (S) till ny
ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
För åtgärd
Förtroendemannaregistret
För kännedom
Cecilia Lundin Danielsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Dnr 2016-00298

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter
Michael Sjö (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Alije Kera (S) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden till och med 2018-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 70/2016 beviljat en avsägelse från Margita
Björkenklint (S) gällande uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
samt ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunfullmäktige beslutade i § 115/2016 att utse Michael Sjöö (S) till ny
ledamot i kultur- och fritidsnämnden till och med 2018-12-31. Michael Sjöös
plats som ersättare i kultur- och fritidsnämnden lämnades tillsvidare vakant.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 28/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Alije Kera (S) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden till och med 2018-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Beslutet skickas till
För åtgärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Alije Kera

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Dnr 2016-00521

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Andreas Wilson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Andreas Wilson (M) har i en skrivelse, den 4 maj 2016 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 29/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Andreas Wilson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Dnr 2016-00465

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden- Åke Håkansson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Domingo Pajne (S) till ny ersättare i
miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Åke Håkansson (S) har i en skrivelse, inkommen den 20 april, avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 30/2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Domingo Pajne (S) till ny ersättare i
miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2018-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Domingo Pajne
Åke Håkansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Dnr 2016-00023

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till
kommunkansliet efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Motioner
2016-05-09 Motion om att redovisa socialt bokslut- Eva-Britt Svensson (V)
och Carin Högstedt (V)
2016-05-06 Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för
flickor som tillval i gymnasieskolan – Carin Högstedt (V)
2016-05-04 Motion om att inventera möjlig mark att bygga på utanför
Växjö stad – Carin Högstedt (V)
2016-04-25 Motion om förmånscykel för kommunanställda – Örjan
Mossberg (V)
Medborgarförslag
2016-05-04 Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder vid Strykjärnet
2016-05-02 Medborgarförslag om skateboardramp och cykelbana i
Ingelstad
2016-04-26 Medborgarförslag om sänkning av hastighet på Arabygatan
2016-04-22 Medborgarförslag om buller i samband med ombyggnad av
trafikplatsen Fagrabäck
2016-04-19 Medborgarförslag om att bevara Kaskadbyggnaden vid Folkets
park och verksamheten som har bedrivits där
2016-04-14 Medborgarförslag om att uppmärksamma världsprematurdagen
2016-04-12 Medborgarförslag om en lekpark i Rottne

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
45 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-05-17

§ 144

Dnr 2015-01000

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande protokoll och redovisningar har inkommit till kommunfullmäktige
efter senaste sammanträdet:
 Nämnden för arbete och välfärds beslut rörande medborgarförslag
om att samla information för nyanlända på ett ställe.
 Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte
verkställts i tid - kvartal 1 2016
 Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen som inte verkställts i tid - kvartal 1 2016
 Kommunstyrelsens beslut rörande medborgarförslag om en
servicebuss från resecentrum till centrallasarettets entré
 Tekniska nämndens beslut rörande medborgarförslag om att anlägga
en hundrastgård i korsningen Ringsbergsvägen/Seminarievägen
 Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över tillståndsansökan av
gruppstation för vindkraftverk i Furuby
 Kommunfullmäktiges ordförande Benny Johansson informerar vid
dagens sammanträde om upplägget för behandlingen av budget 2017
den 14:e och 15:e juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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