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Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 19.50 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Bo Frank (M), ordförande 
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande 
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande 
Anna Tenje (M) 
Oliver Rosengren (M) § 1-28 
Håkan Belin (M) § 29-35 
Ulf Hedin (M)  
Anna Gustbée (M) 
Sofia Stynsberg (M) 
Iréne Bladh (M) 
René Jaramillo (M) 
Anton Olsson (M) 
Lena Wibroe (M) 
Sigvard Jakopsson (M) 
Glenn Nilsson (M) 
Björn Svensson (M) 
Ida Eriksson (M) 
Andreas Lindström (M) § 1-28 
Ove Löfqvist (M) § 29-35 
Eva Johansson (C) 
Anders Bengtsson (C) 
Andreas Olsson (C) 
Margareta Jonsson (C) 
Andreas Håkansson (C) 
Gunnar Nordmark (L) 
Torgny Klasson (L) 
Susanna Blad Röing (L) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Ricardo Chavez (KD) 
Malin Lauber (S) 
Alf Skogmalm (S) 
Julia Berg (S) 
Martin Edberg (S) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Arijeta Reci (S) 
Otto Lindlöf (S) 
Tony Lundstedt (S) 
Martina Forsberg (S) 
Hugo Hermansson (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Maria Garmer (V) 
Carin Högstedt (V) 
Johnny Werlöv (V) 
Elisabet Flennemo (V) 
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Björn Kleinhenz (V) 
Magnus Wåhlin (MP) 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 

 Yusuf Isik (S) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Michael Sjöö (S) 
Ola Löfquist (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Anders Lindoff (S) 
Cecilia Lundin Danielsson (S) 
Kenneth Quick (M) 
Agneta Nordlund G-son (M) 
Setareh Najafidigehsara (M) 
Pernilla Wikelund (SD) 
Romeo Pettersson (SD) 
Magnus Folcker (MP) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Tor Lejdfors (M) 
Yvonne Ekaremål (C) 
Claes Bromander (C) 
Annika Nilsson (C) 
Patrik Åkesson (KD) 
Kaj-Mikael Petersson (KD) 
Henrik Vahldiek (S) 
Ann-Christin Eriksson (V) 
Patricia Aguilera (S) 
Håkan Frizén (V) 
Michael Färdig (L) 
Rickard Karlsson (L) 
Ylva Jönsson (V) 

 
Tjänstepersoner 

 
Martin Fransson, sekreterare 
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare 

 

Justering 

 

Justerare Ann-Kristin Lindquist 
Gunnar Nordmark 
 

Plats och tid Kommunhuset, den 18 februari kl. 08.30  

Justerade paragrafer §§ 1-35 
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Ajournering 
 
 
 
Allmänhetens 
frågestund 
 

15.30 – 15.50 
17.05 – 17.15 Allmänhetens frågestund 
17.30 – 17.40 
 
En medborgare frågar kommunstyrelsens 
ordförande om befolkningsstatistiken och 
befolkningsutvecklingen framöver. 
 
Frågan besvaras av Anna Tenje. 
 

Anmärkning Mötet inleds med att ordförande Bo Frank 
uppmärksammar Carin Högstedt, 
ålderspresidenten innevarande mandatperiod, 
och överlämnar en blomma. 
 
Carin Högstedt tackar för blomman. 
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bo Frank 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Ann-Kristin Lindquist 
 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Gunnar Nordmark 
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2022-02-15 är 
justerat. 

Anslagsdag 2022-02-18 

Anslaget tas ner 2022-03-14 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 

Kansliavdelningen 
 

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

……………………………………………………… 

 
Martin Fransson 
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§ 1 Dnr 302917  
 

Justering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Ann-Kristin Lindquist (S) och Gunnar 
Nordmark (L) ska justera dagens protokoll. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera 
protokollet. 
 
Justering äger rum fredagen den 18 februari 2022 klockan 08.30 i 
kommunhuset. 
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§ 2 Dnr 313843  
 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ändringen att 
följande ärenden utgår: 

- Interpellation från Lisa Larsson (S) till nämnden för arbete och 
välfärds ordförande Pernilla Tornéus (M) om mäns våld mot 
kvinnor 

- Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Tomas Thornell (S) om friskolors fördelning av 
kommunens pengar  

- Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande 
Pernilla Tornéus (M) från Carin Högstedt (V) om läget i Växjö 
kommun beträffande det hedersrelaterade våldet - 20 år efter 
mordet på Fadime 

- Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande 
Pernilla Tornéus (M) från Malin Lauber (S) om kontroll och 
uppföljning av vuxenutbildning hos privata anordnare 

 
 
Bakgrund 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den 
utskickade dagordningen med ändringen att följande ärenden utgår: 

- Interpellation från Lisa Larsson (S) till nämnden för arbete och 
välfärds ordförande Pernilla Tornéus (M) om mäns våld mot 
kvinnor 

- Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson 
(M) från Tomas Thornell (S) om friskolors fördelning av 
kommunens pengar  

- Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande 
Pernilla Tornéus (M) från Carin Högstedt (V) om läget i Växjö 
kommun beträffande det hedersrelaterade våldet - 20 år efter 
mordet på Fadime 

- Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande 
Pernilla Tornéus (M) från Malin Lauber (S) om kontroll och 
uppföljning av vuxenutbildning hos privata anordnare 
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§ 3 Dnr 297257  
 

Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

Christer Svensson (SD) frågar ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
Jon Malmqvist (KD) om Sverigedemokraternas motion att dra in 
lokalbidrag till IOGT-NTO. 
 
Jon Malmqvist svarar. 
 
Alf Skogmalm (S) frågar Anna Tenje (M), ordförande i Linnaeus Science 
Park AB, om verksamheten i bolaget, samverkan med universitetet och 
hur övergången till nytt bolag har gått så här långt. 
 
Anna Tenje svarar 
 
Martin Edberg (S) frågar Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur och 
fritidsnämnden, om återstart för den kulturella verksamheten i 
kommunal regi på till exempel bibliotek.  
 
Jon Malmqvist svarar. 
 
Ricardo Chavez (KD) frågar Martin Edberg (S) om privata 
utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. 
 
Martin Edberg svarar. 
 
Carin Högstedt (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
om samåkningsterminal i Sandsbro och vad som händer med ärendet. 
 
Anna Tenje svarar. 
 
Malin Lauber (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) 
om högskolebehörighet efter studier på yrkesförberedande program på 
gymnasiet. 
 
Anna Tenje svarar. 
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§ 4 Dnr 2021-00436  
 

Motion om nollvision mot drunkningsolyckor - Malin 
Lauber (S) och Otto Lindlöf (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till 
kommunstyrelsen att göra en översyn av hur samarbetet kring frågan 
om drunkningsolyckor kan utökas såväl internt som externt. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Den 30 juli 2021 inkom Malin Lauber (S) och Otto Lindlöf (S) med motion 
om att Växjö kommun ska införa en nollvision mot drunkning och vidta 
nödvändiga åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 67/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 
 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till 
kommunstyrelsen att göra en översyn av hur samarbetet kring frågan 
om drunkningsolyckor kan utökas såväl internt som externt.     
 
-Yttrande från utbildningsnämnden, § 173/2021. 
-Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, § 123/2021. 
-Yttrande från Värends Räddningstjänst, § 52/2021. 
 
Yrkanden 
Otto Lindlöf (S) med instämmande av Alexander Harréns (SD), Björn 
Kleinhenz (V), Malin Lauber (S), Arijeta Reci (S): Kommunfullmäktige 
bifaller motionen. 
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Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Lena Wibroe (M) och Iréne 
Bladh (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag, 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag 
Nej för att rösta på Otto Lindlöfs yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 32 
röster mot 29 röster för Otto Lindlöfs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 
Värends räddningstjänstförbund 
Utbildningsnämnden 
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Omröstningsbilaga 1 
 
§ 4 Motion om nollvision mot drunkningsolyckor - Malin Lauber (S) 
och Otto Lindlöf (S) 
 
Resultat 
Ja 32 
Nej 29 
Avstår 0 
Totalt 61 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Agneta Nordlund G:son (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Ida Eriksson (M) Ja 
Yusuf Isik (S) Nej Andreas Lindström (M) Ja 
Michael Sjöö (S) Nej Setareh Najafidigehsara (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Marie-Louise Gustafsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Nej 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Romeo Pettersson (SD) Nej 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Nej 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Nej 
Tony Lundstedt (S) Nej Maria Garmer (V) Nej 
Martina Forsberg (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej 
Ola Löfqvist (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej 
Anette Nerlie Anderberg (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Anders Lindoff (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Cecilia Lundin Danielsson (S) Nej Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Cenneth Quick (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Magnus Folcker (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Sigvard Jakopsson (M) Ja   
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§ 5 Dnr 2022-00034  
 

Exploateringskalkyl för Norra Öjaby  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl för detaljplan Öjaby 
9:4 m.fl. (Norra Öjaby), Öjaby, Växjö kommun 
 
Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
I enlighet med beslut i KS §2018/322 föreslås kommunfullmäktige att i 
samband med en detaljplans antagande också anta detaljplanens 
exploateringskalkyl. Ärendet hanteras i kommunfullmäktige 2022-02-15. 
Kalkylen skall, innan den antas av kommunfullmäktige i enlighet med 
samma beslut, godkännas av respektive tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen. 
 
Ett förslag till detaljplan för Öjaby 9:4 m.fl. (Norra Öjaby), Öjaby, Växjö 
kommun, har upprättats, där OBOS Mark AB avser att exploatera 
området med nya bostäder. I samband med detaljplanen säkrar 
kommunen även upp viktiga naturområden och grönstråk.   
Detaljplanen har godkänts av byggnadsnämnden och ska vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Innan detaljplanen antas skall ett exploateringsavtal undertecknas 
mellan Växjö kommun och OBOS Mark AB. Exploateringsavtalet reglerar 
bland annat hur kostnaderna för att bygga ut detaljplanen fördelas, 
markregleringar mellan Växjö kommun och OBOS Mark AB och vad som 
avgjorts att vara tillväxtinvesteringar. 
 
Exploateringsavtalet beslutas i ett separat ärende i kommunstyrelsen. 
 
Som grund för exploateringskalkylen ligger en i exploateringsavtalet 
definierad omfattning. Omfattningen och standarden på utbyggnad av 
allmän platsmark har gemensamt tagits fram av exploatörerna och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i detaljplanearbetet. Omfattningen 
definieras i bilaga till exploateringsavtalet. 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-02-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

15 (67) 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 29/2022 föreslagit att kommunstyrelsen 
godkänner exploateringskalkyl för detaljplan Öjaby 9:4 m.fl. (Norra 
Öjaby), Öjaby, Växjö kommun. 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-01-13 där följande 
sammanfattning framgår: 
Markägaren OBOS Mark AB vill exploatera Norra Öjaby med bostäder 
och har tagit fram ett förslag till detaljplan för detta. Tekniska nämnden 
skall bygga ut sin egen anläggning inom allmän platsmark i samband 
med exploateringen, på avrop av exploatörerna. Den totala 
investeringskostnaden för tekniska nämnden i allmän platsmark 
beräknas till 35,5 mkr varav 10,3 mkr för VA-anläggningen och 25,2 mkr 
för anläggningar på skattesidan. Intäkter beräknas till ca 15,4 mkr för VA 
och ca 20,2 mkr för skattesidan i form av gatukostnadsersättning från 
exploatören. För VA innebär detta ett överskott på ca 5,1 mkr och på 
skattesidan utgör utebliven kostnadstäckning om ca 5,1 mkr i 
tillväxtinvesteringar. Försäljning av mark förväntas ge ett överskott på 
ca 5,6 mkr till kommunstyrelsen. Tillväxtinvesteringarna hanteras i 
enlighet med KF §2017/76, där tekniska nämnden äskar ersättning från 
budgetområde gemensam finansiering.  
 
-Exploateringskalkyl 2021 
 
Yrkanden 
Tony Lundstedt (S) med instämmande av Andreas Olsson (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag  
Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande 
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Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 
röster mot 5 röster för Christer Svenssons yrkande. Se 
omröstningsbilaga 2. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Planeringschefen 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Omröstningsbilaga 2 
 
§ 5 Exploateringskalkyl för Norra Öjaby 
 
Resultat 
Ja 56 
Nej 5 
Avstår 0 
Totalt 61 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Agneta Nordlund G:son (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Ida Eriksson (M) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Andreas Lindström (M) Ja 
Michael Sjöö (S) Ja Setareh Najafidigehsara (M) Ja 
Martin Edberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Marie-Louise Gustafsson (S) Ja Christer Svensson (SD) Nej 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Nej 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Nej 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Carin Högstedt (V) Ja 
Hugo Hermansson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Ja 
Ola Löfqvist (S) Ja Elisabet Flennemo (V) Ja 
Anette Nerlie Anderberg (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Ja 
Anders Lindoff (S) Ja Anders Bengtsson (C) Ja 
Cecilia Lundin Danielsson (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Cenneth Quick (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Magnus Folcker (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Sigvard Jakopsson (M) Ja   
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§ 6 Dnr 2022-00046  
 

Antagande av detaljplan för Öjaby 9:4 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, 
detaljplan för Öjaby 9:4 enligt till ärendet bilagt detaljplaneförslag 
upprättat 2020-03-16, reviderat 2021-11-12. 
 
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-11-15 ska framförda 
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de 
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet.  
 
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Dock endast av 
den som senast under granskning framfört skriftliga synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda.  
 
Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: 
Växjö kommun har växt under lång tid och förtätningen av staden har 
pågått lika länge. Vi ser hellre fler nya stadsdelar likt Vikaholm och 
Bredvik ta form men viktigt är också att öka satsningar på utveckling 
och attraktivt byggande i kommunens landsbygdsorter. Då samtliga 
partier förutom Sverigedemokraterna har röstat för exploatering och 
sexvånings höghus i Öjaby kommer det troligtvis tyvärr att bli så.  
 
Särskilt kring vattendrag i kommunen finns stora mängder av 
kulturlämningar. I Öjaby finns stora kulturvärden som måste tas hänsyn 
till i fortsatt planering och staten, Riksantikvarieämbetet, har pekat ut 
Öjaby som särskilt viktigt område ur kulturmiljösynpunkt. Därför måste 
kommunen speciellt värna detta riksintresse.  
 
Att från ena dagen ha skogen inpå knuten för att nästa dag ha utsikten 
skymd av ett sexvåningshus förändrar hela livsmiljön totalt. Det hela är 
ett skrivbordsjobb utan att man har tagit hänsyn till de boende. Trots att 
området där man ska bygga har krympt är förslaget runt 340 nya 
bostäder. Viktiga rekreationsområden går förlorade, det gröna Växjö blir 
mindre grönt. Bostäder på sex våningar hör inte hemma i Öjaby. Som 
kompensation för de omfattande planerna har ett nytt naturreservat i 
Öjaby föreslagits. Vi kan bara konstatera och beklaga att våra röster i 
fullmäktige, idag, är för få för att ge utslag.   
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Kommer framtiden att innebära långt fler höghus byggda runt 
Helgasjön? Det är en berättigad fråga. Höghus hör inte hemma i 
stadsbilden som syns från sjöhållet.  
 
Bebyggelse högre än domkyrkan nekas allt som oftast i centrum. En 
bidragande orsak till att det nya sjukhuset kommer byggas i Räppe och 
inte på CLV är just att höjden inte får överstiga kyrkans höjd. Varför 
gäller inte den regeln i Öjaby? Den medeltida kyrkan i Öjaby riskerar att 
skymmas om den får kommande höghus till grannar. Det är just 
charmen med att staden går över till landsbygd trots att vi fortsatt är 
innanför 50-skyltarna som gör Öjaby unikt i sitt slag som stadsdel i 
Växjö kommun. Oavsett om du bor i Öjaby eller någon annan del av 
Växjö kommun värnar vi Sverigedemokrater om platsens charm och 
karaktär.  
 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden har i § 237/2021 beslutat att överlämna förslag till 
detaljplan för Öjaby 9:4 m.fl. till fullmäktige för antagande.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva planläggning i Öjaby med utgångspunkt i 
planprogrammet för Norra Öjaby. Området är tidigare inte 
detaljplanelagt och syftet med att nu planlägga är att möjliggöra nya 
bostäder i norra Öjaby, men också att säkra viktiga naturområden och 
grönstråk. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus 
i blandade upplåtelseformer. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. 
 
Detaljplaneförslaget har under perioden 2020-04-01 - 2020-04-22, 
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen, varit utsänt till sakägare samt 
statliga myndigheter och kommunala förvaltningar för granskning. 
Under samma tid har granskningshandlingarna också funnits tillgängliga 
på stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter, 
Stadsbiblioteket samt digitalt på Växjö kommuns webbsida. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 68/2021 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, 
detaljplan för Öjaby 9:4 enligt till ärendet bilagt detaljplaneförslag 
upprättat 2020-03-16, reviderat 2021-11-12. 
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Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-11-15 ska framförda 
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de 
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet.  
 
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Dock endast av 
den som senast under granskning framfört skriftliga synpunkter som 
inte blivit tillgodosedda.  
 
-Beslut byggnadsnämnden § 237/2021. 
-Planbeskrivning daterad 2020-03-16, reviderad 2021-11-12 
-Behovsbedömning 2020-03-16, reviderad 2021-11-12 
-Plankarta 1 daterad 2020-03-16, reviderad 2021-11-12 
-Plankarta 2 daterad 2020-03-16, reviderad 2021-11-12 
-Bullerutredning daterad 2020-03-12, revision 4 daterad 2021-08-23 
-Hinderanalys daterad 2021-10-05 
-Namninsamling daterad 2020-04-22 
-Utlåtande 2 daterat 2021-11-15  
 
Yrkanden 
Anna Tenje (M) med instämmande av Andreas Håkansson (C) och Sofia 
Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Romeo Pettersson (SD): Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslag till 
ny detaljplan. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag. 
Nej för att rösta på Romeo Petterssons yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 
röster mot 5 röster för Romeo Petterssons yrkande. Se 
omröstningsbilaga 3. 
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Berörda sakägare 
Byggnadsnämnden 
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Omröstningsbilaga 3 
 
§ 6 Antagande av detaljplan för Öjaby 9:4 
 
Resultat 
Ja 56 
Nej 5 
Avstår 0 
Totalt 61 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Ja Agneta Nordlund G:son (M) Ja 
Malin Lauber (S) Ja Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Ja Ida Eriksson (M) Ja 
Yusuf Isik (S) Ja Andreas Lindström (M) Ja 
Michael Sjöö (S) Ja Setareh Najafidigehsara (M) Ja 
Martin Edberg (S) Ja Pernilla Wikelund (SD) Nej 
Marie-Louise Gustafsson (S) Ja Christer Svensson (SD) Nej 
Gunnar Storbjörk (S) Ja Romeo Pettersson (SD) Nej 
Arijeta Reci (S) Ja Conny Lindahl (SD) Nej 
Otto Lindlöf (S) Ja Alexander Harréns (SD) Nej 
Tony Lundstedt (S) Ja Maria Garmer (V) Ja 
Martina Forsberg (S) Ja Carin Högstedt (V) Ja 
Hugo Hermansson (S) Ja Johnny Werlöv (V) Ja 
Ola Löfqvist (S) Ja Elisabet Flennemo (V) Ja 
Anette Nerlie Anderberg (S) Ja Björn Kleinhenz (V) Ja 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Ja Eva Johansson (C) Ja 
Anders Lindoff (S) Ja Anders Bengtsson (C) Ja 
Cecilia Lundin Danielsson (S) Ja Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Ja Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Cenneth Quick (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Magnus Folcker (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Sigvard Jakopsson (M) Ja   
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§ 7 Dnr 2022-00052  
 

Arrangörskap av VM i bandy för damer 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Växjö kommun kommer att ta på sig arrangörskapet för VM i 
bandy för damer. Evenemanget genomförs under andra halvan av 
mars 2022 och matcherna kommer att spelas i Åby. 

 
2. Ansvariga för planering och genomförande är Kultur- och 

Fritidsförvaltningen. Detta kommer att ske i nära samarbete med 
Växjö & Co, Åby/Tjureda IF samt Bandyförbundet. 

 
3. Kostnaden för evenemanget, 1,5-2 Mkr, tas från gemensam 

finansiering 
 
Bakgrund 
Sverige kommer 2022 att stå som värd för VM i Bandy för damer.  
 
Växjö Kommun har fått frågan om att stå som arrangör från Svenska 
Bandyförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 39/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Växjö kommun kommer att ta på sig arrangörskapet för VM i 
bandy för damer. Evenemanget genomförs under andra halvan av 
mars 2022 och matcherna kommer att spelas i Åby. 

2. Ansvariga för planering och genomförande är Kultur- och 
Fritidsförvaltningen. Detta kommer att ske i nära samarbete med 
Växjö & Co, Åby/Tjureda IF samt Bandyförbundet. 

3. Kostnaden för evenemanget, 1,5-2 Mkr, tas från gemensam 
finansiering 

 
Kommunchefen har i en skrivelse, den 18 januari 2022, redogjort för 
ärendet. 
 
Yrkanden 
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Marie-Louise Gustafsson (S), 
Alexander Harréns (SD), Björn Kleinhenz (V), Andreas Olssons (C), Lena 
Wibroe (M) och René Jaramillo (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kultur- och Fritidsnämnden 
 
För kännedom 
Svenska Bandyförbundet 
Åby Tjureda IF 
Växjö & Co 
Ekonomi- och finanschefen 
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§ 8 Dnr 2022-00068  
 

Justering av hyresmodell mellan kommunen och 
kommunala bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om förändring av hyresmodellen 

mellan kommunen och de kommunala bolagen enligt Arbetssätt 
och samverkan genom att det på hyran görs ett hyrestillägg om 
2,5 %. Från hyrestillägget undantas energi som regleras. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får vidta de 

ändringar i Arbetssätt och samverkan som beslutet föranleder.   
 

3. Ändringen träder i kraft 1 januari 2023. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Revisorerna har de senaste åren haft synpunkter på hyresmodellen 
mellan kommunen och de kommunala bolagen. Revisorerna har uttryckt 
det på följande vis: 
 
” Undantag från krav på marknadsmässig prissättning kan medges 
mellan närstående bolag om det föreligger koncernbidragsrätt.  
Någon sådan undantagsmöjlighet finns däremot inte mellan kommun 
och dess kommunala bolag. Även i momshänseende finns krav på 
marknadsmässig prissättning t.ex. när en momspliktig vara eller tjänst 
omsätts till närstående bolag eller kommun som har begränsad 
avdragsrätt för ingående moms. I praxis har också klargjorts att det 
saknar betydelse att kommunala bolag ofta har att följa 
självkostnadsprincipen till följd av annan lagstiftning än 
skattelagstiftning.  
 
Kommentar: 
Som framgår ovan kan en prissättning mellan en kommun och dess 
kommunala bolag underkännas skattemässigt om den inte bedöms vara 
marknadsmässig. Prissättning som enbart berör bolag inom samma 
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koncern, mellan vilka det finns full koncernbidragsrätt och inga 
tillämpliga underskottsspärrar, kan dock generellt kunna antas 
accepteras även om den inte sker på marknadsmässiga villkor, dock 
sannolikt med undantag av finansiella transaktioner.” 
 
Detta innebär att hyresmodellen som nu bygger på 
självkostnadsprincipen kan komma att ifrågasättas vid en granskning. 
Därför bör viss justering göras för att reducera riskerna för ett sådant 
ifrågasättande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 69/2022 föreslagit kommunfullmäktige 
följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om förändring av hyresmodellen 
mellan kommunen och de kommunala bolagen enligt Arbetssätt 
och samverkan genom att det på hyran görs ett hyrestillägg om 
2,5 %. Från hyrestillägget undantas energi som regleras. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får vidta de 
ändringar i Arbetssätt och samverkan som beslutet föranleder. 

3. Ändringen träder i kraft 1 januari 2023. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse, den 21 januari 2022 redogjort för 
ärendet. Av skrivelse framgår bland annat följande: Det finns ingen given 
bedömning av vad som är marknadsmässigt och affärsmässiga principer 
i det avseende det nu är fråga om. Klart är emellertid att det måste 
finnas någon marginal som skapar avkastning för det kommunala 
bolaget. Avsaknad av marknadsmässighet kan vid en granskning 
resultera i att upplägget underkänns av Skatteverket med konsekvens 
att mervärdesskatten och bolagsskatten är för låg och att dessa i stället 
ska baseras på ett marknadsmässigt upplägg. 
 
Den totala risken för detta är för år 2020 ca fem miljoner kronor plus 
eventuellt skattetillägg. Till detta finns risk för att även tidigare år 
ifrågasätts, som mest fem år. 
 
Slutsatsen blir att åtgärd behöver vidtas inför uppstarten av det nya 
lokalbolaget i januari 2023. 
 
Det är i det närmaste omöjligt att jämföra olika hyresmodeller i andra 
kommuner med varandra då det innehåller avvikelser på olika sätt i hur 
hyran beräknas. Det bedöms inte heller i nuläget som rimligt eller 
nödvändigt att i grunden göra om vår nuvarande hyresmodell. Utan att i 
stället komplettera den med ett tillägg. Föreslaget är att tillägget uppgår 
till 2,5 %. 
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-Bilaga till tjänsteskrivelse om justering av hyresmodell mellan 
kommunen och kommunala bolag. 
 
Yrkanden 
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Conny Lindahl (SD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Julia Berg (S) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S) och Maria 
Garmer (V): Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra föreslagen 
förändring av hyresmodellen. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag 
Nej för att rösta på Julia Bergs yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 
röster mot 24 röster för Julia Bergs yrkande. Se omröstningsbilaga 4. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Ekonomi- och finanschefen 
Alla nämnder 
Växjö Kommunföretag AB 
Växjöbostäder AB 
Vidingehem AB 
Växjö Fastighetsförvaltning AB 
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Omröstningsbilaga 4 
 
§ 8 Justering av hyresmodell mellan kommunen och kommunala bolag 
 
Resultat 
Ja 37 
Nej 24 
Avstår 0 
Totalt 61 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Agneta Nordlund G:son (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Ida Eriksson (M) Ja 
Yusuf Isik (S) Nej Andreas Lindström (M) Ja 
Michael Sjöö (S) Nej Setareh Najafidigehsara (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Pernilla Wikelund (SD) Ja 
Marie-Louise Gustafsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Romeo Pettersson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Maria Garmer (V) Nej 
Martina Forsberg (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej 
Ola Löfqvist (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej 
Anette Nerlie Anderberg (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Anders Lindoff (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Cecilia Lundin Danielsson (S) Nej Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Cenneth Quick (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Magnus Folcker (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Sigvard Jakopsson (M) Ja   
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§ 9 Dnr 2021-00100  
 

Antagande av strategisk stadsdelsplan för Araby 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till strategisk stadsdelsplan för Araby 
med följande ändring: 

Avsnitt 3.1.6 ska ha följande formulering: 
Att minska boendesegregationen i Araby genom att andra 
upplåtelseformer än hyresrätter och andra boendeformer 
exempelvis radhus skapas. 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 om uppdrag att ta fram en 
strategisk stadsdelsplan för Araby som omfattar såväl fysisk som social 
och verksamhetsmässig planering för stadsdelen i samordning med den 
organisation som tas fram inom ramen för områdesteam (Dnr 2020– 
00355). 
 
En projektgrupp tillsattes för att leda arbetet som genomförts i 
samarbete med förvaltningar och bolag i kommunkoncernen, liksom 
med externa parter med intresse i Araby, såsom fastighetsbolag, 
näringsidkare och invånare. Under arbetets gång har även dialog genom 
fokusgrupper med olika målgrupper genomförts. Slutligen har förslaget 
varit ute på remiss till kommunkoncernens nämnder och bolagsstyrelser 
samt till externa parter som berörs av planen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 40/2022 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur 
föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 
Kommunfullmäktige antar förslag till strategisk stadsdelsplan för Araby 
med följande ändring: 

Avsnitt 3.1.6 ska ha följande formulering: 
Att minska boendesegregationen i Araby genom att andra 
upplåtelseformer än hyresrätter och andra boendeformer 
exempelvis radhus skapas. 

 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-01-19 där följande framgår: 
Bifogad Strategisk stadsdelsplan för Araby följer kommunens struktur 
för planer och säkerställer således att utvecklings- och insatsområden 
går i linje med Växjö kommunkoncerns styrmodell. En strategisk 
stadsdelsplan för Araby bidrar till Växjö kommuns vision att Växjö ska 
vara en fantastisk plats att bo, leva och verka i, för invånare, företag och 
besökare samt till flera målbilder i hållbarhetsprogrammet. Den ligger i 
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linje med ett Växjö som år 2030 är ”Tryggt och tillitsfullt”, ”Rättvist och 
ansvarstagande”, ”Växande och inkluderande” och också ”Grönt och 
hälsosamt”. 
 
Förslag till strategisk stadsdelsplan Araby har varit ute på remiss och 
inkomna remissvar har legat till grund för den slutliga versionen av 
planen.  
 
-Förslag till Strategisk stadsdelsplan för Araby. 
-Svar på remissyttranden bilaga till KS. 
-Bilaga - Barnrättsbaserat beslutsunderlag. 
 
Yrkanden 
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Malin Lauber (S), Sofia 
Stynsberg (M), Ricardo Chavez (KD), René Jaramillo (M), Gunnar 
Nordmark (L), Andreas Olsson (C), Johnny Werlöv (V) och Alexander 
Harréns (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Samtliga nämnder och bolag 
Externa remissinstanser  
Hållbarhetschefen 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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§ 10 Dnr 2022-00044  
 

Övertagande av vården av allmänna handlingar i 
samband med omorganisation av de kommunala 
bolagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Nyab får överta vården av de allmänna handlingar som behövs i 
verksamheten från Vidingehem AB. Växjöbostäder AB får överta 
vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten 
från Nyab. Det nya bostadsbolaget Vidingehem AB får ta över 
vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten 
från Växjöbostäder AB. 

2. Lokalbolaget Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) får ta över 
vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten 
från Videum AB och Vidingehem AB. 

3. Det nya bolaget Växjö Linnaeus Science Park AB får ta över 
vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten 
från Videum AB. 

4. De allmänna handlingar som ska bevaras och som inte behövs i 
de nya bolagen ska överlämnas till arkivmyndigheten i samråd 
med kommunarkivet. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i budget för år 2021 att bolagsstrukturen i 
kommunkoncernen skulle ses över. Den projektgrupp som tillsattes i 
december 2020 lade i augusti 2021 fram förslag om att ett bostadsbolag, 
ett lokalbolag och ett Science Park-bolag skulle bildas. 
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget (§ 133/2021 och 
§ 134/2021). 
 
För att de nya bolagen ska kunna fullfölja sina uppdrag behöver de ta 
över information som utgör allmänna handlingar från de tidigare 
bolagen. 
 
Enligt arkivlagen får myndigheter avhända sig allmänna handlingar 
genom överlämnande till arkivmyndighet (9 §), gallring (10 §) och enligt 
lag eller beslut av kommunfullmäktige (§ 15). För att en kommunal 
myndighet som inte är arkivmyndighet ska kunna överta vården av 
allmänna handlingar från en annan kommunal myndighet krävs därmed 
beslut av kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 37/2022 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur 
föreslå kommunfullmäktige följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Nyab får överta vården av de allmänna handlingar som behövs i 
verksamheten från Vidingehem AB. Växjöbostäder AB får överta 
vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten 
från Nyab. Det nya bostadsbolaget Vidingehem AB får ta över 
vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten 
från Växjöbostäder AB. 

2. Lokalbolaget Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) får ta över 
vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten 
från Videum AB och Vidingehem AB. 

3. Det nya bolaget Växjö Linnaeus Science Park AB får ta över 
vården av de allmänna handlingar som behövs i verksamheten 
från Videum AB. 

4. De allmänna handlingar som ska bevaras och som inte behövs i 
de nya bolagen ska överlämnas till arkivmyndigheten i samråd 
med kommunarkivet. 

 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-01-21 där följande 
sammanfattning framgår: 
För att det nya bostadsbolaget, lokalförsörjningsbolaget och Science 
Park-bolaget ska kunna fullfölja sina uppdrag behöver de ta över 
information som utgör allmänna handlingar från de tidigare bolagen. För 
att de ska få överta vården av allmänna handlingar från andra 
kommunala myndigheter krävs enligt arkivlagen ett beslut av 
kommunalfullmäktige. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
NYAB 
Vidingehem AB 
Växjöbostäder AB 
Videum AB 
Växjö Fastighetsförvaltning AB  
Växjö Linnaeus Science Park AB 
Kommunarkivet 
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§ 11 Dnr 2020-00734  
 

Revidering av Växjö kommuns upphandlings- och 
inköpspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för upphandling och inköp 
– 
Växjö kommunkoncern med följande ändringar; 
1. Inledning 
”Målet är att skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt och 
optimerat sätt, genom att konkurrensen tas tillvara. Växjö 
kommunkoncern ska verka för att fler ska kunna lämna anbud, så att 
vi genom en god konkurrens får en god kvalitet till en låg kostnad.” 
- ersätts med  
Målet är att skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt och 
optimerat sätt. Växjö kommunkoncern ska verka för att fler ska kunna 
lämna anbud, så att vi genom en god konkurrens får en god kvalitet till 
en låg kostnad. 
 
”Genom att fokusera på vad som ska uppnås med upphandlingen, 
möjliggör Växjö kommunkoncern för innovation och nya lösningar.” 
- ersätts med  
Genom att fokusera på vad som ska uppnås med upphandlingen, 
möjliggör Växjö kommunkoncern för låga kostnader, innovation och nya 
lösningar.  
 
2. Sammanfattning 
”- Växjö kommunkoncern ska iaktta affärsmässighet och tillvarata 
den konkurrens som finns på marknaden.” 
- ersätts med  
Växjö kommunkoncern ska agera affärsmässigt och tillvarata den 
konkurrens som finns på marknaden. 
 
7. En hållbar inköpsprocess 
”Finns alternativ med miljö- och/eller etisk märkning ska dessa väljas i 
första hand, inom ramen för beslutad budget. Säkerställa ekonomisk 
hållbarhet?” 
- ersätts med  
Finns alternativ med miljö- och/eller etisk märkning ska dessa väljas i 
första hand, så länge det också är ett ekonomiskt hållbart val. 
 
” Kommunkoncernen ska, vid varje given upphandling, överväga att 
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skärpa kravställande och uppföljning av hållbarhetskrav i upphandlingar, 
för att följa marknadens utveckling för ett mer hållbart samhälle och för 
att påverka utvecklingen i positiv riktning.” 
- ersätts med  
Kommunkoncernen ska förändra kravställande och uppföljning av 
hållbarhetskrav i upphandlingar för att delta i marknadens utveckling 
mot ett mer hållbart samhälle. 
 
” - Rättvis/etisk handel: Växjö är en Fairtrade-diplomerad kommun 
och ska successivt öka inköpen av etiskt märkta produkter.” 
- ersätts med  
- Rättvis/etisk handel: Växjö kommun ska öka inköpen av etiskt märkta 
produkter. 
 
Reservation 
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar 
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot 
beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott beslutade 2020- 
05-12 att ge kommunchefen i uppdrag att säkerställa följande 
möjligheter i arbetet kring "Hållbar upphandling". 
• Att säkerställa en tidseffektiv upphandlingsprocess där möjlighet till 
samarbeten mellan olika lokala aktörer skapas vid våra större 
upphandlingar samt möjlighet till fler direktupphandlingar. 
• Att i kravspecifikationen skapa möjlighet att sätta krav på småskalighet 
och lokalförankring. 
• Att revidera Växjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy. 
 
De två första punkterna återrapporterades till kommunstyrelsens 
organisations- och personalutskott och rapporteringen godkändes 
2021-03-30. Uppdraget gällande revidering av Växjö kommuns 
upphandlings- och inköpspolicy kvarstod och återrapporteras genom 
föreslagen policy. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 72/2022 föreslagit kommunfullmäktige 
följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för upphandling och inköp 
– Växjö kommunkoncern med följande ändringar: 
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1. Inledning 
”Målet är att skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt och 
optimerat sätt, genom att konkurrensen tas tillvara. Växjö 
kommunkoncern ska verka för att fler ska kunna lämna anbud, så att 
vi genom en god konkurrens får en god kvalitet till en låg kostnad.” 
- ersätts med  
Målet är att skattebetalarnas pengar ska användas på 
ett klokt och optimerat sätt. Växjö kommunkoncern ska verka för 
att fler ska kunna lämna anbud, så att vi genom en god konkurrens 
får en god kvalitet till en låg kostnad. 
 
”Genom att fokusera på vad som ska uppnås med upphandlingen, 
möjliggör Växjö kommunkoncern för innovation och nya lösningar.” 
- ersätts med  
Genom att fokusera på vad som ska uppnås med upphandlingen, 
möjliggör Växjö kommunkoncern för låga kostnader, innovation och nya 
lösningar. 
 
2. Sammanfattning 
”- Växjö kommunkoncern ska iaktta affärsmässighet och tillvarata 
den konkurrens som finns på marknaden.” 
- ersätts med  
- Växjö kommunkoncern ska agera affärsmässigt och tillvarata den 
konkurrens som finns på marknaden. 
 
7. En hållbar inköpsprocess 
”Finns alternativ med miljö- och/eller etisk märkning ska dessa 
väljas i första hand, inom ramen för beslutad budget. Säkerställa 
ekonomisk hållbarhet?” 
- ersätts med  
Finns alternativ med miljö- och/eller etisk märkning ska dessa väljas i 
första hand, så länge det också är ett ekonomiskt hållbart val. 
 
” Kommunkoncernen ska, vid varje given upphandling, överväga att 
skärpa kravställande och uppföljning av hållbarhetskrav i upphandlingar, 
för att följa marknadens utveckling för ett mer hållbart samhälle och för 
att påverka utvecklingen i positiv riktning.” 
- ersätts med  
Kommunkoncernen ska förändra kravställande och uppföljning av 
hållbarhetskrav i upphandlingar för att delta i marknadens utveckling 
mot ett mer hållbart samhälle. 
 
” - Rättvis/etisk handel: Växjö är en Fairtrade-diplomerad kommun 
och ska successivt öka inköpen av etiskt märkta produkter.” 
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- ersätts med  
 Rättvis/etisk handel: Växjö kommun ska öka inköpen av etiskt märkta 
produkter. 
 
Kommunchefen har tagit fram förslag till Policy för upphandling och 
inköp - Växjö kommunkoncern. Kommunchefen har även i en skrivelse 
den 13 januari 2022 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 
Av skrivelsen framgår att policyn innehåller de huvudprinciper som ska 
gälla för all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och 
entreprenader i Växjö kommunkoncern. Målet är att skattebetalarnas 
pengar ska användas på ett klokt och optimerat sätt, genom att 
konkurrensen tas tillvara. Växjö kommunkoncern ska verka för att fler 
ska kunna lämna anbud, så att vi genom en god konkurrens får en god 
kvalitet till en låg kostnad. 
 
Policyn beskriver regelverket för inköpsprocessen och är den yttre ram 
som gäller för kommunkoncernens samtliga verksamheter - 
förvaltningar, bolag och förbund (här kallat kommunkoncernen). 
 
Yrkanden 
Andreas Olsson (C) med instämmande av Alexander Harréns (SD), Ulf 
Hedin (M) och René Jaramillo (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Malin Lauber (S):  
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för upphandling och inköp 
– Växjö kommunkoncern med följande ändringar: 
 
 1. Inledning 
”Målet är att skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt och 
optimerat sätt, genom att konkurrensen tas tillvara. Växjö 
kommunkoncern ska verka för att fler ska kunna lämna anbud, så att 
vi genom en god konkurrens får en god kvalitet till en låg kostnad.” 
- ersätts med  
Målet är att skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt och 
optimerat sätt. Växjö kommunkoncern ska verka för att fler ska kunna 
lämna anbud, så att vi genom en god konkurrens får en god kvalitet till 
en låg kostnad. 
 
”Genom att fokusera på vad som ska uppnås med upphandlingen, 
möjliggör Växjö kommunkoncern för innovation och nya lösningar.” 
- ersätts med  
Genom att fokusera på vad som ska uppnås med upphandlingen, 
möjliggör Växjö kommunkoncern för låga kostnader, innovation och nya 
lösningar. 
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2. Sammanfattning 
”- Växjö kommunkoncern ska iaktta affärsmässighet och tillvarata 
den konkurrens som finns på marknaden.” 
- ersätts med  
Växjö kommunkoncern ska agera affärsmässigt och tillvarata den 
konkurrens som finns på marknaden. 
 
7. En hållbar inköpsprocess 
”Finns alternativ med miljö- och/eller etisk märkning ska dessa 
väljas i första hand, inom ramen för beslutad budget. Säkerställa 
ekonomisk hållbarhet?” 
- ersätts med  
Finns alternativ med miljö- och/eller etisk märkning ska dessa väljas i 
första hand, så länge det också är ett ekonomiskt hållbart val. 
 
” - Rättvis/etisk handel: Växjö är en Fairtrade-diplomerad kommun 
och ska successivt öka inköpen av etiskt märkta produkter.” 
- ersätts med  
- Rättvis/etisk handel: Växjö kommun ska öka inköpen av etiskt märkta 
produkter. 
 
Övrigt tillägg enligt sida 3 i rådande policy från 2014: 
”Växjö Kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt 
etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige 
också beskattas i Sverige och att överföringar av kraftigt nedskrivna 
beskattningsbara vinster inom en eventuell koncern ej tillämpas, till 
exempel förs till så kallade skatteparadis. I synnerhet gäller detta vid 
anbud på tjänster.  
 
Anbudsgivare är beredd att på upphandlande myndighets anmodan 
redovisa omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land 
där man har verksamhet.” 
 
Beslutsordning 
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag 
Nej för att rösta på Johnny Werlövs yrkande 
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Omröstningsresultat 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37 
röster mot 24 röster för Johnny Werlövs yrkande. Se omröstningsbilaga 
5. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Upphandlingschefen 
Författningssamlingen 
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Omröstningsbilaga 5 
 
§ 11 Revidering av Växjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy 
 
Resultat 
Ja 37 
Nej 24 
Avstår 0 
Totalt 61 
 
Namn Val Namn Val 
Cheryl Jones Fur (MP) Ja Glenn Nilsson (M) Ja 
Rose-Marie Holmqvist (S) Nej Agneta Nordlund G:son (M) Ja 
Malin Lauber (S) Nej Björn Svensson (M) Ja 
Julia Berg (S) Nej Ida Eriksson (M) Ja 
Yusuf Isik (S) Nej Andreas Lindström (M) Ja 
Michael Sjöö (S) Nej Setareh Najafidigehsara (M) Ja 
Martin Edberg (S) Nej Pernilla Wikelund (SD) Ja 
Marie-Louise Gustafsson (S) Nej Christer Svensson (SD) Ja 
Gunnar Storbjörk (S) Nej Romeo Pettersson (SD) Ja 
Arijeta Reci (S) Nej Conny Lindahl (SD) Ja 
Otto Lindlöf (S) Nej Alexander Harréns (SD) Ja 
Tony Lundstedt (S) Nej Maria Garmer (V) Nej 
Martina Forsberg (S) Nej Carin Högstedt (V) Nej 
Hugo Hermansson (S) Nej Johnny Werlöv (V) Nej 
Ola Löfqvist (S) Nej Elisabet Flennemo (V) Nej 
Anette Nerlie Anderberg (S) Nej Björn Kleinhenz (V) Nej 
Ann-Kristin Lindqvist (S) Nej Eva Johansson (C) Ja 
Anders Lindoff (S) Nej Anders Bengtsson (C) Ja 
Cecilia Lundin Danielsson (S) Nej Andreas Olsson (C) Ja 
Alf Skogmalm (S) Nej Margareta Jonsson (C) Ja 
Anna Tenje (M) Ja Andreas Håkansson (C) Ja 
Oliver Rosengren (M) Ja Anna Zelvin (KD) Ja 
Ulf Hedin (M) Ja Jon Malmqvist (KD) Ja 
Anna Gustbée (M) Ja Ricardo Chavez (KD) Ja 
Sofia Stynsberg (M) Ja Gunnar Nordmark (L) Ja 
Cenneth Quick (M) Ja Torgny Klasson (L) Ja 
Irene Bladh (M) Ja Susanna Blad Röing (L) Ja 
René Jaramillo (M) Ja Magnus P Wåhlin (MP) Ja 
Anton Olsson (M) Ja Magnus Folcker (MP) Ja 
Lena Wibroe (M) Ja Bo Frank (M), ordförande Ja 
Sigvard Jakopsson (M) Ja   
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§ 12 Dnr 2022-00085  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning - Mikael Virdelo 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen 

 
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för en ny sammanräkning 
 

3. Kommunfullmäktige utser Pia Philipsson (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning.   

      
Bakgrund 
Mikael Virdelo har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.    
 
Yrkanden 
Ulf Hedin (M): 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen 
 

2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län för en ny sammanräkning 

 
3. Kommunfullmäktige utser Pia Philipsson (M) till ny ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning.    
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Pia Philipsson 
Mikael Virdelo 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten      
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§ 13 Dnr 2021-00592  
 

Val av ny ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Lennart Adell Kind (MP) till ny 

ersättare i valnämnden till och med 2022-12-31. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beviljade den 23 november 2021 Magnus Folckers 
(MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden. Ingen ny 
ersättare valdes.     
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 1/2022 föreslagit att kommunfullmäktige utser 
Lennart Adell Kind (MP) till ny ersättare i valnämnden till och med 2022-
12-31. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Lennart Adell Kind 
Valnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 14 Dnr 2021-00604  
 

Val av ny ersättare i utbildningsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Martin Landelius (SD) till ny ersättare i 

utbildningsnämnden till och med 2022-12-31. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beviljade den 23 november 2021 Sara Johanssons 
avsägelse från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Romeo 
Pettersson (SD) valdes samtidigt till ny ledamot i utbildningsnämnden. 
Petterssons ersättarplats lämnandes vakant.     
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 2/2022 föreslagit att kommunfullmäktige utser 
Martin Landelius (SD) till ny ersättare i utbildningsnämnden till och med 
2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Martin Landelius 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-02-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

43 (67) 

 

§ 15 Dnr 2021-00690  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för 
arbete och välfärd - Tomas Johansson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Birger Johnsson (C) till ny ledamot och 

Melinda Prick (C) till ny ersättare i nämnden för arbete och 
välfärd till och med 2022-12-31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Tomas Johansson (C) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
nämnden för arbete och välfärd.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 3/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Birger Johnsson (C) till ny ledamot och 

Melinda Prick (C) till ny ersättare i nämnden för arbete och 
välfärd till och med 2022-12-31. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Birger Johansson 
Melinda Prick 
Tomas Johansson 
Nämnden för arbete och välfärd 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 16 Dnr 2022-00025  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden - Michael Gustafsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Sören Strömberg (S) till ny ersättare i 

utbildningsnämnden till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Michael Gustafsson (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 4/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Sören Strömberg (S) till ny ersättare i 

utbildningsnämnden till och med 2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Sören Strömberg 
Michael Gustafsson 
Utbildningsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 17 Dnr 2022-00027  
 

Avsägelse uppdrag från uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden - Tomas Blad Lindahl (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Kristian Rappner (V) till ny ersättare i 

omsorgsnämnden till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Tomas Blad Lindahl (V) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 
ersättare i omsorgsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 5/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige utser Kristian Rappner (V) till ny ersättare i 
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kristian Rappner 
Tomas Blad Lindahl 
Omsorgsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 18 Dnr 2022-00032  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden 
för arbete och välfärd - Karin Tjäder (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Birgitta Andersson (S) till ny ersättare i 

nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Bakgrund 
Karin Tjäder (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i 
nämnden för arbete och välfärd.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 6/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige utser Birgitta Andersson (S) till ny ersättare i 
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Birgitta Andersson 
Karin Tjäder 
Nämnden för arbete och välfärd 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 19 Dnr 2022-00050  
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och som ledamot i styrelsen 
för Växjö Citysamverkan - Therese Magnusson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Martina Svensson (C) till ny ersättare i 

miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.  
 

3. Kommunfullmäktige utser Andreas Olsson (C) till ny ledamot i 
styrelsen för Växjö Citysamverkan ideell förening till och 
ordinarie årsstämma 2023. 

 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Therese Magnusson (C) har via e-tjänst avsagt sig samtliga 
förtroendeuppdrag i Växjö kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 7/2022 föreslagit att kommunfullmäktige ska 
besluta följande: 
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige utser Martina Svensson (C) till ny ersättare i miljö- 
och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.  
 
Kommunfullmäktige utser Andreas Olsson (C) till ny ledamot i styrelsen 
för Växjö Citysamverkan ideell förening till och ordinarie årsstämma 
2023. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Martina Svensson 
Andreas Olsson 
Therese Magnusson 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Växjö Citysamverkan, ideell förening 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 20 Dnr 346322  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i direktionen 
för Värends räddningstjänstförbund - Mikael Virdelo 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Glenn Nilsson (M) till ny ledamot i 

direktionen för Värends räddningstjänstförbund till och med 
2022-12-31 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart 

 
Bakgrund 
Mikael Virdelo (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
direktionen för Värends räddningstjänstförbund.  
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 8/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Glenn Nilsson (M) till ny ledamot i 

direktionen för Värends räddningstjänstförbund till och med 
2022-12-31 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Glenn Nilsson 
Mikael Virdelo 
Värends räddningstjänst 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 21 Dnr 2022-00097  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden - Stefan Lindstig (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Michael Sjöö (S) till ny ledamot och 

Isabel Levin (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden till 
och med 2022-12-31. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Stefan Lindstig (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 9/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Michael Sjöö (S) till ny ledamot och 

Isabel Levin (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden till 
och med 2022-12-31. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Michael Sjöö 
Isabel Levin 
Stefan Lindstig 
Kultur- och fritidsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-02-15 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

51 (67) 

 

§ 22 Dnr 2022-00100  
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens 
revisorer, lekmannarevisor i Huseby Bruk AB, Gold 
Cup 18814, Vidingehem AB, och 
lekmannarevisorsersättare i Stiftelsen JP 
Gustafsson, Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät 
AB - Stefan Axelsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige utser Niklas Nyström (SD) till ny ledamot i 

kommunens revisorer under återstoden av mandatperioden. 
 

3. Kommunfullmäktige utser Niklas Nyström (SD) till 
lekmannarevisor i Huseby Bruk AB, Gold Cup 18414 AB och 
Vidingehem AB till och med ordinarie årsstämma 2023. 

 
4. Kommunfullmäktige utser Niklas Nyström (SD) till 

lekmannarevisorsersättare i Stiftelsen JP Gustafsson, Växjö 
Energi AB och Växjö Energi Elnät AB till och med ordinarie 
årsstämma 2023. 

 
5. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Bakgrund 
Stefan Axelsson (SD) har avsagt sig samtliga revisorsuppdrag i Växjö 
kommun.  
 
Uppdragen som revisor i Kalvsviks bygdegårdsförening, Lammhults 
byggnadsförening, Bergslunds bygdegårdsförening och Stiftelsen 
Gustafs Bjursjö hanteras i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 10/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Niklas Nyström (SD) till ny ledamot i 

kommunens revisorer under återstoden av mandatperioden. 
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3. Kommunfullmäktige utser Niklas Nyström (SD) till 
lekmannarevisor i Huseby Bruk AB, Gold Cup 18414 AB och 
Vidingehem AB till och med ordinarie årsstämma 2023. 

4. Kommunfullmäktige utser Niklas Nyström (SD) till 
lekmannarevisorsersättare i Stiftelsen JP Gustafsson, Växjö 
Energi AB och Växjö Energi Elnät AB till och med ordinarie 
årsstämma 2023. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Niklas Nyström 
Stefan Axelsson 
Kommunens revisorer 
Huseby Bruk AB 
Gold Cup 18814 
Vidingehem AB 
Stiftelsen JP Gustafsson 
Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 23 Dnr 2022-00102  
 

Ansökan om föräldraledighet från uppdrag som 
ordförande i utbildningsnämnden - Ida Eriksson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar föräldraledigheten. 
 
Kommunfullmäktige utser Sigvard Jakopsson (M) till ordförande i 
utbildningsnämnden under perioden 1 april 2022 till 30 juni 2022. Ida 
Eriksson återinträder sedan som utbildningsnämndens ordförande. 
 
Bakgrund 
Ida Eriksson (M) har den 10 februari 2022 ansökt om föräldraledighet 
från sitt uppdrag som ordförande i utbildningsnämnden under perioden 
1 april 2022 till 30 juni 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen har i § 11/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 
Kommunfullmäktige beviljar föräldraledigheten. 
 
Kommunfullmäktige utser Sigvard Jakopsson (M) till ordförande i 
utbildningsnämnden under perioden 1 april 2022 till 30 juni 2022. Ida 
Eriksson återinträder sedan som utbildningsnämndens ordförande.    
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ida Eriksson 
Sigvard Jakopsson 
Utbildningsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 24 Dnr 2022-00014  
 

Redovisning av inkomna motioner och 
medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag 
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen 
enligt förteckningen nedan.   
 
Bakgrund 
Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan 
senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. 
 
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. Kommunstyrelsens beredning lämnar 
förslag på delegering. 
 
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska 
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det 
inkomna förslaget. 
 
Motioner 
2022-02-01 Motion om att stoppa driftstöd till IOGT-NTO - Christer 

Svensson (SD) 
2022-02-07 Motion om att öka takten i utbyggnaden av 

laddinfrastruktur - Johnny Werlöv (V), Maria Garmer (V) 
och Ann-Christin Eriksson (V)  

 
Medborgarförslag 
2022-02-01 Medborgarförslag om en klocka vid Växjösjön överlämnas 

till tekniska nämnden  
2022-01-30 Medborgarförslag om övergångsställe på Smedjegatan 

överlämnas till tekniska nämnden  
2022-01-26 Medborgarförslag om tvätthall för cyklar överlämnas till 

tekniska nämnden  
2022-01-25 Medborgarförslag om ny grundskola i Ingelstad överlämnas 

till utbildningsnämnden   
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2022-01-22 Medborgarförslag om belysning och utegym vid Lugnets 
park, Växjö överlämnas till tekniska nämnden  

2022-01-19 Medborgarförslag gratis bussresor från 75 år överlämnas till 
kommunstyrelsen   

2022-01-17 Medborgarförslag om säkerhetsåtgärd på väg 897 
överlämnas till tekniska nämnden  

2022-01-15 Medborgarförslag om fler soptunnor i Bokhultet 
överlämnas till tekniska nämnden 

2022-01-15 Medborgarförslag om att ha föräldrautbildning som krav för 
alla föräldrar och personal som jobbar med barn 
överlämnas till kommunstyrelsen  

2022-01-11  Medborgarförslag om gratis resor för barn till och från 
fritidsaktiviteter i föreningar godkända av kommunen 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden   

2022-01-07 Medborgarförslag om belysning av isen vid Vattentorget 
överlämnas till tekniska nämnden   

2021-12-28 Medborgarförslag om belysning till grusplanen/isbanan vid 
Sjöbol, Ingelstad överlämnas till tekniska nämnden 

2021-12-28 Medborgarförslag om behov av hastighetsdämpande 
åtgärder på Evedalsvägen överlämnas till tekniska nämnden 

2021-12-21 Medborgarförslag om belysning i Domfälleskogen 
överlämnas till tekniska nämnden 

2021-12-11 Medborgarförslag om utedansbana på Evedal överlämnas 
till kultur- och fritidsnämnden 

2021-12-07 Medborgarförslag om hundrastplats/lekplats på söder i 
Växjö överlämnas till tekniska nämnden  

2021-12-06 Medborgarförslag om brygga för ökad säkerhet på Evedal 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden  

2021-12-06 Medborgarförslag om att bygga ut lekplatsen i Arabyparken 
överlämnas till tekniska nämnden  

2021-12-03 Medborgarförslag om 50-meters SM-bassäng överlämnas 
till kommunstyrelsen 

 
 
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 25 Dnr 2022-00016  
 

Meddelanden till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.   
 
Bakgrund 
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
 
2022-02-07 Budget och affärsplan för 2022 för hela VKAB-koncernen 
2022-02-04 Kommunens revisorer 2022-01-27 § 4 Granskning av 

arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier 
2021-11-01 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om en 

hundrastgård i Fylleryd 
2021-10-20 Kultur- och fritidsnämndens beslut om medborgarförslag 

om bättre parkeringsmöjligheter för funktionshindrade och 
asfaltering på Evedal 

2021-10-20 Kultur och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 
om simhall i Braås 

2021-11-01 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 
vikingabåt i lekparken i Linnéparken Växjö 

2021-11-01 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om träd i 
stadsmiljö 

2021-12-22 Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige 
Pernilla Wikelund (SD) ny ersättare efter Kenth Rosell. 

2021-12-22 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om 
cykelväg till Tävelsås 

2021-12-22 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om 
parkeringsförbud på Plogvägen, Teleborg 

2021-12-22 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om 
bullerskydd längs Torparvägen 

2021-12-21 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om fler 
papperskorgar på Hovshaga, Östra Lugnet och Evedal 

2021-12-22 Beslut - Ej verkställda beslut 2021 - kvartal 3 
2021-10-19 Rapport från nämnden för arbete och välfärd - Ej 

verkställda beslut 2021 - kvartal 2 
2021-12-07 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 § 419 om 

Medborgarförslag om förbud av grillning vid badstrand 
inom 50 meter 

2021-12-07 Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 § 418 
Medborgarförslag om bygglovsunderlag 
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§ 26 Dnr 2022-00015  
 

Godkännande av framställda interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om 
interpellationer som har inkommit får ställas.  
 
Beslutsunderlag 
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet: 
2022-01-21 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida 

Eriksson (M) från Malin Lauber (S) om den digitala 
arbetsmiljön för personalen i skolan 

2022-02-02 Interpellation till nämnden för arbete och välfärds 
ordförande Pernilla Tornéus (M) från Malin Lauber (S) om 
kontroll och uppföljning av vuxenutbildning hos privata 
anordnare 

2022-02-04 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida 
Eriksson (M) från Tomas Thornell (S) om friskolors 
fördelning av kommunens pengar 

2022-01-25 Interpellation till nämnden för arbete och välfärds 
ordförande Pernilla Tornéus (M) från Carin Högstedt (V) om 
läget i Växjö kommun beträffande det hedersrelaterade 
våldet - 20 år efter mordet på Fadime 

2022-01-13 Interpellation till Vöfabs ordförande Patrik Åkesson från 
Otto Lindlöf (S) om rivning och hållbarhet 

2022-01-11 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin 
(M) från Christer Svensson (SD) om att be på arbetstid 

2022-01-11 Interpellation till kommunstyrelsens organisations- och 
personalutskotts ordförande Andreas Olsson (C) från 
Christer Svensson (SD) om klimatångest med ätstörning 

2021-12-13 Interpellation till ordföranden i VKAB - Oliver Rosengren 
(M) från Julia Berg (S) om nyproduktionens hyror och 
uthyrningsgrad 
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§ 27 Dnr 2021-00663  
 

Interpellation från Lisa Larsson (S) till nämnden för 
arbete och välfärds ordförande Pernilla Tornéus (M) 
om mäns våld mot kvinnor 

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 28 Dnr 2021-00683  
 

Interpellation till ordföranden i Växjö 
Kommunföretag AB, Oliver Rosengren (M) från Julia 
Berg (S) om nyproduktionens hyror och 
uthyrningsgrad 

 
Kommunfullmäktige har i § 26/2022 medgett en interpellation från Julia 
Berg (S) till Oliver Rosengren (M), ordförande i Växjö Kommunföretag AB 
om nyproduktionens hyror och uthyrningsgrad. 
 
Interpellationen besvaras av Oliver Rosengren.  
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§ 29 Dnr 2022-00037  
 

Interpellation till kommunstyrelsens organisations- 
och personalutskotts ordförande Andreas Olsson (C) 
från Christer Svensson (SD) om klimatångest med 
ätstörning 

 
Kommunfullmäktige har i § 26/2022 medgett en interpellation från 
Christer Svensson (SD) till Andreas Olsson (C), ordförande i 
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott om klimatångest 
med ätstörning. 
 
Interpellationen besvaras av Andreas Olsson.  
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§ 30 Dnr 2022-00038  
 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf 
Hedin (M) från Christer Svensson (SD) om att be på 
arbetstid 

 
Kommunfullmäktige har i § 26/2022 medgett en interpellation från 
Christer Svensson (SD) till Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande 
om att be på arbetstid. 
 
Interpellationen besvaras av Ulf Hedin. 
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§ 31 Dnr 2022-00041  
 

Interpellation till Vöfabs ordförande Patrik Åkesson 
(KD) från Otto Lindlöf (S) om rivning och hållbarhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har i § 26/2022 medgett en interpellation från Otto 
Lindlöf (S) till Patrik Åkesson (KD), ordförande i Växjö 
Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) om rivning och hållbarhet. 
 
Interpellationen besvaras av Patrik Åkesson. 
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§ 32 Dnr 2022-00062  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Ida Eriksson (M) från Malin Lauber (S) om den 
digitala arbetsmiljön för personalen i skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har i § 26/2022 medgett en interpellation från 
Malin Lauber (S) till Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden 
om den digitala arbetsmiljön för personalen i skolan. 
 
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson. 
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§ 33 Dnr 2022-00090  
 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Ida Eriksson (M) från Tomas Thornell (S) om 
friskolors fördelning av kommunens pengar  

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 34 Dnr 2022-00071  
 

Interpellation till nämnden för arbete och välfärds 
ordförande Pernilla Tornéus (M) från Carin Högstedt 
(V) om läget i Växjö kommun beträffande det 
hedersrelaterade våldet - 20 år efter mordet på 
Fadime 

 
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 35 Dnr 2022-00086  
 

Interpellation till nämnden för arbete och välfärds 
ordförande Pernilla Tornéus (M) från Malin Lauber 
(S) om kontroll och uppföljning av vuxenutbildning 
hos privata anordnare 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
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