Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-04-21

Tid och plats

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 -15.35
Samtliga ledamöter och ersättare förutom
ordförande Bo Frank och 1:e vice ordförande
Cheryl Jones Fur deltog på distans.

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)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopsson (M) § 60-65
Mikael Virdelo (M) § 66-80
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
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Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Yusuf Isik (S)
Susanna Röing (L)
Gunnel Jansson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Ann-Christin Eriksson (V)
Andreas Lindström (M)
Yvonne Ekaremål (C)
Håkan Frizén (V)
Hannes Jónsson (SD)
Rickard Karlsson (L)
Erika Lagergren (S)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Patrik Åkesson (KD)
Ylva Jönsson (V)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Claes Bromander (C)
Andreas Ekman (M)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare

Övriga

Örjan Mossberg, ordförande kommunens
revisorer § 65
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Justering
Justerare

Tomas Thornell (S)
Sofia Stynsberg (M)

Plats och tid

Kommunhuset, 24 april kl. 10.00

Justerade paragrafer

§§ 60-87

Anmärkning

På grund av den pågående Corona-pandemin
genomfördes mötet som ett webbmöte där
samtliga deltog på distans genom Microsoft
Teams. Närvarnade på utvandrarnas hus var
ordförande Bo Frank och 1:e vice ordförande
Cheryl Jones Fur.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Tomas Thornell

Justerare

……………………………………
Sofia Stynsberg
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2020-04-21 är
justerat.
Anslagsdag

2020-04-24

Anslaget tas ner

2020-05-18

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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§ 74 Dnr 2020-00208

Budgetteknisk justering 2020 av pensionskostnader som en följd
av fullfondering ........................................................................................................... 33
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nämnd - mars 2020 ................................................................................................... 35

§ 76 Dnr 2020-00175
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
som har kommit in före den 1 mars 2020 ............................................................. 36

§ 77 Dnr 2020-00256

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och
kommunfullmäktiges valberedning - Tobias Adersjö (MP) ............................... 37

§ 78 Dnr 2020-00210

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning - Rose-Marie Holmqvist (S) ........................................................... 38

§ 79 Dnr 2019-00474

Val av ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Braåsgården efter
Lisa Larsson (S) ............................................................................................................ 39

§ 80 Dnr 2020-00042

Val av ny revisor för ID och Tolgs föreningslokal ekonomisk
förening, lekmannarevisor för Ansgarius 15 i Växjö AB, Vältöjan
Fastigheter A AB och Växjöbostäder, ersättande
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§ 60

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomas Thornell (S) och Sofia Stynsberg
(M) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum fredagen den 24 april klockan 10.00 i kommunhuset.
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§ 61

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen.
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§ 62

Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, lämnar en lägesbild över
Corona-pandemins påverkan på Växjö kommun.
Tenje inleder med att ge en bild av läget i Sverige och i Kronobergs län
för att sedan gå över till läget i Växjö kommun. Tenje redogör för antal
smittade och avlidna inom omsorgen och hur det ser ut med frånvaro på
grund av sjukdom och vård av sjukt barn i kommunkoncernen.
Tenje redogör också för krisledningsarbetet i kommunen och
informerar om hur läget är på de olika förvaltningar som berörs mest av
pandemin.
Slutligen redogör Tenje för de åtgärder som har vidtagits av kommunen
för att underlätta för näringslivet.
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§ 63

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund om det
aktuella läget
Gullvi Strååt (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
hur kommunen får information från privata vårdboenden om hur läget
är där.
Ulf Hedin svarar.
Gullvi Strååt (S) omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om tester
genomförts på personal utan symtom.
Ulf Hedin svarar.
Tomas Thornell (S) frågar kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank (M)
om det finns planer på hur allmänhetens frågestund ska kunna
genomföras om den nuvarande situationen blir långvarig.
Bo Frank svarar.
Elisabeth Flennemo (V) frågar omsorgsnämnden ordförande Ulf Hedin
(M) om det finns planer på så kallade Corona-team inom omsorgen.
Ulf Hedin svarar.
Gunnar Nordmark (L) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om vilka åtgärder kommunen kommer vidta för att människor ska
hålla rekommenderade avstånd på restauranger och i butiker.
Anna Tenje svarar.
Carin Högstedt (V) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
om tillgången på skyddsutrustning inom omsorgen samt om hur
utbildning för t.ex. vikarier i att använda skyddsutrustning genomförs.
Ulf Hedin svarar.
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§ 64

Dnr 2020-00002

Årsredovisning 2019 för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2019 för Växjö
kommun.
2. Kommunfullmäktige godkänner att:
- vid avstämning av kommunallagens balanskrav kommande
år kan ackumulerade överskott justerade enligt
balanskravet till och med 2019 på 1 314 miljoner kronor
användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med
hänvisning till synnerliga skäl.
- driftbudgetens budgetavvikelser i 2019 års bokslut samt
särskild hantering gällande tekniska nämnden ska regleras
mot respektive nämnds egna kapital enligt bilaga
Specifikation balansering av 2019 års resultat. Utöver
tilldelad budgetram får nämnd/styrelse förbruka eget
kapital till engångsinsatser efter avstämning med
kommunstyrelsens ordförande och beslut i respektive
nämnd/styrelse i samband med beslut om internbudget.
Bakgrund
Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens
årsredovisning för föregående år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 143/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2019 för Växjö
kommun.
2. Kommunfullmäktige godkänner att:
- vid avstämning av kommunallagens balanskrav kommande år kan
ackumulerade överskott justerade enligt balanskravet till och med 2019
på 1 314 miljoner kronor användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar med hänvisning till
synnerliga skäl.
- driftbudgetens budgetavvikelser i 2019 års bokslut samt särskild
hantering gällande tekniska nämnden ska regleras mot respektive
nämnds egna kapital enligt bilaga Specifikation balansering av 2019 års
resultat. Utöver tilldelad budgetram får nämnd/styrelse förbruka eget
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kapital till engångsinsatser efter avstämning med kommunstyrelsens
ordförande och beslut i respektive nämnd/styrelse i samband med
beslut om internbudget.
Redovisningschefen har den 1 april 2020 lämnat en ny version av
årsredovisningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet och
redogjort för genomförda ändringar.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 18 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Dokumentet Årsredovisning Växjö
kommun 2019 har bilagts till ärendet.
Växjö kommuns resultat för år 2019 uppgår till 2 miljoner kronor och
kommunkoncernens totala resultat uppgår till 112 miljoner kronor.
2019 års resultat för kommunen innebär ett resultat enligt budget.
Nämnderna redovisar dock en total positiv budgetavvikelse på 9
miljoner kronor och gemensam finansiering (inklusive exploatering) en
negativ budgetavvikelse på minus 9 miljoner kronor.
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar
utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara
inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som
socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att Växjö kommun
ska anses ha god ekonomisk hushållning krävs att de båda finansiella
målen är uppfyllda och att hälften av indikatorerna utvecklas i rätt
riktning eller är minst i nivå med jämförbara kommuner.

Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
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§ 65

Dnr 2020-00259

Revisionsberättelse för 2019 för Växjö kommun samt
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med revisorernas förslag,
kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Jäv
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige,
som varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelsen
inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet
beträffande honom eller henne.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 143/2020 behandlat Växjö kommuns
årsredovisning för 2019.
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse, godkänd den 8 april
2020, tillstyrkt att kommunstyrelsen och nämnderna samt de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna
tillstyrker också att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning
för 2019.
För kännedom redovisas samtidigt revisorernas grundläggande
granskning av nämndernas och bolagens ansvarsutövande 2019 samt
granskning av årsredovisning.
Beslutsunderlag
Örjan Mossberg (V), ordförande i kommunens revisorer presenterar vid
dagens möte revisionsberättelsen.
Kommunfullmäktiges presidium har i en skrivelse den 9 april 2020
föreslagit att kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med revisorernas
förslag, kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i
dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen och nämnderna
Kommunens revisorer
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§ 66

Dnr 2019-00619

Granskning av kommunstyrelsens och tekniska
nämndens styrning och ledning av
direktupphandlingars genomförande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen och tekniska
nämnden har beslutat att följa de rekommendationer som ges i
revisionsrapporten.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisionen granskat kommunstyrelsens och
tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars
genomförande. PwC har lämnat rapporten Granskning avseende
kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av
direktupphandlingars genomförande. I rapporten ges kommunstyrelsen
och tekniska nämnden rekommendationerna att:
arbetet med projektdirektivet fortsätter så att det skapas en helhetsbild
över vilka anskaffningsbehov som finns i kommunen
tekniska nämnden säkerställer att formulär och blanketter används som
avsett för att skapa en bättre spårbarhet och jämförbarhet i genomförda
upphandlingar
tekniska nämnden tydliggör fler beloppsgränser i delegationsordningen
för att tydliggöra vem som har rätten att underteckna avtal
Kommunfullmäktige har i § 285/2019 beslutat att överlämna rapporten
till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 78/2020 beslutat att kommunstyrelsen
kommer att följa de rekommendationer som ges i revisionsrapporten
Granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och
ledning av direktupphandlingars genomförande.
Tekniska nämnden har i § 25/2020 beslutat att tekniska nämnden
kommer att följa de rekommendationer som ges i revisionsrapporten
Granskning av kommunstyrelsen och tekniska nämndens styrning och
ledning av direktupphandlingars genomförande.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
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§ 67

Dnr 2020-00169

Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att texten under rubriken Ledighet
vid semester och sjukdom ska ha följande lydelse:
Årsarvoderad förtroendevald har rätt till fem veckors
semesterledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska
förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullföljas.
Semesterdagstillägg beräknas på årsarvoden med semesterlagens
dagantal som grund. Outtagen ledighet kan inte sparas till
kommande kalenderår
När årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom,
föräldraledighet eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
under sammanhängande tid som överstiger 30 dagar ska arvode
inte längre utgå. Gruppledaren har ett övergripande ansvar för
uppföljningen. Frånvaron ska rapporteras av den förtroendevalde
eller gruppledaren till berörd förvaltning/helägt bolag.
När årsarvoderad förtroendevald varit frånvarande från uppdrag
mer än 30 dagar ska arvodet i stället utgå till den som fullgör
uppdraget. Det innebär att så länge ordinarie årsarvoderad
förtroendevald erhåller arvode för uppdraget kan det inte
utbetalas till ersättare. Undantaget är ersättare för föräldraledig.
Föräldraledighet begärs hos kommunfullmäktige eller den nämnd
som gjort valet. Ersättaren som väljs in arvoderas från den dag då
den tillträder.
Respektive förvaltning eller helägt bolag ska till kommunstyrelsen
och till personalkontorets löneenhet anmäla när ordförande,
första vice ordförande och andre vice ordförande eller annan
ledamot med årsarvode varit frånvarande från uppdraget mer än
30 dagar.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förändringen ska gälla
retroaktivt från den 1 mars 2020.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde i § 63/2019 nya arvodesbestämmelser
för förtroendevalda.
Kommunstyrelsens ordförande har efter samråd med gruppledarna för
partierna i kommunfullmäktige initierat en förändring av
arvodesreglerna avseende rätten till arvode när en förtroendevald
ersätter en annan förtroendevald som är föräldraledig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 86/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att texten under rubriken Ledighet vid
semester och sjukdom ska ha följande lydelse:
Årsarvoderad förtroendevald har rätt till fem veckors semesterledighet
utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att
uppdraget kan fullföljas. Semesterdagstillägg beräknas på årsarvoden
med semesterlagens dagantal som grund. Outtagen ledighet kan inte
sparas till kommande kalenderår
När årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom, föräldraledighet
eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under
sammanhängande tid som överstiger 30 dagar ska arvode inte längre
utgå. Gruppledaren har ett övergripande ansvar för uppföljningen.
Frånvaron ska rapporteras av den förtroendevalde eller gruppledaren till
berörd förvaltning/helägt bolag.
När årsarvoderad förtroendevald varit frånvarande från uppdrag mer än
30 dagar ska arvodet i stället utgå till den som fullgör uppdraget. Det
innebär att så länge ordinarie årsarvoderad förtroendevald erhåller
arvode för uppdraget kan det inte utbetalas till ersättare. Undantaget är
ersättare för föräldraledig. Föräldraledighet begärs hos
kommunfullmäktige eller den nämnd som gjort valet. Ersättaren som
väljs in arvoderas från den dag då den tillträder.
Respektive förvaltning eller helägt bolag ska till kommunstyrelsen och
till personalkontorets löneenhet anmäla när ordförande, första vice
ordförande och andre vice ordförande eller annan ledamot med
årsarvode varit frånvarande från uppdraget mer än 30 dagar.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förändringen ska gälla retroaktivt
från den 1 mars 2020.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 25 februari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Det som nu föreslås är en
förändring avseende den som ersätter någon som är föräldraledig.
Årsarvode ska enligt detta förslag utgå för ersättaren direkt från att den
blir invald som ersättare för den som är föräldraledig. Om
kommunfullmäktige beviljar en föräldraledighet så utgår alltså arvode
båda för den föräldraledige och för den som valt för att tjänstgöra i
stället under den första månaden. Därefter utgår inget arvode till den
som är föräldraledig.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Löneenheten
För kännedom
Nämnder och styrelser
Ekonomi- och finanschef
Författningssamlingen
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§ 68

Dnr 2020-00158

Revidering av verksamhetsområde för vatten och
avlopp 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Växjö och
Ingelstad enligt bifogade kartor.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 21/2020 föreslagit kommunfullmäktige att
fastställa nya verksamhetsområden i Växjö och Ingelstad enligt bifogade
kartor.
De berörda områdena är:
• Växjö: Bredvik etapp 6, Hollstorp 7:27 och 7:28, Snapperiskogen 1
samt Bäckaslöv
• Ingelstad: Torsås 1:17, 1:21 och 7:24
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 89/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
fastställer nya verksamhetsområden i Växjö och Ingelstad enligt
bifogade kartor.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
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§ 69

Dnr 2020-00149

Exploateringskalkyl för detaljplan Öjabymotet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl för Detaljplan
Öjabymotet, Öjaby, Växjö kommun.
Bakgrund
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen (KS §2018/371) ska tekniska
nämnden och kommunstyrelsen godkänna respektive del av
exploateringskalkyl innan detaljplan antas. I detta fall överstiger
investeringen 20 mkr och därmed ska beslut även fattas av
kommunfullmäktige.
Parallellt med detta ärende följer separat ärende om detaljplan som ska
antas av kommunfullmäktige.
Parallellt följer även separat ärende om exploateringsavtal som beslutas
av kommunstyrelsen. Exploateringsavtal tecknas med Hovs Mark och
Maskin som äger del av planområdet. Exploateringsavtalet ligger till
grund för kalkylen då avtalet reglerar hur kvartersmarken fördelas
mellan parterna och hur kostnaderna för att bygga ut området fördelas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 100/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner exploateringskalkyl för Detaljplan Öjabymotet, Öjaby, Växjö
kommun.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 februari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Exploateringskalkylen framgår av
skrivelsen.
Kommunledningsförvaltningens totala kostnad för att få fram
försäljningsbara tomter uppgår till ca 120 mkr fördelat på ca 50 mkr i
gatukostnadsersättning till tekniska förvaltningen för del av
utbyggnadskostnaden för allmän platsmark och ca 70 mkr för kostnader
kopplade till kvartersmarken.
Kommunledningsförvaltningens samlade intäkter vid försäljningen av
tomtmarken förväntas uppgå till ca 177 mkr, vilket innebär ett kalkylerat
överskott på totalt ca 57 mkr.
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I kalkyl ingår kommunens kostnader för åtgärder i Trafikverkets
anläggning enligt överenskommet medfinansieringsavtal (KS §
277/2018). Som förutsättning för denna kalkyl gäller att markpriser följer
oberoende värdering som nyligen är utförd av Svefa. Beslut om
prissättning kommer så småningom att fattas av kommunstyrelsen.
Som förutsättning gäller även att kommunstyrelsen godkänner
föreslaget exploateringsavtal med tillhörande kvalitetsplan.
I takt med att investeringskostnader preciseras och markvärden
förändras kommer exploateringskalkylen att uppdateras. Beslut tas
årligen i ordinarie budgetprocess.
Större ekonomiska avvikelser under året hanteras av chefsgruppen för
stadsutvecklingsfrågor som ansvarar för löpande information till
kommunstyrelsen respektive tekniska nämnden.
Yrkanden
Anna Tenje (M): 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 åtgärd
Planeringschef
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 70

Dnr 2019-00087

Antagande av detaljplan för Öjaby 1:17 m.fl. Öjaby
(Öjabymotet)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Öjaby 1:17 m.fl. Öjaby
(Öjabymotet) enligt detaljplaneförslaget upprättat 2020-03-02, med
reviderade plankartor upprättade 2020-04-08.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Detaljplanens syfte är att skapa ett grönt attraktivt verksamhetsområde
med en utformning som främjar mänskliga möten och möjliggör för en
bred variation av verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla
tomter för framtiden.
Växjö kommun har brist på attraktiv verksamhetsmark och för att kunna
fortsätta utveckla näringslivet krävs det att mer verksamhetsmark
skapas. Enligt nuvarande målsättningar ska kommunen ha minst 150
hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap. En övergripande struktur
har tagits fram i form av ett planprogram som bär namnet Växjö Västra
Verksamhetsområde, daterat 2017-04-11.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07 § 49 att ge byggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram en detaljplan för verksamhetsmark inom en del
aktuella fastigheterna i Öjaby.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2019-12-02 tom. 2020-01-12,
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.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 153/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att anta detaljplan för Öjaby 1:17 m.fl. Öjaby (Öjabymotet) enligt
detaljplaneförslaget upprättat 2020-03-02, med reviderade plankartor
upprättade 2020-04-08.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 51/2020 beslutat följande:
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2020-0302 och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5
kap. 27 §, plan- och bygglagen.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Berörda sakägare
För kännedom
Planeringschefen
Byggnadsnämnden
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§ 71

Dnr 2020-00209

Projektering och byggnation av idrottsplats Nya
Räppevallen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämnden beslut i §
22/2020 att ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samarbete med Vöfab
AB och lokalförsörjningsgruppen, genomföra projektering och
byggnation avseende nybyggnad av idrottsplats på tomten Räppe 7:2.
Bakgrund
Kommunen avser att sälja fastigheten Räppe 7:3 samt Räppe stärkelsefabrik 2:1 till Region Kronoberg för uppförande av ett eventuellt nytt
CLV. Kommunen förbinder sig i detta avtal att fastigheterna skall vara
tillgängliga för Region Kronoberg senast 2022-01-10.
På fastigheten Räppe 7:3 har idag Räppe Goif ett nyttjanderättsavtal med
kommunen, för sin fotbollsanläggning, som sträcker sig till 2027-03-31.
Denna fotbollsanläggning måste ersättas på ny plats för att Region
Kronoberg ska kunna tillträda fastigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 126/2020 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att godkänna kultur- och fritidsnämnden beslut i § 22/2020 att
ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samarbete med Vöfab AB och
lokalförsörjningsgruppen, genomföra projektering och byggnation
avseende nybyggnad av idrottsplats på tomten Räppe 7:2.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 22/2020 beslutat att:
• Ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med Vöfab AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra projektering och byggnation
avseende nybyggnad av idrottsplats på tomten Räppe 7:2.
• Ärendet översänds till kommunfullmäktige för godkännande.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Lena Wibroe (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Växjö Kommunföretag AB
Enhetschefen lokalförsörjning
Planeringschefen
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§ 72

Dnr 2017-00545

Om och tillbyggnad av Lammhult skola och förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner:
• utbildningsnämndens beslut § 36/2020
• kultur och fritidsnämndens beslut § 23/2020
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB att
genomföra byggnation av tillagningskök på Lammhults skola och
mottagningskök på Lammhults nya förskola för en
investeringsutgift på 23 Mkr och en hyra på 2,4 Mkr/år, baserad
på anbud
• Växjö kommunföretag AB:s styrelsebeslut § 31/2020
Total investeringsutgift för projektet är 268 miljoner kronor med en
sammanlagd hyra på 19,8 miljoner kronor per år.
Bakgrund
Lokalutredning och statusbedömning av nuvarande lokaler har utförts.
Fastighetsägaren har bedömt att nuvarande lokaler inte är möjliga att
renovera på ett tillfredställande sätt.
Idag hyr skolan Abstractas idrottshall för ämnet Idrott och Hälsa.
Abstracta har sagt upp hyresavtalet, så behovet är stort av att tillskapa
en ny sporthall i Lammhult.
Kultur och fritidsförvaltningen har deltagit i utredningen eftersom de är
berörda av nya lokaler för bibliotek och sporthall. Måltidsorganisationen
har medverkat beträffande kök.
Befolkningsprognosen 2018-2030 för Lammhults förskola och skola visar
på ett stabilt barn-och elevantal under perioden. I åldern 1-5 år
beräknas det finnas mellan 175 och 190 barn under perioden och för
grundskoleåldern 6-15 år mellan 400 och 450 elever.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 127/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner:
• utbildningsnämndens beslut § 36/2020
• kultur och fritidsnämndens beslut § 23/2020
• kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB att genomföra
byggnation av tillagningskök på Lammhults skola och mottagningskök
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på Lammhults nya förskola för en investeringsutgift på 23 Mkr och en
hyra på 2,4 Mkr/år, baserad på anbud.
• Växjö kommunföretag AB:s styrelsebeslut § 31/2020
Total investeringsutgift för projektet är 268 miljoner kronor med en
sammanlagd hyra på 19,8 miljoner kronor per år.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vidingehem AB
att genomföra byggnation av tillagningskök på Lammhults skola och
mottagningskök på Lammhults nya förskola för en investeringsutgift på
23 Mkr och en hyra på 2,4 Mkr/år, baserad på anbud.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 13 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att för att tillgodose behovet av bra förskole- och skollokaler i Lammhult
ur demografiskt perspektiv, lokalernas status och energisynpunkt är det
angeläget med ny- och ombyggnation av förskola/skola
/idrottshall/bibliotek i Lammhult.
För tätorten Lammhult är det angeläget att ha en fungerande förskola
och skola utifrån att inflyttningen är stor och företagen efterfrågar
arbetskraft. För att möjliggöra en nybyggnation på befintlig tomt
kommer del av verksamheten behöva bedrivas i tillfälliga lokaler i form
av paviljonger.
Utbildningsnämnden har i § 36/2020 beslutat att ge förvaltningschef i
uppdrag, i samarbete med Vidingehem AB och lokalförsörjningsgruppen,
genomföra byggnation avseende nybyggnad av skola årskurs F-9 samt
ombyggnad av högstadie-byggnad till förskola, där investeringsutgiften,
baserad på anbud är 201,5 Mkr med en tillkommande hyra på 7,6 Mkr/år
(ny årshyra 14 Mkr/år). Samt att under byggnationstiden bedriva del av
skolverksamheten i tillfälliga lokaler med en tillkommande hyra under
projekttid på 3,1 Mkr/år. Projektet innehåller även nybyggnad av kök,
sporthall och bibliotek som beslutas av annan nämnd.
Kultur och fritidsnämnden har i § 23/2020 beslutat att ge
förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med Vidingehem AB och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende nybyggnad av
sporthall och bibliotek i samband med ny- och ombyggnad av
skola/förskola i Lammhult där investeringsutgiften, baserad på anbud,
är 32 Mkr med en hyra på 2,5 Mkr/år för sporthall och 11,5 Mkr med en
hyra på 850 tkr/år för biblioteket.
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Projektet innehåller även nybyggnad av skola F-9 och kök samt
ombyggnad till förskola vilket beslutas av annan nämnd.
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
Växjö kommunföretag AB har i § 31/2020 beslutat följande:
1. Styrelsen för VKAB godkänner, under förutsättning av
utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens godkännande,
att Vidingehem får i uppdrag att genomföra om- och
tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhults skola) till en
preliminär produktionskostnad på 270 miljoner kronor.
2. Styrelsen för VKAB översänder ärendet till kommunfullmäktige.
Vidingehem AB har i § 11/2020 beslutat följande:
1. Styrelsen för Vidingehem AB ger VD i uppdrag att genomföra om- och
tillbyggnation av Lammhult 21:1, Lammhult (Lammhults skola) till en
preliminär produktionskostnad på 270 miljoner kronor.
2. Styrelsen för Vidingehem AB översänder ärendet till Växjö
Kommunföretag AB (VKAB).
Yrkanden
Anders Bengtsson (C) med instämmande av Björn Kleinhenz (V), Alf
Skogmalm (S), Christer Svensson (SD), Lena Wibroe (M), Elisabeth
Flennemo (V) och Glenn Nilsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vidingehem AB
För kännedom
Utbildningsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
Måltidsorganisationen
Lokalförsörjningsgruppen
Växjö kommunföretag AB
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§ 73

Dnr 2020-00207

Höjning av personalomkostnadspålägg (POpålägg) 2020 avseende pensioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att öka nämndernas ramar år 2020 med
totalt 25 710 tkr som en följd av höjt personalomkostnadspålägg
avseende pensioner och avtalsförsäkring.
Finansiering sker genom omföring från Gemensam finansiering och
justeringen innebär ingen resultatpåverkan på det totala resultatet.
Bakgrund
De totala arbetsgivaravgifterna inklusive avtalsförsäkringar och avtalspensioner, det vill säga PO-pålägget, som rekommenderas i
kommunerna uppgår till 40,15 procent av lönesumman år 2020, vilket är
en höjning med 1 procentenhet jämfört med 2019. Huvudförklaringen är
högre pensionskostnader. Det kalkylerade pålägget avseende
avtalspensioner 2020 är 8,60 procent. Det innebär en höjning med 0,9
procentenheter, jämfört med år 2019. Det beror på ökade kostnader för
den förmånsbestämda pensionen, vilken ger pensionsförmåner för
inkomster utöver 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 41 750 kr/mån år 2020).
Det är också ett ökat premieuttag för avtalsförsäkringar från år 2020, till
0,13 procent, vilket är en höjning med 0,10 procent jämfört med år 2019.
Bakom höjningen ligger omställningsförsäkringen. Arbetsgivaravgifterna
enligt lag är oförändrade och uppgår år 2020 liksom år 2019 till 31,42
procent.
Höjt PO-pålägg innebär ökade personalkostnader för nämnderna. En
omfördelning från Gemensam finansiering av centrala medel för
lönekostnader och pensioner föreslås därför till nämnderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 141/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att öka nämndernas ramar år 2020 med totalt 25 710 tkr som en
följd av höjt personalomkostnadspålägg avseende pensioner och
avtalsförsäkring.
Finansiering sker genom omföring från Gemensam finansiering och
justeringen innebär ingen resultatpåverkan på det totala resultatet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 mars 2020 redogjort för
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ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Ekonomi- och finanschef
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§ 74

Dnr 2020-00208

Budgetteknisk justering 2020 av pensionskostnader
som en följd av fullfondering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera den av kommunfullmäktige
beslutade resultatbudgeten för år 2020 med minskade nettokostnader
med 50 miljoner och ökade finansiella kostnader med 50 miljoner
kronor som en effekt av fullfondering av pensionskostnaderna.
Justeringen innebär ingen resultatpåverkan på det totala resultatet.
Bakgrund
I kommunfullmäktiges fastställda budget år 2020 framgår att ”Från och
med 2020 tillämpar Växjö kommun modellen för fullfondering av
pensionsskulden.” Jämfört med blandmodellen innebär
fullfondsmodellen att pensionsåtagande före 1998 också redovisas i
balansräkningen som en avsättning. Den totala förändringen av
pensionsskulden påverkar resultatet. Bakåt i tiden då skulden har vuxit
har fullfondsmodellen ökat kostnaderna och därmed försämrat
resultatet. Då utbetalningarna de senaste åren istället överskrider
värdeförändringen blir skillnaden mellan modellerna det motsatta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 140/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att justera den av kommunfullmäktige beslutade
resultatbudgeten för år 2020 med minskade nettokostnader med 50
miljoner och ökade finansiella kostnader med 50 miljoner
kronor som en effekt av fullfondering av pensionskostnaderna.
Justeringen innebär ingen resultatpåverkan på det totala resultatet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 mars 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skillnad mot blandmodellen
innebär fullfondsmodellen en betydligt högre andel finansiell kostnad,
medan själva pensionskostnaden blir lägre. För att få en resultatbudget
som harmoniserar bättre med förväntat utfall i de olika raderna på
resultaträkningen är det lämpligt att göra en omfördelning av
budgeterad pensionskostnad avseende den del som är finansiell.
Bedömningen är att cirka 50 miljoner kronor är en finansiell kostnad för
pensionerna år 2020 och justering görs därmed i resultatbudgeten.
Justeringen innebär ingen resultatpåverkan på det totala resultatet.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschef
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§ 75

Dnr 2020-00174

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten
överlämnats till nämnd - mars 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska
beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten
överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i
april och oktober.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 145/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 6 mars 2020, för ärendet.
Kansliavdelningen har tagit fram en sammanställning över de beslut som
har fattats i medborgarförslag som har delegerats till kommunstyrelsen
eller nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade ärenden på
kansliavdelningen sedan den senaste redovisningen i september 2019
(redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under
året ta del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag
kommunfullmäktige själva fattat beslut om återfinns inte i denna
sammanställning.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 76

Dnr 2020-00175

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
mars 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige
två gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 144/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.
Kommunchefen redogör i en skrivelse den 6 mars 2020 för ärendet. Till
skrivelsen bifogas en förteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag som registrerats före den 1 mars 2020. Beräknad
behandling i kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd baseras på i
vilken instans ärendet ligger idag och på när eventuella remissinstanser
ska ha återkommit med sina yttranden till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 77

Dnr 2020-00256

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges
valberedning - Tobias Adersjö (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för ny sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige utser Gunnel Jansson (MP) till ny ledamot
och Magnus P Wåhlin (MP) till ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning från och med 2020-04-22.
Bakgrund
Tobias Adersjö (MP) har i en skrivelse avsagt sig sina uppdrag som
förtroendevald.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP):
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i Kronobergs
län för ny sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige utser Gunnel Jansson (MP) till ny ledamot och
Magnus P Wåhlin (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning från och med 2020-04-22.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt Cheryl Jones Furs yrkande.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg län
För kännedom
Tobias Adersjö
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 78

Dnr 2020-00210

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning - Rose-Marie
Holmqvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Bakgrund
Rose-Marie Holmqvist (S) har i en skrivelse, den 11 mars 2020, avsagt sig
uppdraget som ledamot i valberedningen.

Beslutet skickas till
För kännedom
Rose-Marie Holmqvist
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 79

Dnr 2019-00474

Val av ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen
Braåsgården efter Lisa Larsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Tomas Thornell (S) till ny ersättare i styrelsen
för Stiftelsen Braåsgården till årsmötet 2020.
Bakgrund
Lisa Larsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
styrelsen för Stiftelsen Braåsgården. Kommunfullmäktige har sedan
tidigare beviljat avsägelse.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 15/2020 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Tomas Thornell (S) till ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Braåsgården
till årsmötet 2020.
Beslutet skickas till
För kännedom
Stiftelsen Braåsgården
Tomas Thornell
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 80

Dnr 2020-00042

Val av ny revisor för ID och Tolgs föreningslokal
ekonomisk förening, lekmannarevisor för Ansgarius
15 i Växjö AB, Vältöjan Fastigheter A AB och
Växjöbostäder, ersättande lekmannarevisor för
Kulturparken Småland, ersättande revisor för
Stiftelsens Smålands museum samt ledamot för
Växjö kommuns revisorer efter Lars Edqvist (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Solveig Jonsson Perjos (MP) till ny
ledamot i kommunens revisorer under nuvarande mandatperiod.
2. Kommunfullmäktige utser Solveig Jonsson Perjos (MP) till ny
revisor i Institutet för lokal och regional demokrat (ID), Tolgs
föreningslokal ekonomisk förening, Ansgarius 15 i Växjö AB,
Vältöjan Fastigheter A AB och Växjöbostäder AB samt
revisorsersättare i Kulturparken Småland AB, ersättande revisor
för Stiftelsens Smålands museum. Uppdragen innehas till och
med ordinarie stämmor 2023 då revision har föregående
verksamhetsår 2022 avslutas.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Lars Edqvist (MP) har den 5 januari 2020 via e-tjänst avsagt sig samtliga
revisorsuppdrag i Växjö kommun.
Kommunfullmäktige har i § 41/2020 beviljat Lars Edqvists (MP)
avsägelse från samtliga revisorsuppdrag i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 16/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Solveig Jonsson Perjos (MP) till ny
ledamot i kommunens revisorer under nuvarande mandatperiod.
2. Kommunfullmäktige utser Solveig Jonsson Perjos (MP) till ny
revisor i Institutet för lokal och regional demokrat (ID), Tolgs
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föreningslokal ekonomisk förening, Ansgarius 15 i Växjö AB,
Vältöjan Fastigheter A AB och Växjöbostäder AB samt
revisorsersättare i Kulturparken Småland AB, ersättande revisor
för Stiftelsens Smålands museum. Uppdragen innehas till och
med ordinarie stämmor 2023 då revision har föregående
verksamhetsår 2022 avslutas.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tolgs föreningslokal ekonomisk förening,
Växjöbostäder AB
Kulturparken Småland
Stiftelsens Smålands museum
Kommunens revisorer
Solveig Jonsson Perjos
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 81

Dnr 2020-00078

Val av ny ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden efter Pernilla Ramström (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Sanna Davidsson (V) till ny ersättare i
miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Pernilla Ramström (V) till
och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Pernilla Ramström (V) har den 26 januari 2020 avsagt sig uppdraget som
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktige har i § 40/2020 beviljat Pernilla Ramströms (V)
avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden utan att någon ny ersättare valdes.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 17/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar utse Sanna Davidsson (V) till ny ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Sanna Davidsson
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 82

Dnr 2020-00104

Val av ny ersättare i styrelsen för Svenska
Emigrantinstitutet - Emelie Öberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Rose-Marie Holmqvist (S) till ny ersättare i
styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet till och med ordinarie
årsstämma 2023.
Bakgrund
Emelie Öberg (S) har i en skrivelse avsagt sig bl.a. uppdraget som
ersättare i styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet från och med 1 mars
2020.
Kommunfullmäktige har i § 45/2020 beviljat Emelie Öbergs (S) avsägelse
från uppdraget som ersättare i styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet.
Ingen ny ersättare utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 18/2020 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Rose-Marie Holmqvist (S) till ny ersättare i styrelsen för Svenska
Emigrantinstitutet till och med ordinarie årsstämma 2023.
Beslutet skickas till
För kännedom
Rose-Marie Holmqvist
Svenska Emigrantinstitutet
Förtroendemannaregistret
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§ 83

Dnr 2020-00178

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Braåsgården - Maria Garmer (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Björn Kleinhenz (V) till ny ledamot i
styrelsen för Stiftelsen Braåsgården till och med ordinarie
årsstämma 2021.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Maria Garmer (V) har via e-tjänst 27 februari 2020 avsagt sig uppdraget
som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Braåsgården.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 19/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Björn Kleinhenz (V) till ny ledamot i
styrelsen för Stiftelsen Braåsgården till och med ordinarie årsstämma
2021.
Beslutet skickas till
För kännedom
Stiftelsen Braåsgården
Björn Kleinhenz
Maria Garmer
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 84

Dnr 2020-00242

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden - Mikael Vester (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Tomas Lindahl (V) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Mikael Vester (V) har via e-tjänst den 31 mars 2020 avsagt sig uppdraget
som ersättare i omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 20/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Tomas Lindahl (V) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
¨
Beslutet skickas till
För kännedom
Omsorgsnämnden
Tomas Lindahl
Mikael Vester
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 85

Dnr 2020-00022

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
2020-03-11 Motion om att frågorna för kommunfullmäktiges
dagordningspunkt Ledamöternas och ersättarnas frågestund
ska anmälas i förväg - Christer Svensson (SD) och Per
Nilimaa (SD)
Medborgarförslag
2020-03-19 Medborgarförslag om hundrastgård med stor tillgänglighet
vid Trummen
2020-03-11 Medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan för
arbetet med att förebygga självmord
2020-03-10 Medborgarförslag om att anordna en "minivintermarknad"
på Vattentorget
2020-03-02 Medborgarförslag om reducering av uppsägningstiden vid
flytt mellan kommunalt ägda bostäder och särskilt boende
för att undvika dubbla hyror
2020-02-28 Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng i
anslutning till befintlig simhall i Växjö
2020-02-28 Medborgarförslag om åtgärder för parkering längs gatorna
Värendsgatan, Skånegatan och Södergatan, Växjö
2020-02-26 Medborgarförslag om att införa tjänsten sms-livräddare
2020-02-25 Medborgarförslag om rink för rullskridskor
2020-02-25 Medborgarförslag om kommunal folkomröstning om
parkeringsregler- och avgifter
2020-02-18 Medborgarförslag om att inrätta en fritidsbank
2020-02-18 Medborgarförslag om att återställa alla våtmarker i Växjö
kommun
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§ 86

Dnr 2020-00019

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om att återställa alla våtmarker i Växjö
kommun överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om rink för rullskridskor överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden
• Medborgarförslag om att införa tjänsten sms-livräddare
överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om åtgärder för parkering längs gatorna
Värendsgatan, Skånegatan och Södergatan, Växjö överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng i anslutning
till befintlig simhall i Växjö överlämnas till kommunstyrelsen
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 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
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 87

Dnr 2020-00016

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande skrivelser och beslut meddelas kommunfullmäktige.
2020-04-03 Tekniska nämndens beslut § 51/2020 rörande
medborgarförslag om att bygga en skateramp eller linbana
vid lekplatsen på Nebulosavägen, Östra Lugnet
2020-04-03 Tekniska nämndens beslut § 50/2020 rörande
medborgarförslag om belysning på Teleborgs hundrastgård
2020-04-02 Återrapportering på kommunfullmäktiges beslut och
uppdrag till VKAB 2020 samt äldre uppdrag
2020-04-02 Beslut samt granskningsrapport för årsredovisning VKAB
2019
2020-03-11 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om att
bygga en skatepark norr om Hovshagaskolan
2020-03-11 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om fri
parkering vid Tegnérkyrkogården
2020-03-11 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om
övergångsställe samt hastighetsreducerande åtgärd på
Kungsvägen/Kungsgatan mellan Ekebovägen och Mörners
väg
2020-03-11 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om att ge
cyklister företräde i korsningar längs med Fritidsvägen,
Hovshaga
2020-03-11 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om att
införa cykelöverfarter vid korsningen av Arabygatan och
Hjalmar Petris väg
2020-03-11 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om
cykeltunnel vid Vallviksrondellen, Teleborg
2020-03-04 Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Emelie Öberg. Tajma Sisic utsågs till ny ledamot och
Erika Lagergren till ny ersättare.
2019-10-01 Tekniska nämndens beslut 2019-09-26 § 155
Medborgarförslag om lekpark i Furuby
2020-03-05 Utbildningsnämndens beslut: Medborgarförslag om
målbonus till klasslärare i grundskolan som följer sin klass
till åk3/6
2020-03-03 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-20 § 103
Medborgarförslag: Föreningsmässa i Växjö
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2020-03-03 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-20 § 106
Medborgarförslag: Brygga i Trummen vid Geometriparken
2020-03-03 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-20 § 104
Medborgarförslag: Askkoppar vid kommunala badplatser
2020-03-03 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-20 § 105
Medborgarförslag: Badbrygga i Växjösjön
Ordförande Bo Frank informerar om att det traditionella
nationaldagsfirandet inte kommer genomföras men att alternativt
firande planeras.
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