Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-25

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 18:50
Cheryl Jones Fur (MP), ordförande, § 1-25
Emelie Öberg (S), 2:e vice ordförande § 1-25,
ordförande § 26-53
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) § 1-16, 18-25
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopsson (M)
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)
Caroline Persson (L)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S) § 1-10
Rose-Marie Holmqvist (S)
Martin Edberg (S)
Tajma Sisic (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S) § 1-25
Tony Lundstedt (S)
Yusuf Isik (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
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Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S) § 1-15, 18-25
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Gustav Petersson (-)
Alexander Harréns (SD) § 11-53
Mikael Virdelo (M)
Erik Jansson (MP) § 26-53
Marie-Louise Gustavsson (S) § 11-15, 18-25
Ola Löfqvist (S) § 16-17, 26-53
Anders Lindoff (S) § 26-53
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 16-17, 26-53
Andreas Ekman (M) § 17, 26-53
Hannes Jónsson (SD) § 1-10

Övriga närvarande
Ersättare

Andreas Lindström (M)
Andreas Ekman (M) § 1-16, 18-25
Kenneth Quick (M)
Hans-Erik Fransson (M) § 26-53
Setareh Najafidigehsara (M)
Claes Bromander (C)
Annika Nilsson (C)
Rickard Karlsson (L)
Susanna Röing (L)
Patrik Åkesson (KD)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Marie-Louise Gustavsson (S) § 1-10
Ola Löfquist (S) § 11-15, 18-25
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 1-15, 18-25
Anders Lindoff (S) § 1-25
Michael Sjöö (S)
Ann-Christin Eriksson (V)
Hannes Jónsson (SD) § 11-53
Romeo Pettersson (SD)
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Tjänstepersoner

Fredrik Pettersson, sekreterare
Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Örjan Mossberg (V), ordförande, kommunens
revisorer, § 5-6
Marie Björkman, Regionteatern BlekingeKronoberg § 4
Andreas Dahl, Regionteatern BlekingeKronoberg § 4

Justering
Justerare

Emelie Öberg (S), § 1-25
Hugo Hermansson (S) § 1-53
Catharina Winberg (M) § 26-53

Plats och tid

Kansliavdelningen

Justerade paragrafer

§§ 1-53

Ajournering

Klockan 15.30 – 16.00 för fika.
Klockan 17.10 – 17.11 för Allmänhetens frågestund
Klockan 18.00 – 18.15 för fika.

Anmärkning

Allmänhetens frågestund genomfördes klockan
17.10 men ingen person fanns på plats för att
ställa frågor.
Ärendena behandlades i följande ordning:
§ 1-3, 5-10, 4, 11-14, 18-25, 15-17, 26-53
I samband med fikapausen klockan 18.00 tackar
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) Emelie Öberg
(S) för hennes tid i fullmäktige och i presidiet.
Öberg har avsagt sig uppdraget och gör idag sitt
sista sammanträde.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Fredrik Pettersson

Ordförande § 1-25

……………………………………
Cheryl Jones Fur (MP)
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Ordförande § 26-53

……………………………………
Emelie Öberg (S)

Justerare § 1-25

……………………………………
Emelie Öberg (S)

Justerare § 1-53

……………………………………
Hugo Hermansson (S)

Justerare § 26-53

……………………………………
Catharina Winberg (M)
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2020-02-25 är
justerat.
Anslagsdag

2020-03-03

Anslaget tas ner

2020-03-25

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

………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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§ 13 Dnr 2020-00125
Interpellationssvar från kultur- och fritidsnämndens ordförande,
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§1

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att protokollet justeras enligt följande:
Emelie Öberg (S), § 1-25
Hugo Hermansson (S), § 1-53
Catharina Winberg (M), § 26-53
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum måndagen den 2 mars klockan 13.00 i kommunhuset.
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§2

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
•

§ 12 Interpellationssvar från utbildningsnämndens ordförande
Pernilla Tornéus (M) till Tomas Thornell (S) om
gymnasiesärskolans lokaler utgår.

•

Tillägg till dagordning: § 53 Anmälan av gruppledare för
Socialdemokraterna.

Bakgrund
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om kommunfullmäktige
godkänner dagordningen med följande ändringar:
§ 12 Interpellationssvar från utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) till Tomas Thornell (S) om gymnasiesärskolans lokaler
utgår.
Tillägg till dagordning: § 53 Anmälan av gruppledare för
Socialdemokraterna.
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§3

Dnr 321836

Information om Växjö station och kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om
byggnationen av Växjö station och kommunhus samt vad som i övrigt
händer på stationsområdet. För mer information om områdets
utveckling kan man besöka Växjö kommuns webbplats
https://vaxjo.se/.
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§4

Dnr 333144

Information om Regionteaterns satsning på
Medborgarscen samt skapandet av föreställningen
Älskade Araby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Marie Björkman och Andreas Dahl, Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
informerar projektet Medborgarscen som pågått sedan 2019. Projektet
har haft som syfte att väcka intresse för teater och låta nya röster få
höras.
De informerar även om föreställningen Älskade Araby som sätts upp
under våren 2020. Syftet med föreställningen är de boende i Araby ska
få äga berättandet om sin stadsdel och även här att nya röster ska få
höras.
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§5

Dnr 2020-00093

Kommunens revisorers granskning av
lönehanteringen i Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar revisionsrapporten till
kommunstyrelsen för yttrande.
Bakgrund
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av
lönehanteringen i Växjö kommun. Efter genomförd granskning görs den
samlade revisionella bedömningen att kommunstyrelsen och
nämndernas interna kontroll avseende lönehanteringen inte är helt
tillräcklig och ändamålsenlig.
Beslutsunderlag
Kommunens revisorer har i § 9/2020 beslutat att överlämna
granskningsrapporten ”Granskning av lönehanteringen i Växjö
kommun”, med tillhörande missiv, till kommunfullmäktige för beslut om
att överlämna rapporten för yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunens revisorer
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§6

Dnr 2020-00094

Kommunens revisorers granskning av styrning,
ledning och uppföljning av socialpsykiatrin
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna granskningsrapporten till
nämnden för arbete och välfärd för yttrande.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om nämnden för
arbete och välfärd säkerställer en ändamålsenlig verksamhet som
bedrivs inom givna ekonomiska ramar, samt om nämnden säkerställer
att det finns ändamålsenliga rutiner för samverkan med
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunens revisorer har i § 8/2020 beslutat att överlämna
granskningsrapporten ”Styrning, ledning och uppföljning av
socialpsykiatrin”, med tillhörande missiv, till kommunfullmäktige för
beslut om att överlämna rapporten för yttrande till nämnden för arbete
och välfärd.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Nämnden för arbete och välfärd
För kännedom
Kommunens revisorer
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§7

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Tajma Sisic (S) frågar nämnden för arbete och välfärds ordförande Oliver
Rosengren (M) om Växjölöftet och utökningen av kriterier med godkänt i
ämnet engelska för att kunna få sommarjobb inom Växjö kommun.
Oliver Rosengren (M) svarar.
Gunnar Storbjörk (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om fördyringar vid byggnationen av Geometriparken.
Sofia Stynsberg (M) svarar.
Hugo Hermansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om hur Växjö kommun kan arbeta för att minska det
alkoholrelaterade våldet i samhället.
Anna Tenje (M) svarar.
Maria Garmer (V) frågar nämnden för arbete och välfärds ordförande
Oliver Rosengren (M) om nämndens rutiner om polisanmälningar vid
misstankar om sexköp.
Oliver Rosengren (M) svarar.
Carin Högstedt (V) frågar nämnden för arbete och välfärds ordförande
Oliver Rosengren (M) om eventuell översyn av rutiner efter händelserna
med Rosenhills vårdboende i Tingsryds kommun.
Oliver Rosengren (M) svarar.
Lisa Larsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om användning av musiktjänster inom förskolan.
Pernilla Tornéus (M) svarar att hon ska återkomma med besked.
Marko Kosonen (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om trafiksituationen på Mörners väg i höjd med
Centrumskolan.
Sofia Stynsberg (M) svarar.
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Marko Kosonen (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
om Växjö kommuns beredskap mot pandemier med anledning av det så
kallade Coronavirusets spridning i världen.
Anna Tenje (M) svarar.
Gustav Petersson (-) frågar Maria Garmer (V) om inlägg i sociala medier.
Maria Garmer (V) svarar.
Elisabet Flennemo (V) frågar nämnden för arbete och välfärds
ordförande Oliver Rosengren (M) om boendesituationen för
ensamkommande barn och unga i Växjö kommun.
Oliver Rosengren (M) svarar.
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§8

Dnr 2020-00021

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationerna får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om
interpellationer som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit efter det senaste sammanträdet:
2020-02-11 Interpellation till ordföranden i kultur- och fritidsnämnden
Jon Malmqvist (KD) från Malin Lauber (S) om hanteringen
av konsthallen i Växjö.
2020-02-11 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) från Tomas Thornell (S) om
gymnasiesärskolans lokaler.
2020-02-10 Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Jon Malmqvist (KD) från Maria Garmer (V) om Växjö
konsthall.
2020-01-16 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Tajma Sisic (S) om kommunens
tryckericentrums (Repro) framtid.
2020-01-10 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Carin Högstedt (V) om befolkningsprognoser
för orterna utanför Växjö stad.
2019-12-19 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin
(M) från Gullvi Strååt (S) om förutsättningarna för
bemötande av behov hos äldre personer inom LSS.
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§9

Dnr 2019-00693

Interpellationssvar från omsorgsnämndens
ordförande Ulf Hedin (M) till Gullvi Strååt (S) om
förutsättningarna för bemötande av behov hos äldre
personer inom LSS
Kommunfullmäktige har i § 8/2020 medgett en interpellation från Gullvi
Strååt (S) till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
förutsättningarna för bemötande av behov hos äldre personer inom LSS.
Interpellationen besvaras av Ulf Hedin.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 10

Dnr 2020-00046

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Carin Högstedt (V)
om befolkningsprognoser för orterna utanför Växjö
stad
Kommunfullmäktige har § 8/2020 medgett en interpellation från Carin
Högstedt (V) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
befolkningsprognoser för orterna utanför Växjö stad.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§ 11

Dnr 2020-00065

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Tajma Sisic (S) om
kommunens tryckericentrums (Repro) framtid
Kommunfullmäktige har i § 8/2020 medgett en interpellation från
Tajma Sisic (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
kommunens tryckericentrums (Repro) framtid.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
22 (91)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-25

§ 12

Dnr 2020-00131

Interpellationssvar från utbildningsnämndens
ordförande Pernilla Tornéus (M) till Tomas Thornell
(S) om gymnasiesärskolans lokaler
Ärendet utgår från sammanträdet.
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§ 13

Dnr 2020-00125

Interpellationssvar från kultur- och fritidsnämndens
ordförande, Jon Malmqvist (KD), till Maria Garmer
(V) om Växjö konsthall
Kommunfullmäktige har i § 8/2020 medgett en interpellation från Maria
Garmer (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Jon Malmqvist
(KD), om Växjö konsthall.
Interpellationen besvaras av Jon Malmqvist.
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Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
24 (91)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-25

§ 14

Dnr 2020-00132

Interpellationssvar från kultur- och fritidsnämndens
ordförande, Jon Malmqvist (KD), till Malin Lauber
(S) om hanteringen av konsthallen i Växjö
Kommunfullmäktige har i § 8/2020 medgett en interpellation från Malin
Lauber (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Jon Malmqvist
(KD), om hanteringen av konsthallen i Växjö.
Interpellationen besvaras av Jon Malmqvist.
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§ 15

Dnr 2019-00452

Motion om att fasa ut användningen av de
högflourerade ämnena, PFAS-familjen - Carin
Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
bedömningen i kommunchefens skrivelse där det framgår att utredning,
kunskapshöjning och utfasning av ämnena redan pågår, med miljö- och
hälsoskyddsnämndens Om utsläppskällor och Kemikalieplanen, Hållbar
upphandling, SSAM:s förbättrade avfallshantering och i arbetet med
hållbarhetsprogrammet.
Reservation
Vänsterpartiets ledamöter i fullmäktige reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Det har kommit in ett förslag från Vänsterpartiet, genom Carin
Högstedt, om att kommunstyrelsen ska besluta om att ge i uppdrag åt
kommunstyrelsen att startat en utredning om hur Växjö kommun kan
fasa ut kemikaliegruppen PFAS ur produkter i verksamheten. Med
hänvisning om att följa försiktighetsprincipen (Miljöbalken) och att
berörda nämnder och styrelser noggrant ska följa forskningen.
Historiskt sett vet vi att kemikalier som användes för att uppnå vissa
önskade effekter, som DDT och PCB, senare visat sig ge katastrofala
konsekvenser då de gav skador på både människor och djur och
dessutom var svårnedbrytbara. I djurförsök har nu redan mycket små
mängder PFAS visat sig ge tydliga skador på djurens
reproduktionsförmåga, cellfunktioner och hormonsystem. Dessutom är
PFAS-ämnen mycket långlivade i miljön.
PFAS är en grupp högflourerade ämnen som är effektivt smuts-, fettoch vattenavvisande och används som ytbehandling i olika produkter,
ämnena finns i kläder, skor, köksutrustning, livsmedelsförpackningar,
elektronik, rengöringsmedel och brandskum till exempel. PFAS är ännu
inte förbjudet men forskningen släpar efter menar motionären.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 24/2020 föreslagit att fullmäktige ska besvara
motionen med hänvisning till
bedömningen i kommunchefens skrivelse där det framgår att utredning,
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kunskapshöjning och utfasning av ämnena redan pågår, med miljö- och
hälsoskyddsnämndens Om utsläppskällor och Kemikalieplanen, Hållbar
upphandling, SSAM:s förbättrade avfallshantering och i arbetet med
hållbarhetsprogrammet.
Hållbarhetsutskottet har i § 87/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med hänvisning till bedömningen i kommunchefens
skrivelse där det framgår att utredning, kunskapshöjning och utfasning
av ämnena redan pågår, med miljö- och hälsoskyddsnämndens om
utsläppskällor, Kemikalieplanen, Hållbar upphandling, SSAM:s
förbättrade avfallshantering och i arbetet med hållbarhetsprogrammet
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 22 oktober 2019, redogjort för
ärendet.
Yrkanden
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om Carin Högstedts yrkande
eller kommunstyrelsens förslag ska antas och konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunstyrelsens förslag antas med 56 röster mot 5 röster för Carin
Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
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Omröstningsbilaga 1
§ 15 Motion om att fasa ut användningen av de högflourerade ämnena,
PFAS-familjen - Carin Högstedt (V)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

56
5
0
61

Namn
Mikael Virdelo (M)
Emelie Öberg (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Marie-Louise
Gustavsson (S)
Rose-Marie Holmqvist
(S)
Martin Edberg (S)
Tajma Sisic (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Yusuf Isik (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist
(S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Torgny Klasson (L)

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Björn Svensson (M)

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Gustav Petersson (-)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Caroline Persson (L)

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Magnus P. Wåhlin (MP)
Cheryl Jones Fur (MP)

Ja
Ja

Gunnel Jansson (MP)

Ja

Beslutet skickas till
För kännedom
Carin Högstedt
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§ 16

Dnr 2019-00554

Motion om att utreda möjligheterna att skapa en ny
stadsdel (Grön stadsby) som uppfyller målen i
Agenda 2030 och i Växjö kommuns
hållbarhetsprogram - Andreas Håkansson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att många av de
idéer som framförs i motionen kommer arbetas med i till
exempel Bäckaslövsområdet.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydligare
definiera vad som skulle kunna ingå i begreppet ”Grön stadsby”
för att se hur det ska kunna tillämpas framöver.
Reservation
Ledamöterna för vänsterpartiet i fullmäktige reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Ledamöterna för socialdemokraterna i fullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Centerpartiet har i en motion till fullmäktige beskrivit önskemål om ett
nytt stadsbyggnadsprojekt i Växjö som tar sin utgångspunkt i Växjö
kommuns hållbarhetsprogram. Konceptet Grön Stadsby innebär bland
annat;
• blandad bebyggelse
• stimulation av lokal matproduktion
• lokal energiproduktion från sol
• smart infrastruktur
• parkeringsplatser i områdets utkanter
• sopsugssystem
• god välfärdsservice
• hög självförsörjningsgrad i de tekniska systemen
• låg energiförbrukning i den byggda miljön genom så kallad
nollenergihus eller plusenergihus.
Stadsdelen bör ha en god tillgång till både land och stad och om möjligt
ligga i ett sjönära läge. Växjö kommun måste fortsätta att gå i bräschen
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för en hållbar stadsutveckling. Den Gröna Stadsbyn kan likt H55, Bo01
och Vallastaden visas upp och marknadsföras genom en bomässa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har i § 25/2020 föreslagit att fullmäktige ska besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att många av de
idéer som framförs i motionen kommer arbetas med i till
exempel Bäckaslövsområdet.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydligare
definiera vad som skulle kunna ingå i begreppet ”Grön stadsby”
för att se hur det ska kunna tillämpas framöver.
Hållbarhetsutskottet har i § 88/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att många av de
idéer som framförs i motionen kommer arbetas med i till
exempel Bäckaslövsområdet.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydligare
definiera vad som skulle kunna ingå i begreppet ”Grön stadsby”
för att se hur det ska kunna tillämpas framöver.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 15 november 2019, redogjort
för ärendet.
Yrkanden
Andreas Håkansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Lauber (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar vilket av yrkandena som ska
antas och konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande.
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Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 2.
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Omröstningsbilaga 2
§ 16 Motion om att utreda möjligheterna att skapa en ny stadsdel
(Grön stadsby) som uppfyller målen i Agenda 2030 och i Växjö
kommuns hållbarhetsprogram - Andreas Håkansson (C)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
0
61

Namn
Mikael Virdelo (M)
Emelie Öberg (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Ola Löfqvist (S)
Rose-Marie Holmqvist
(S)
Martin Edberg (S)
Tajma Sisic (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Yusuf Isik (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist
(S)
Marko Kosonen (S)
Anette Nerlie
Anderberg (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Torgny Klasson (L)

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Namn
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Gustav Petersson (-)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej

Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)

Nej
Nej

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Caroline Persson (L)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Magnus P. Wåhlin (MP)
Cheryl Jones Fur (MP)

Ja
Ja

Gunnel Jansson (MP)

Ja

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Andreas Håkansson
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§ 17

Dnr 2019-00686

Motion om att utreda kulturskolans och
fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet - Malin
Lauber (S), Martina Forsberg (S) och Otto Lindlöf (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till
kommunstyrelsen att utreda kulturskolans och fritidsgårdarnas
tillhörighet.
Bakgrund
Malin Lauber (S), Martina Forsberg (S) och Otto Lindlöf (S) föreslår i en
motion att kulturskolans och fritidsgårdarnas tillhörighet ska utredas.
Motionärerna skriver att olika kommuner är olika organiserade och
tillhörigheten för de både verksamheterna skiftar. I Växjö ligger de
under utbildningsnämnden, som är en stor nämnd med många olika
verksamheter. Motionärerna frågar sig om kulturskolan och
fritidsgårdarna utvecklas på bästa sätt under utbildningsnämnden, och
föreslår att kultur- och fritidsnämnden skulle kunna vara ett alternativ.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 46/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att utreda
kulturskolans och fritidsgårdarnas tillhörighet.
Yrkanden
Otto Lindlöf (S) med instämmande av Björn Kleinhenz (V) och Jon
Malmqvist (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 18

Dnr 2019-00491

Medborgarförslag om att placera så kallade
hamsterhjul på allmänna platser med syftet att
producera miljövänlig energi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att idén om
hamsterhjul på allmänna platser är god, men att genomföra denna är i
nuläget inte aktuellt. Kommunfullmäktige överlåter dock till Växjö
Energi AB att om tid och möjlighet finns i framtiden titta närmare på
förslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att placera så kallade hamsterhjul på allmänna
platser med syftet att producera miljövänlig energi, har den 9 september
2019 inkommit till Växjö kommun. Förslagsställaren menar att
kommunen behöver använda mer miljöenergi såsom vind-, vatten-,
atom- och solenergi. Förslagsställaren menar vidare att det även är
väldigt viktigt att använda mänskligt producerad energi och vill därför
att kommunen ska placera mänskliga hamsterhjul i kommunen så att
kommuninvånare kan gå eller springa i dessa och därmed producera
energi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 18/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att idén om hamsterhjul på allmänna
platser är god, men att genomföra denna är i nuläget inte aktuellt.
Kommunfullmäktige överlåter dock till Växjö Energi AB att om tid och
möjlighet finns i framtiden titta närmare på förslaget.
VKAB har i § 143/2019 lämnat följande yttrande:
Styrelsen för VKAB lämnar Växjö Energi AB:s skrivelse, daterad 6
november 2019, som sitt yttrande över medborgarförslaget. Av
skrivelsen framgår att Växjö Energi AB (Veab) ser att så kallade
mänskliga hamsterhjul i stadsrummet skulle vara ett trevligt och
pedagogiskt sätt att ge möjlighet till rörelse samtidigt som det ger en
förståelse för hur el kan genereras. Lämpligen byggs hamsterhjulet utan
koppling till elnätet och den genererade elen används för att till exempel
tända en lampa eller ladda sin mobiltelefon, då Veab inte bedömer
elproduktionen som så stor. Om man ändå bestämmer sig för att ansluta
till elnätet vill Veab observera initiativtagaren på att det är viktigt att allt
elarbete sker av utbildad elinstallatör.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Energi AB
Växjö Kommunföretag AB
Förslagsställaren.
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§ 19

Dnr 2019-00642

Medborgarförslag om göra handlingar i kallelser till
kommunfullmäktige och övriga beslutsorgan
tillgängligare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det som
föreslås redan görs. Det går att manövrera sig till aktuellt
beslutsunderlag med hjälp av upplagda bokmärken i PDF-kallelsen. Dock
arbetar förvaltningen ständigt för att öka digitaliseringen och göra
beslutsunderlag mer lättillgängligt för allmänheten.
Reservation
Ledamöterna för vänsterpartiet i fullmäktige reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
I ett medborgarförslag från 18 november 2019 föreslås att för
kommunfullmäktige ska förteckningen över ärenden görs klickbara så
att man kommer direkt till beslutsunderlaget för aktuell punkt. Eftersom
kallelsen är i PDF-format så är det tämligen enkelt att göra denna åtgärd
dvs behöver inte innebära någon större ekonomisk kostnad.
Förvaltningen tillverkar två olika kallelseversioner till
kommunfullmäktige. En i webb-verktyget Ciceron Assistent som
används för distribution till förtroendevalda, och en i PDF-format (med
samma innehåll) som publiceras för allmänhet och media på Växjö
kommuns webbplats. PDF-versionen innehåller bokmärken som gör att
man som läsare kan klicka sig mellan olika dokument utan att behöva
scrolla igenom hela kallelsen. Dessa bokmärken framträder automatiskt
om man använder webb-läsaren Internet Explorer. Använder man
däremot en annan webb-läsare kan man behöva klicka fram dessa
bokmärken i webb-läsarens inställningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 19/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det som
föreslås redan görs. Det går att manövrera sig till aktuellt
beslutsunderlag med hjälp av upplagda bokmärken i PDF-kallelsen. Dock
arbetar förvaltningen ständigt för att öka digitaliseringen och göra
beslutsunderlag mer lättillgängligt för allmänheten.
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Yrkanden
Johnny Werlöv (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar vilket av yrkandena som ska
antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 20

Dnr 2019-00472

Medborgarförslag om ökat fokus på FNs globala
mål för hållbar utveckling, god hälsa och
inkluderande samhälle
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det ligger
helt i linje med Växjö kommun hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030
och att mycket redan görs i kommunal regi eller med stöd från
kommunen i dessa frågor.
Bakgrund
Medborgarförslaget föreslår att Växjö kommun fokuserar extra på FN:s
globala mål för Hållbar utveckling om god hälsa och välbefinnande (mål
3) och om fredliga och inkluderande samhällen (mål 16), genom att
inrätta ett kulturhus för hälsa och psykiskt välbefinnande och medvetet
arbetar mot ensamhet. Förslaget är också att inrätta en särskild tjänst
eller grupp i kommunen som har i uppdrag att arbeta mot ensamhet.
Dessa frågor kan dessutom med fördel samexistera med andra
hållbarhetsfrågor och mål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 20/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det ligger helt i linje med Växjö
kommun hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 och att mycket redan
görs i kommunal regi eller med stöd från kommunen i dessa frågor.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 23 september 2019, redogjort
för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige
har antagit hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. I programmet
beskrivs Hälsa och välbefinnande och Trygghet och samhällsgemenskap
som två av nio utmaningar. Två målbilder i programmet är Grönt och
hälsosamt och Tryggt och tillitsfullt.
Allt som sker för att främja hälsa och välbefinnande sker med
självklarhet inte i kommunal regi och det finns många andra aktörer
inom civilsamhällets föreningsliv etc. som fyller en viktig och avgörande
roll. Växjö kommun tillhandahåller dock ett flertal mötesplatser, bland
annat för personer med psykisk funktionsnedsättning. Flera initiativ sker
också i samverkan med, eller med stöd från Växjö kommun.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 21

Dnr 2019-00580

Medborgarförslag om hjälp med mat och boende till
hemlösa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
nämnden för arbete och välfärds yttrande i § 247/2019 där det bland
annat framgår att fler kortsiktiga akuta insatser, som exempelvis
militärtält, bedöms inte nödvändiga utifrån nuvarande situation med
hemlöshet. Boende i militärtält bedöms inte heller vara en tillräcklig
boendestandard, varken för ensamstående individer eller barnfamiljer.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att till vintern tillhandahålla
militärtält med värmekaminer och servera mat med hjälp av ideella
insatser till hemlösa individer och familjer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 21/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget med hänvisning till nämnden för arbete och
välfärds yttrande i § 247/2019 där det bland annat framgår att fler
kortsiktiga akuta insatser, som exempelvis militärtält, bedöms inte
nödvändiga utifrån nuvarande situation med hemlöshet. Boende i
militärtält bedöms inte heller vara en tillräcklig boendestandard, varken
för ensamstående individer eller barnfamiljer.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 247/2019 lämnat yttrande i
enlighet med avdelningschefs skrivelse daterad 31 oktober 2019.
I denna skrivelse framgår följande:
Inom arbete och välfärd finns flertal insatser som syftar till att möta de
olika formerna av hemlöshet som beskrivs ovan. Individuell bedömning
och planering görs vid varje ansökan om bistånd till boende. En del
invånare är i behov av akut, kortvarig hjälp medan andra är i behov av
både akut och långsiktig hjälp med boende med eller utan andra insatser
via socialtjänsten. Det finns inga bestämmelser i Socialtjänstlagen som
ger bostadslösa en allmän rätt till att få en bostad via socialtjänsten.
Däremot kan socialtjänsten i särskilda fall vara skyldig att tillhandahålla
en bostad som bistånd, exempelvis när en person eller familj är helt
bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad
(Socialtjänstlagen, 2001:453). Det finns rättspraxis som anger vilka dessa
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svårigheter kan vara (RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130)
För att möta behov av akut hemlöshet som anges i Situation 1 har arbete
och välfärd tillgång till akuta boendelösningar i form av rum i Växjö
tätort. Behovet av akuta lösningar bedöms för närvarande tillgodosett.
Personer som beskrivs i Situation 2, som inte har ett eget boende att
återgå till efter vård på institution eller i familjehem, kan ansöka om
bistånd till bostad som en del i planeringen av fortsatt självständigt liv
efter avslutad vård. För närvarande finns över 350 insatser i form av
sociala kontrakt/andrahandskontrakt via arbete och välfärd, som avser
personer som befinner sig i Situation 3 och saknar tillgång till den
ordinarie bostadsmarknaden. Antal andrahandskontrakt har ökat de
senaste åren och mer än fördubblats sedan 2010.
Personer inom Situation 4, de individer och familjer som har kunnat lösa
sin kortsiktiga boendesituation, kan också beviljas bistånd till boende
efter en individuell prövning. Samtliga möjligheter att lösa sin egen
boendesituation ska dock vara uttömda innan det kan bli aktuellt med
bistånd till boende.
Det tidigare boendet på Wieselgrensgatan var en insats och boendeform
som syftade till att möta akut hemlöshet hos en grupp invånare med
sociala problem som exempelvis missbruk och psykisk ohälsa. I samband
med nedläggningen av verksamheten har de boende erbjudits andra
insatser via Arbete och välfärd. Bedömningen idag är att Arbete och
välfärds kortsiktiga och långsiktiga insatser tillgodoser behov av boende
även för den målgrupp som tidigare var aktuell på boendet på
Wieselgrensgatan.
Tillgången till akuta boendelösningar och andrahandskontrakt bedöms
idag vara tillräckligt god för att möta olika former av hemlöshet.
Nuvarande utmaning ligger i det stigande antal fleråriga
andrahandskontrakt som innebär att en allt större del invånare inte har
tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Ett ökande antal individer
och familjer har inte tillgång till eget förstahandskontrakt då de trots
skötsamhet med ekonomi och boende inte uppfyller bostadsbolagens
villkor.
Fler kortsiktiga akuta insatser, som exempelvis militärtält, bedöms inte
nödvändiga utifrån nuvarande situation med hemlöshet. Boende i
militärtält bedöms inte heller vara en tillräcklig boendestandard, varken
för ensamstående individer eller barnfamiljer.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 22

Dnr 2019-00527

Medborgarförslag om att bygga om särskilda
boendet Sjöliden i Braås till förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det är kloka
synpunkter att optimera lokalanvändning men att det inte är aktuellt att
bygga om Sjöliden till förskola då ett sådant behov inte föreligger.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att bygga ett nytt äldreboende i Braås samt att
bygga om det särskilda boendet Sjöliden till förskola, har inkommit till
Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 22/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det är kloka synpunkter att
optimera lokalanvändning men att det inte är aktuellt att bygga om
Sjöliden till förskola då ett sådant behov inte föreligger.
Kommunchefen har i en skrivelse, den 2 december 2019, yttrat sig i
ärendet. Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att
Sjölidens lokaler inte är anpassade för en förskoleverksamhet.
Exempelvis krävs stora investeringar för att uppfylla brand- och
ventilationskrav. Dessutom ser man det som en näst intill omöjlig
uppgift att skapa en tillräckligt stor och sammanhållen utemiljö.
Fastigheten gränsar mot ett naturreservat och ytorna går därför inte att
utöka.
Att det särskilda boendet emellanåt har lediga platser motiverar inte att
verksamheten skulle flytta till andra lokaler, då det krävs en viss
flexibilitet i ett särskilt boende i våra tätorter.
Styrelsen för VKAB lämnar i § 130/2019 yttrande i enlighet med
Vidingehems svar. Vidingehem AB, som äger och förvaltar de aktuella
fastigheterna i Braås, har lyft frågan vidare till Växjö kommun, med
hänvisning till att man inte förlägger verksamheter i de olika
fastigheterna.
Omsorgsnämnden förklarar i sitt yttrande i § 108/2019 att det i nuläget
inte finns några behov eller planer på att det särskilda boendet på
Sjöliden i Braås skulle flytta till andra lokaler. Behovet av platser på ett
särskilt boende varierar över tid. När det i perioder finns lediga platser
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försöker man att använda sådana delar av lokalerna för att tillgodose
andra kommunala verksamheters tillfälliga lokalbehov.
Utbildningsnämnden har i § 213/2019 yttrat sig i ärendet.
Utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande i att Sjölidens lokaler
inte är anpassade för att bedriva förskoleverksamhet i. Därför skulle en
ombyggnation innebära stora investeringskostnader. Man hänvisar
också till befolkningsprognosen, som visar en ökning av antal barn i
förskoleålder i Braås de närmaste sju åren och därefter ligger
barnantalet kvar på en hög nivå. Därför pågår planering av en ny
förskola med 150 platser mellan Braås skola och Ängslyckans förskola.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Växjö Kommunföretag AB
Vidingehem AB
Utbildningsnämnden
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§ 23

Dnr 2019-00502

Medborgarförslag om hundrastplats vid Växjösjön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i
dagsläget inte är aktuellt att bygga fler hundrastplatser eller att placera
ut fler papperskorgar utmed Torparvägen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en
hundrastplats vid Växjösjön. Förslagsställaren ser att många hundägare
rör sig runt sjön ett möjligt läge intill hundbadet i Strandbjörket.
Förslagsställaren pekar också på behov av papperskorg utmed
Torparvägen mellan Furutåvägen och Vallviksvägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 23/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att
bygga fler hundrastplatser eller att placera ut fler papperskorgar utmed
Torparvägen.
Tekniska nämnden har i § 208/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att
bygga fler hundrastplatser eller att placera ut fler papperskorgar utmed
Torparvägen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 24

Dnr 2019-00620

Medborgarförslag om nya trafiklösningar för att
öka säkerheten vid Torparängen, Teleborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är inte lämpligt med
genomfartstrafik på Londonvägen/Minnesvägen då det skulle innebära
en osäker trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med förslag om öppnande av
vändplanerna på Torparängen samt anläggande av rondell eller annan
trafiklösning i korsningen Minnesvägen/Torparängen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 47/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget. Det är inte lämpligt med genomfartstrafik på
Londonvägen/Minnesvägen då det skulle innebära en osäker trafikmiljö
för de oskyddade trafikanterna.
Tekniska nämnden har i § 209/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget. Det är inte lämpligt med genomfartstrafik
på Londonvägen/Minnesvägen då det skulle innebära en osäker
trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L) och
Johnny Werlöv (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 25

Dnr 2019-00514

Medborgarförslag om att Växjö kommun ska ställa
krav på alternativa energikällor vid nybyggnationer
och vid större om- och tillbyggnationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att
kommunen i egenskap av myndighet inte kan ställa krav på alternativa
energikällor i samband med nybyggnation när det gäller privata
entreprenörer.
De kommunala bolagen följer Växjö kommuns energiplan och har på
många av sina senaste nyproduktioner anlagt solcellsanläggningar.
Energiberäkningar och bedömningar av lämpliga åtgärder görs vid varje
ny byggnation.
Kommunen och de kommunala bolagen följer även noggrant
utvecklingen inom området. Kommunen skriver i de flesta fall även in
krav på anslutning av fjärrvärme vid försäljning av kommunal mark.
Detta görs då i avtal samt köpekontrakt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har den 20 september 2019 inkommit till Växjö
kommun om att kommunen ska ställa krav på alternativa energikällor vid
nybyggnationer och vid större om- och tillbyggnationer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 48/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget med motiveringen att kommunen i egenskap
av myndighet inte kan ställa krav på alternativa energikällor i samband
med nybyggnation när det gäller privata entreprenörer.
De kommunala bolagen följer Växjö kommuns energiplan och har på
många av sina senaste nyproduktioner anlagt solcellsanläggningar.
Energiberäkningar och bedömningar av lämpliga åtgärder görs vid varje
ny byggnation.
Kommunen och de kommunala bolagen följer även noggrant
utvecklingen inom området. Kommunen skriver i de flesta fall även in
krav på anslutning av fjärrvärme vid försäljning av kommunal mark.
Detta görs då i avtal samt köpekontrakt.
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VKAB har i § 144/2019 lämnat yttrande över medborgarförslaget i
enlighet med Växjö Fastighetsförvaltning AB:s, Vidingehem AB:s och
Växjöbostäder AB:s skrivelser, daterade 18, 22 och 23 oktober 2019.
Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) har i en skrivelse, daterad 18
oktober 2019, yttrat sig över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår
att Vöfab redan utreder möjligheten att installera solcellsanläggningar
vid nyproduktion. Projektering och kalkylering för installation skickas
med projekten när det finns förutsättningar för solcellsinstallation.
Hyresavtalen mellan Vöfab och Växjö kommun är upplagda enligt
självkostnadsprincip och komponentavskrivningslagen (K3) vilket
innebär att alla investeringar ska betalas via ramavtal på hyran av
hyresgästen. Beslut om solcellsanläggning ska installeras tas därför av
beställarens nämnd, vilket i Vöfabs fall ofta är utbildningsnämnden.
Producerad el från solcellsanläggningarna tillfaller fastighetens
verksamhet.
Vöfab har precis installerat sin elfte solcellsanläggning (inkluderas Växjö
kommunhus driftar Vöfab tolv stycken). Tillsammans producerar
anläggningarna ungefär 465 megawattimmar per år. För det nya
stations- och kommunhus planeras installation av solceller som
beräknas producera 106,2 megawattimmar per år.
Vöfab projekterar, bygger och renoverar för att i möjligaste mån
minimera fastighetens behov av elenergi. Vöfab ställer hårdare
energikrav än befintliga i Boverkets byggregler.
Vöfab anser sig redan bedriva sina byggnationer enligt
medborgarförslaget så långt som de har rådighet, beslut om investering
sker därefter i beställarens nämnd.
2016 genomförde Vöfab en inventering av vilka befintliga fastigheter
som skulle passa för solcellsanläggningar, elva stycken identifierades.
För att kunna utöka med fler solcellsanläggningar vid befintliga
fastigheter eller utöver den befintliga beslutsgången krävs utredning
kring en annan finansiering eller ägande av anläggningarna.
Vidingehem AB har i en skrivelse, daterad 22 oktober 2019, yttrat sig
över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att Vidingehem
projekterar och bygger enligt Växjö kommuns energiplan där
målsättningen är att bygga så energisnålt som möjligt. Vidingehem har
under de senaste åren byggt så energieffektivt som möjligt med hänsyn
till krav och framtida hyressättningar. De arbetar aktivt med att sänka
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energikonsumtionen bland sina fastigheter och projekterar framtida
fastigheter för en så låg energikonsumtion som möjligt. I vissa mindre
bostadsprojekt har de svårt att se lönsamhet i investeringen då
energikonsumtionen redan är låg och därmed är det inte lönsamt att
investera i solceller. Däremot vid varje nytt projekt görs en bedömning
och hittills planerar de att sätta solceller i Helenetorps förskola i
Ingelstad, Sandsbro skola, Lammhult skola samt hyresfastigheterna
Galaxen på Östra Lugnet.
Vidingehem ser samtidigt att det händer mycket positivt inom energioch fastighetsmarknaden där nya möjligheter öppnar sig för framtida
investeringar inom solceller. Detta för att bidra till klimatomställningen
och ett mer hållbart samhälle. Vidingehem tillsammans med sina
syskonbolag; Vöfab och Växjöbostäder bevakar och följer utvecklingen
och ser med stor tillförsikt på framtiden.
Växjöbostäder AB har i en skrivelse, daterad 23 oktober 2019, yttrat sig
över medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att Växjöbostäder
arbetar utifrån Växjö kommuns energiplan. I samband med
nyproduktion görs energiberäkningar och dessa visar ofta ett behov av
solceller för att uppnå ställda krav. Växjöbostäder har idag
solcellsanläggningar på sina senaste nyproduktioner av bostäder i
kvarteret Skärvet, kvarteret Docenten och kvarteret Arken. Planering
finns för pågående produktion inom kvarteret Saturnus.
Kostnaderna för genomförandet är idag en del i investeringskalkylen
och påverkar hyresnivån inom de aktuella fastigheterna. För att minska
kostnaderna något söks bidrag, vilket dock inte är en garanti att det
beviljas. Växjöbostäder anlägger solcellsanläggningar i dagsläget där
bedömningen finns kring behov och ekonomiska möjligheter.
Växjöbostäder ser samtidigt att det händer mycket positivt inom energi
och fastighetsmarknaden där nya möjligheter öppnar sig för framtida
investeringar inom solceller. Detta för att bidra till klimatomställningen
och ett mer hållbart samhälle. Växjöbostäder tillsammans med sina
systerbolag; Vöfab, Videum och Vidingehem bevakar och följer
utvecklingen och ser med stor tillförsikt på framtiden.
Byggnadsnämnden har i § 250/2019 lämnat följande yttrande över
medborgarförslaget:
Byggnadsnämnden kan inom ramen för sin myndighetsutövning inte
ställa krav på alternativa energikällor, till exempel solceller, i samband
med bygglov.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Växjö Kommunföretag AB
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Växjöbostäder AB
Vidingehem AB
Byggnadsnämnden
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§ 26

Dnr 2019-00449

Kommunens revisorers granskning av
kommunstyrelsens och berörda nämnders
förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar yttrandena från
utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen gett
kommunchefen i uppdrag att revidera såväl kommunens
lägesbild som handlingsplan mot våldsbejakande extremism med
anledning av granskningsrapporten.
Bakgrund
Kommunens revisorer har granskat om kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd bedriver ett
ändamålsenligt arbete för att förhindra våldsbejakande extremism.
Kommunfullmäktige har i § 209/2019 överlämnat granskningsrapporten
till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt nämnden för arbete
och välfärd för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 16/2020 beslutat följande:
1. Kommunstyrelsen lämnar skrivelse daterad 2019-11-28 som sitt
yttrande på revisorernas granskning av kommunstyrelsens och
berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att
revidera såväl kommunens lägesbild som handlingsplan.
3. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
augusti 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 december 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande. Av skrivelsen framgår
sammanfattningsvis att en rad av de synpunkter som lyfts fram i
revisionen går att härleda till det faktum att kommunen inte har en
uppdaterad handlingsplan mot våldsbejakande extremism samt att
insatserna i den befintliga handlingsplanen inte varit föremål för
uppföljning. Kritiken är i högsta grad befogad och
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kommunledningsförvaltningen har i dagsläget startat arbetet med att ta
fram en uppdaterad lägesbild och en reviderad handlingsplan. Samtidigt
som granskningen belyser en del relevanta brister i kommunens
förebyggande arbete så innehåller granskningen även synpunkter som
kommunledningsförvaltningen inte delar. Det gäller bland annat det
kontrollmål som berör hur arbetet målsätts samt det kontrollmål som
efterfrågar en rutin kring identifiering av våldsbejakande extremism.
Utbildningsnämnden har i § 212/2019 yttrat sig över granskningen och
beslutat att överlämna förvaltningschefens skrivelse som sitt yttrande.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 242/2019 yttrat sig över
granskningen. Nämnden beslutade översända sitt yttrande till
kommunstyrelsen samt uppdra åt förvaltningen att delta i verkställandet
av relevanta rekommendationer.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Kommunens revisorer
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§ 27

Dnr 2019-00511

Kommunens revisorers granskning av
utbildningsnämndens ekonomistyrning av
grundskolan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar utbildningsnämndens yttrande.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att utbildningsnämnden vidtagit
ett antal åtgärder för att stärka kontrollen gällande styrning och
uppföljning av grundskolan med fokus på ekonomistyrning.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer har granskat
utbildningsnämndens styrning och uppföljning av grundskolan med
fokus på ekonomistyrning. 15 oktober 2019 överlämnade
kommunfullmäktige rapporten till utbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 40/2020 noterat att utbildningsnämnden
vidtagit ett antal åtgärder för att stärka kontrollen gällande styrning och
uppföljning av grundskolan med fokus på ekonomistyrning.
Utbildningsnämnden har i § 241/2019 beslutat att överlämna
förvaltningschefens skrivelse som sitt yttrande över rapporten. Följande
framgår av skrivelsen daterad 25 november 2019:
Ett antal av kommunens grundskolor har historiskt haft svårigheter att
nå budget i balans, och mot bakgrund av det har revisorerna granskat
ekonomistyrning och uppföljning av grundskolorna.
Verksamheten grundskola har inte fullt ut kunna balansera sin ekonomi,
fast den ska ses tillsammans med verksamheterna förskoleklass och
fritidshem, då de ofta bedrivs under samma tak. 2018 var dessa tre
verksamheter tillsammans i balans och utifrån nämndens perspektiv är
då budgetmålet uppfyllt. Sedan rapporten skrevs har det ekonomiska
resultatet i grundskolan förbättrats och under 2019 är
grundskoleverksamheten i balans, fast det finns fortfarande både
enheter som går sämre och enheter som går bättre.
Enligt nämndens resursfördelning ska områdeschef balansera
underskott med överskott genom att vid behov omfördela medel mellan
enheter inom området. Där det finns avvikelser följs resultatet mer
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noggrant, och mer stöd från ekonomer sätts in. Insatserna har inte alltid
dokumenterats tillräckligt då budgetmålen har nåtts. Handlingsplaner
vid underskott finns och åtgärder görs löpande; nämnden konstaterar
att det finns behov av utveckling inom detta området.
I början av 2019 inleddes en översyn av områdenas organisation och
struktur som utreder möjligheterna för större likhet mellan områdena.
Översyn görs också av områdenas administrations- och
ledningsorganisationerna för att få en likvärdig organisation.
Förvaltningen ser över möjligheter att ha nyckeltal till hjälp för att styra
antal tjänster som skolsköterskor, kuratorer, psykologer,
administratörer etcetera.
Förvaltningen ser över olika sätt att införa dokumenterad uppföljning på
enhetsnivå i till exempel verksamhetssystemet Stratsys. Detta kommer
enligt förslaget att göras vid bokslut efter april, augusti och december.
Områdeschef eller rektor ska kontinuerligt analysera och åtgärda
underskott. Detta dokumenteras samt återrapporteras till
förvaltningsledningen vid mindre avvikelser, och nämnden vid större
och bestående avvikelser.
Enligt kommunens direktiv är nämnden ansvarig för att säkerställa en
ekonomi i balans på helheten, inte på enheterna. Vid behov ska dock
specifika enheter redovisas om det finns en problematik som är svår att
komma till rätta med. För att ytterligare stärka kontrollen över
ekonomin på enhetsnivå har förvaltningen ändrat utformning för hur
det ekonomiska läget presenteras för nämnden. Sedan september 2019
görs en skriftlig rapportering till nämnd av hur ekonomin ser ut
nedbruten på enhetsnivå samt återrapportering och analys av större
avvikelser.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Kommunens revisorer
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§ 28

Dnr 2019-00663

Omsorgsnämndens redovisning om åtgärder för
budget i balans samt anmälan om prognosticerat
underskott 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämnden ska redovisa en
prognos för helår 2020 till kommunstyrelsen efter mars månad 2020.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 241/2019, gällande delårsrapport för Växjö
kommun till och med augusti 2019 med helårsprognos, beslutat följande:
Kommunfullmäktige förtydligar ansvaret i att hålla gällande budgetram.
Omsorgsnämnden som redovisar en större negativ budgetavvikelse i
helårsprognosen för år 2019, behöver fatta ytterligare beslut om
åtgärder för att vid årsskiftet uppnå en budget i balans.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 39/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att omsorgsnämnden ska redovisa en prognos för helår 2020 till
kommunstyrelsen efter mars månad 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 20 januari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
omsorgsnämnden har inkommit med skrivelse om att nämnden anser
att det inte är möjligt att nå en ekonomi i balans för 2019 och att det
därmed kommer att bli ett underskott för helåret 2019. Nämnden har
efter 2018 års bokslut ett kvarstående eget kapital på 44 miljoner kronor.
Detta innebär att nämnden kan klara att finansiera sitt underskott
genom det kvarstående egna kapitalet. Efter justeringen av årets
resultat 2019 mot det egna kapitalet så återstår det ett mindre belopp.
Det är därför nödvändigt att fortsatt följa kostnadsutvecklingen och
anpassningen till gällande budgetram för omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden hänvisar till att det i internbudget 2020 finns en
handlingsplan för att hålla budgeten. Den första uppföljningen med
prognos på övergripande kommunnivå sker först efter april månad. En
särskild uppföljning av prognos bör redovisas vidare från
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen efter mars månad 2020.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Omsorgsnämnden
För kännedom
Ekonomiavdelningen
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§ 29

Dnr 2017-00491

Om- och tillbyggnad av Ulriksbergskolan och
nybyggnad av Ulriksbergs förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens beslut § 237/2019
att ge förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med Vöfab och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Ulriksbergskolan för tre paralleller i årskurs F-6 och
nybyggnad av Ulriksbergs förskola med 70-80 platser, där
investeringsutgiften baserad på anbud är 248 mkr och med en
tillkommande hyra på cirka 18,7 mkr/år efter avdrag för rivna delar.
Total investeringsutgift för projektet (inklusive kök) är 262 mkr
med en tillkommande hyra på 20,2 mkr/år.
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade § 237/2019 att ge förvaltningschef i
uppdrag, förutsatt kommunfullmäktiges godkännande, att i samarbete
med Vöfab och lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation
avseende om- och tillbyggnad av Ulriksbergskolan för tre paralleller i
årskurs F-6 och nybyggnad av Ulriksbergs förskola med 70-80 platser,
där investeringsutgiften baserad på anbud är 248 mkr och med en
tillkommande hyra på cirka 18,7 mkr/år efter avdrag för rivna delar.
Ärendet översändes till kommunfullmäktige för godkännande.
På styrgruppsmöte 2019-09-03 beslutades att uppdra åt Vöfab att
genomföra anbudsförfrågan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 45/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner utbildningsnämndens beslut § 237/2019 att ge
förvaltningschef i uppdrag att i samarbete med Vöfab och
lokalförsörjningsgruppen genomföra byggnation avseende om- och
tillbyggnad av Ulriksbergskolan för tre paralleller i årskurs F-6 och
nybyggnad av Ulriksbergs förskola med 70-80 platser, där
investeringsutgiften baserad på anbud är 248 mkr och med en
tillkommande hyra på cirka 18,7 mkr/år efter avdrag för rivna delar.
Total investeringsutgift för projektet (inklusive kök) är 262 mkr
med en tillkommande hyra på 20,2 mkr/år.
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Kommunstyrelsen har i samma paragraf beslutat att under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att uppdra åt Vöfab att
genomföra byggnation av kök på Ulriksbergskolan för en
investeringsutgift, baserad på anbud, på 14 mkr och en hyra på 1,5
mkr/år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 december 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland
annat att Ulriksbergskolan idag inte kan ta emot fler elever. Årskurs 6 är
idag placerad på Elin Wägnerskolan. När dessa elever flyttar tillbaka till
Ulriksbergskolan, utifrån att Elin Wägnerskolan blir en högstadieskola
årskurs 7-9, behöver Ulriksbergskolan utökas.
Förskolan har idag 110 barn som planeras att minskas till 70-80 barn
utifrån det totala antalet elever/barn på enheten i framtiden.
Projektet avser att bygga om och till Ulriksbergskolan för årskurs F-6 i
tre paralleller samt att bygga en ny förskola med 70-80 platser.
Den genomförda antikvariska inventeringen ger att det är hus A01 och
B02 och skolans ”skolgårdsmiljö” samt Arne Jones konstverk som är
bedömda som bevaransvärda i projektet.
För att klara totala antalet elever i framtiden är det angeläget att
Ulriksbergskolan byggs om till tre paralleller. Projektet planeras att
genomföras i flera etapper under en längre period, med start i
mars/april 2020. Verksamheten kommer att vara kvar på skolan under
hela byggtiden, men kommer att behöva flytta runt för att byggnation
ska kunna ske parallellt. En ny skola/förskola planeras kunna stå helt
klar under 2024.
Om- och tillbyggnad av Ulriksbergskolan och Ulriksbergs förskola
innebär att gamla uttjänta lokaler byggs om och ersätts med lokaler som
är ändamålsenliga för utbildningsförvaltningens behov och verksamhet.
Efter ett eventuellt beslut om byggnation i kommunfullmäktige låter
fastighetsägaren Vöfab genomföra om- och tillbyggnaden för att
därefter hyra ut till utbildningsnämnden.
Yrkanden
Mikael Virdelo (M) med instämmande av Elisabet Flennemo (V) och Hugo
Hermansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Cheryl Jones Fur (MP) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Växjö Fastighetsförvaltning AB
För kännedom
Lokalförsörjningsgruppen
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§ 30

Dnr 2020-00068

Hemställan från Wexnet AB om att formera ett nytt
regionalt stadsnätsbolag för att sälja och
tillhandahålla förbindelser på regional och nationell
nivå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Wexnet AB får bli delägare i ett nytt
bolag med namnet Sydlänk, utifrån de förutsättningar som framgår av
underlaget.
Bakgrund
Vid sitt styrelsemöte den 14 november 2019 beslutade Wexnet AB att
tillstyrka avsiktsförklaringen att formera ett nytt bolag med namnet
Sydlänk. Målsättningen med bolaget är att driva ett regionalt
stadsnätsbolag med uppgift att sälja och tillhandahålla förbindelse på
regional nivå och tillsammans med andra motsvarande aktörer erbjuda
förbindelsetjänster på nationell nivå. För att Wexnet AB ska kunna gå in i
det aktuella bolaget krävs godkännande av ägarna inklusive
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 49/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner att Wexnet AB får bli delägare i ett nytt bolag med namnet
Sydlänk, utifrån de förutsättningar som framgår av underlaget.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 januari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
VKAB beslutade i § 16/2020 att tillstyrka Wexnets avsiktsförklaring att
formera ett nytt bolag med namnet Sydlänk och översända ärendet till
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Wexnet AB
Växjö Kommunföretag AB
Växjö Energi AB

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
62 (91)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-02-25

§ 31

Dnr 2020-00025

Ny styrmodell för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Styrmodell för Växjö
kommunkoncern.
2. Kommunfullmäktige upphäver Styrsystem för Växjö kommun, §
90/2011.
3. Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för budget, ekonomiska
rapporter, bokslut och årsrapporter, senast reviderad i §
264/2018.
Bakgrund
Styrsystem och riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och
årsrapporter ersätts med antagande av styrmodell och
ekonomistyrningsprinciper.
Eftersom Växjö kommunkoncern sedan 2018 följer en ny styrmodell
finns ett behov av att revidera det tidigare gällande styrsystemet.
Styrmodellen och ekonomistyrningsprinciperna följer av det uppdrag
som gavs till kommunstyrelsen i Växjö kommuns budget 2020.
”Budgetramverk med revidering av internbudgetregler, riktlinjer för
hantering av nämndernas eget kapital och långsiktig finansiell planering
ska beslutas innan 2020”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 50/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Styrmodell för Växjö
kommunkoncern.
2. Kommunfullmäktige upphäver Styrsystem för Växjö kommun, §
90/2011.
3. Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för budget, ekonomiska
rapporter, bokslut och årsrapporter, senast reviderad i §
264/2018.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 januari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att istället
för ett samlat styrsystem innehållande principer för såväl
verksamhetsstyrning som ekonomistyrning föreslås ett enklare upplägg.
Upplägget bygger på enskilda beslut rörande styrmodell respektive
ekonomistyrningsprinciper. Genom detta upplägg kan såväl
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komplettering som revidering göras på ett enklare sätt.
Styrmodellen och ekonomistyrningsprinciperna kommer att
tillgängliggöras genom det koncerngemensamma intranätet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunchefen
Ekonomi- och finanschefen
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§ 32

Dnr 2019-00653

Revidering av förbundsordning för
kommunalförbundet VoB Kronoberg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för
kommunalförbundet VoB Kronoberg.
Bakgrund
Kommunalförbundet VoB Kronobergs medlemmar är kommunerna i
Kronobergs län: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Ändamålet med VoB Kronoberg är att
tillse att kommunernas behov av insatser för barn, ungdomar, familjer
och missbrukare enligt de bestämmelser som anges i socialtjänstlagen
(SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
tillgodoses. VoB Kronoberg fullgör sedan 2004 till största delen sitt
uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg.
Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg numera endast
Familjerådgivningen för medlemskommunerna. Förslaget syftar till att
revidera och anpassa skrivningarna i Förbundsordningen till aktuella
förhållanden, vilket innebär:
- att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag
numera fullgörs av VoB Syd AB och att VoB Kronoberg endast
svarar för drift av Familjerådgivningen.
- att korrigera hänvisningar till paragrafer i överenstämmelse med
den nya Kommunallagen.
- att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare.
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje
medlemskommuns fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 51/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB
Kronoberg.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 281/2019 lämnat följande
yttrande i ärendet:
Nämnden för arbete och välfärd har inget att erinra angående revidering
av förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg och
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föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av förbundsordning för
kommunalförbundet VoB Kronoberg.
Beslutet skickas till
VOB Kronoberg
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 33

Dnr 2019-00496

Lönekartläggning 2019 och handlingsplan för
jämställda löner 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till övergripande lönekartläggning
2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020.
Bakgrund
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare genomföra årlig
lönekartläggning avseende skillnader mellan mäns och kvinnors löner.
Osakliga löneskillnader ska åtgärdas, vilket ska planläggas särskilt i en
handlingsplan för jämställda löner.
Lönekartläggningen och framtagandet av handlingsplanen för jämställda
löner handläggs av HR-avdelningen. De fackliga organisationerna ges
möjlighet att granska och ge synpunkter på såväl analys som
handlingsplanens inriktning och utformning i stort. Det förslag till beslut
som lämnas till organisations-och personalutskottet har stämts av med
och processats av förvaltningschefsgruppen. Slutligen har förslaget
samverkats i KSG (kommunövergripande samverkansgrupp).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 12/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar förslag till övergripande lönekartläggning
2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse den 18 november 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen lämnas förslag till
övergripande lönekartläggning 2019 och handlingsplan för jämställda
löner 2020.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen (HR-chefen)
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 34

Dnr 2020-00050

Uppdatering av Lönepolicy för Växjö
kommunkoncern
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar uppdateringar av Lönepolicy för Växjö
kommunkoncern, enligt till ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Lönepolicyn, som senast uppdaterades 2018, har behov av ändringar i
syfte att förtydliga policyns koncernperspektiv.
När ändringarna beslutats kommer dokumentet uppdateras och ånyo
publiceras samt informeras till förvaltningar och bolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 56/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar uppdateringar av Lönepolicy för Växjö kommunkoncern, enligt till
ärendet bilagt förslag.
Kommunchefen har i en skrivelse den 10 januari 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att lönepolicyn beskriver Växjö kommunkoncerns övergripande syn på
den lokala lönepolitiken. Den bidrar till att stärka sambandet mellan
arbetsinnehåll, arbetets utförande och resultat samt lön. Lönebildningen
är ett redskap för att Växjö kommunkoncerns medarbetare ska
upprätthålla hög kvalitet i arbetet med medborgarnas behov och
intressen i fokus.
Lönesättning sker individuellt och differentierat med hänsyn till
verksamhetens krav och hur väl medarbetaren uppfyller kraven. Samma
kriterier för lönesättning gäller oavsett kön, religion, etnisk bakgrund,
funktionsnedsättning och ålder. Lönepolicyn tillämpas lika för alla
anställda.
Lönesättningen är en del av den löpande verksamheten och ska ske så
nära medarbetaren som möjligt. Varje medarbetare ska veta på vilka
grunder lönen sätts och vad hen kan göra för att påverka sin lön.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen (HR-chefen)
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Författningssamling
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 35

Dnr 2020-00104

Avsägelse från uppdrag som ledamot och andre vice
ordförande i kommunfullmäktige - Emelie Öberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för en ny sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige utser Rose-Marie Holmqvist (S) till ny 2:e
vice ordförande i kommunfullmäktige från och med 2020-03-01
till och med 2022-10-15.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Emelie Öberg (S) har i en skrivelse avsagt sig sina förtroendeuppdrag
som bland annat omfattar uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med 1 mars 2020.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Emelie Öberg
Rose-Marie Holmqvist
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 36

Dnr 2019-00664

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Remus Wilson (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Isak Folcker (MP) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Remus Wilson (MP) har den 2 december 2019 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 1/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Isak Folcker (MP) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Remus Wilson
Isak Folcker
Kultur- och fritidsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 37

Dnr 2019-00522

Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Linda
Rhodén (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Stephan Hruza (V) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 272/2019 beviljat Linda Rhodéns (V)
avsägelse från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. Ingen ny
ersättare utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 2/2020 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige utser Stephan Hruza (V) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Stephan Hruza
Byggnadsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 38

Dnr 2020-00059

Avsägelse från uppdrag som revisor i kommunens
revisorer och Småland Airport AB samt som
ersättare som revisor i Växjö Kommunföretag AB,
Växjö Energi AB, Växjö Energi Elnät AB och Wexnet
AB - Valon Rama (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Kaj Lindholm (S) till ny ledamot i
kommunens revisorer under nuvarande mandatperiod.
3. Kommunfullmäktig utser Kaj Lindholm (S) till lekmannarevisor i
Småland Airport AB samt som ersättande lekmannarevisor i Växjö
Kommunföretag AB, Växjö Energi AB, Växjö Energi Elnät AB och
Wexnet AB.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Valon Rama (S) har den 14 januari 2020 via e-tjänst avsagt sig samtliga
revisorsuppdrag i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 8/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Kaj Lindholm (S) till ny ledamot i
kommunens revisorer under nuvarande mandatperiod.
3. Kommunfullmäktig utser Kaj Lindholm (S) till lekmannarevisor i
Småland Airport AB samt som ersättande lekmannarevisor i Växjö
Kommunföretag AB, Växjö Energi AB, Växjö Energi Elnät AB och
Wexnet AB.
Beslutet skickas till
Valon Rama
Kaj Lindholm
Kommunens revisorer
Växjö Kommunföretag AB
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Växjö Energi AB
Växjö Energi Elnät AB
Wexnet AB
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 39

Dnr 2019-00624

Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
efter Maria Strand Gustbée (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Mattias Bengtsson (M) till ny ersättare
i miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Maria Strand Gustbée (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2019-12-31.
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat avsägelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 3/2020 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige utser Mattias Bengtsson (M) till ny ersättare i miljöoch hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Mattias Bengtsson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 40

Dnr 2020-00078

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Pernilla Ramström (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Pernilla Ramström (V) har den 26 januari 2020 avsagt sig uppdraget som
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 9/2020 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Beslutet skickas till
Pernilla Ramström
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 41

Dnr 2020-00042

Avsägelse från uppdrag som 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 - Lars Edqvist (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Lars Edqvist (MP) har den 5 januari 2020 via e-tjänst avsagt sig samtliga
revisorsuppdrag i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 5/2020 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Beslutet skickas till
Lars Edqvist
ID
Tolgs föreningslokal ekonomisk förening
Vältöjan Fastigheter A AB
Växjöbostäder AB
Kulturparken Småland AB
Stiftelsens Smålands museum
Kommunens revisorer
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 42

Dnr 2020-00057

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för
Växjöbostäder AB, Vältöjan Fastigheter AB och
Ansgarius 15 i Växjö AB - Ida Lidholt (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Tomas Jansson (M) till ny ersättare i
styrelsen för Växjöbostäder AB, Vältöjan Fastigheter AB och
Ansgarius 15 i Växjö AB till och med ordinarie bolagsstämma
2023.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Ida Lidholt (M) har i en den 14 januari 2020 via e-tjänst avsagt sig
uppdragen som ersättare i styrelsen för Växjöbostäder AB, Vältöjan
Fastigheter AB och Ansgarius 15 i Växjö AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 7/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Tomas Jansson (M) till ny ersättare i
styrelsen för Växjöbostäder AB, Vältöjan Fastigheter AB och
Ansgarius 15 i Växjö AB till och med ordinarie bolagsstämma
2023.
Beslutet skickas till
Ida Lidholt
Växjöbostäder AB
Vältöjan Fastigheter AB
Ansgarius 15 i Växjö AB
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 43

Dnr 2019-00637

Val att förrättas av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen inför 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige förrättar val i enlighet med upprättat förslag
till vallista för 2020.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kansliavdelningen har upprättat en förteckning över de val som
kommunstyrelsen har att förrätta inför 2020. I förteckningen listas de
personer som innehar uppdraget för 2019. Uppdragen väljs för ett år i
taget.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 4/2020 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige förrättar val i enlighet med upprättat förslag till
vallista för 2020.
Beslutet skickas till
Valda ledamöter och ersättare
Berörda organ
HR-avdelningen
Förtroendemannaregistret
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§ 44

Dnr 2020-00058

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden - Patrik Åkesson (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Julia Rokka (KD) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Patrik Åkesson (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare
i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 6/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Julia Rokka (KD) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Patrik Åkesson
Julia Rokka
Byggnadsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 45

Dnr 333341

Avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden
och ersättare i styrelse för Svenska
Emigrantinstitutet - Emelie Öberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Håkan Ferner (S) till ny ledamot i
valnämnden från och med 2020-03-01 till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Emelie Öberg (S) har i en skrivelse den 3 februari 2020 avsagt sig
uppdragen som ledamot i valnämnden samt ersättare i styrelsen för
Svenska Emigrantinstitutet från och med 1 mars 2020.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 10/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Håkan Ferner (S) till ny ledamot i
valnämnden från och med 2020-03-01 till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
Emelie Öberg
Håkan Ferner
Valnämnden
Svenska Emigrantinstitutet
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 46

Dnr 2020-00130

Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden - Tobias Adersjö (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Peter Holmgren (MP) till ny ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Tobias Adersjö (MP) har den 10 februari 2020 via e-tjänst avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 11/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Peter Holmgren (MP) till ny ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31
Beslutet skickas till
Tobias Adersjö
Peter Holmgren
Tekniska nämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 47

Dnr 2020-00142

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö
tingsrätt - Lorenzo Pena Paredes (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Bertland (V) till ny nämndeman i
Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Lorenzo Pena Paredes (V) har avsagt sig uppdraget som nämndenman i
Växjö tingsrätt.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 12/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Bertland (V) till ny nämndeman i
Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31.
Beslutet skickas till
Lorenzo Pena Paredes
Anna Bertland
Växjö tingsrätt
Förtroendemannaregister
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§ 48

Dnr 2020-00146

Begäran om föräldraledighet från uppdrag som 2:e
vice ordförande i - Julia Berg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar föräldraledigheten.
2. Kommunfullmäktige utser Marie-Louise Gustavsson (S) till ny 2:e
vice ordförande i omsorgsnämnden från och med 2020-03-10 till
och med 2020-12-31. Julia Berg återinträder sedan som ledamot
och 2:e vice ordförande.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Julia Berg (S) har ansökt om föräldraledighet från uppdraget som 2:e vice
ordförande i omsorgsnämnden från och med 10 mars till och med 31
december 2020.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 13/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar föräldraledigheten.
2. Kommunfullmäktige utser Marie-Louise Gustavsson (S) till ny 2:e
vice ordförande i omsorgsnämnden från och med 2020-03-10 till
och med 2020-12-31. Julia Berg återinträder sedan som ledamot
och 2:e vice ordförande.
Beslutet skickas till
Julia Berg
Marie-Louise Gustavsson
Omsorgsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 49

Dnr 2020-00166

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Växjö
Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Fastigheter AB,
Vöfab Parkering AB, Vöfab Station AB och Växjö
Teateraktiebolag - Mikael Svensson (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Katinka Schartau (MP) till ny ledamot i
Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Fastigheter AB, Vöfab
Parkering AB, Vöfab Station AB och Växjö Teateraktiebolag till
och med bolagsstämman 2023.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Mikael Svensson (MP) har i en skrivelse avsagt sig samtliga sina
förtroendeuppdrag från och med den 29 februari 2020.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 14/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Katinka Schartau (MP) till ny ledamot i
Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Fastigheter AB, Vöfab
Parkering AB, Vöfab Station AB och Växjö Teateraktiebolag till
och med bolagsstämman 2023.
Beslutet skickas till
Mikael Svensson
Katinka Schartau
Omsorgsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 50

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
2020-02-04 Motion om konsumentvägledning i Växjö kommun - Malin
Lauber (S).
2020-01-24 Motion om att införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för
ökad delaktighet - Ulf Hedin (M), Anna Zelvin (KD) och
Margareta Jonsson (C).
2020-01-07 Motion om besparing på inköp av Ipad för ledamöter Christer Svensson (SD).
2020-01-02 Motion om ny modell för styrning av hemtjänsten i Växjö
kommun - Carin Högstedt (V) och Elisabet Flennemo (V).
2019-12-16 Motion om att utreda kulturskolans och fritidsgårdarnas
organisatoriska tillhörighet - Malin Lauber (S), Martina
Forsberg (S) och Otto Lindlöf (S).
2019-12-16 Motion om kommunala sommarjobb för skolungdomar Carin Högstedt (V).
Medborgarförslag
2020-02-10 Medborgarförslag om outnyttjade parkeringar i Växjö.
2020-02-09 Medborgarförslag om användning av gamla soptunnor när
4-fackstunnor införs.
2020-02-06 Medborgarförslag om att införa en fritidsbank där
kommuninvånare kan låna sport- och fritidsutrustning.
2020-02-05 Medborgarförslag om gångstig och ökad tillgänglighet runt
Biskopsgölen.
2020-01-26 Medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan Växjö
och Stenslanda.
2020-01-15 Medborgarförslag om att införa kedjelås till kommunens
cyklar.
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2020-01-15 Medborgarförslag om ett övergångsställe på Deltavägen
mellan Coop Extra och Ica Kvantum på Norremark.
2020-01-12 Medborgarförslag om att skapa en cykelöverfart med
trafikljus vid korsningen av Mörners väg och Höstvägen.
2020-01-10 Medborgarförslag om att minska transportsektorns
användning av växthusgaser.
2020-01-09 Medborgarförslag om nyttjande av illustrationer för Växjös
framtida simhall på befintlig plats.
2020-01-07 Medborgarförslag om skolmat.
2020-01-03 Medborgarförslag om uppmärksammande av arbete för
humanitära insatser.
2019-12-17 Medborgarförslag om att installera solceller på en rörlig
plattform i Växjösjön med syftet att öka solcellernas effekt.
2019-12-17 Medborgarförslag om att lägga till en direktlänk till
kommunfullmäktiges webbsändningar på Växjö kommuns
startsida.
2019-12-16 Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik i Växjö
centrum.
2019-12-16 Medborgarförslag om att granska effekten av kommunens
reklam och marknadsföring.
2019-12-13 Medborgarförslag om en ny konsthall vid Spetsamossen.
2019-12-10 Medborgarförslag om jackor till behövande.
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§ 51

Dnr 2020-00019

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om att granska effekten av kommunens reklam
och marknadsföring överlämnas till kommunstyrelsen.
•

Medborgarförslag om uppmärksammande av arbete för
humanitära insatser överlämnas till kommunstyrelsen.

•

Medborgarförslag om nyttjande av illustrationer för Växjös
framtida simhall på befintlig plats överlämnas till
kommunstyrelsen.

•

Medborgarförslag om att skapa en cykelöverfart med trafikljus
vid korsningen av Mörners väg och Höstvägen överlämnas till
tekniska nämnden.

•

Medborgarförslag om ett övergångsställe på Deltavägen mellan
Coop Extra och Ica Kvantum på Norremark överlämnas till
tekniska nämnden.

•

Medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan Växjö och
Stenslanda överlämnas till tekniska nämnden.

•

Medborgarförslag om gångstig och ökad tillgänglighet runt
Biskopsgölen överlämnas till tekniska nämnden.

•

Medborgarförslag om att införa en fritidsbank där
kommuninvånare kan låna sport- och fritidsutrustning
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.

•

Medborgarförslag om en rondell i korsningen vid Vallanäsvägens
utfart mot Söderleden överlämnas till tekniska nämnden.

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får
beslutanderätten inte överlåtas.
Enligt rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 52

Dnr 2020-00016

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande skrivelser och beslut meddelas kommunfullmäktige.
2020-02-10 Ändrade Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun
(uppdaterad 2020-02-04) med anledning av fullmäktiges
uppdrag till kommunstyrelsen.
2019-12-20 Växjö Kommunföretag AB (VKAB) beslut i § 156 om Budget
2020 och plan 2021-2022 för VKAB och VKAB-koncernen.
2019-12-17 Nämnden för arbete och välfärd beslut gällande ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 och 3 2019
samt rapport.
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§ 53

Dnr 2018-00581

Anmälan av ny gruppledare för Socialdemokraterna
Nuvarande gruppledare Martin Edberg (S) anmäler att från och med 10
mars 2020 är Martina Forsberg (S) och Otto Lindlöf (S) gruppledare för
Socialdemokraterna istället för Martin Edberg (S) och Julia Berg (S).
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