Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-20

Tid och plats

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, samt som
digitalt möte via Teams.
Kl. 14:00 – 20:15

Beslutande
Ledamöter

Bo Frank (M), ordförande
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande
(deltar digitalt)
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) § 189-201, 217
Andreas Ekman (M) (deltar digitalt) § 202-216,
218-245
Glenn Nilsson (M) (deltar digitalt)
Björn Svensson (M) (deltar digitalt)
Ida Eriksson (M) (deltar digitalt)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M) 189-223, 225-245
Eva Johansson (C) (deltar digitalt)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L) (deltar digitalt)
Torgny Klasson (L) (deltar digitalt)
Susanna Blad Röing (L) (deltar digitalt)
Anna Zelvin (KD) § 189-203, 217
Patrik Åkesson (KD) (deltar digitalt) § 204-216,
218-245
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Gunnar Storbjörk (S)
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Arijeta Reci (S) (deltar digitalt)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S) (deltar digitalt)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S) (deltar digitalt)
Ann-Kristin Lindquist (S) (deltar digitalt) § 200245
Marie-Louise Gustafsson (S) (deltar digitalt)
§ 189-199, 204-216, 218-245
Marko Kosonen (S) § 189-203, 217
Gullvi Strååt (S) (deltar digitalt)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP) (deltar digitalt)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD) (deltar digitalt)
Conny Lindahl (SD)
Yusuf Isik (S)
Mikael Virdelo (M)
Hannes Jónsson (SD) § 195-245 (deltar digitalt)
Romeo Pettersson (SD) § 201-245 (deltar digitalt)
Håkan Frizén (V)

Övriga närvarande
Ersättare

Pia Philipsson (M) (deltar digitalt)
Kenneth Quick (M) (deltar digitalt)
Setareh Najafidigehsara (M) (deltar digitalt)
Agneta Nordlund G-son (M) (deltar digitalt)
Yvonne Ekaremål (C) (deltar digitalt)
Annika Nilsson (C) (deltar digitalt)
Rickard Karlsson (L) (deltar digitalt)
Michael Färdig (L) (deltar digitalt)
Kaj-Mikael Petersson (KD) (deltar digitalt)
Erika Lagergren (S) (deltar digitalt)
Ola Löfquist (S) (deltar digitalt)
Anette Nerlie-Anderberg (S) (deltar digitalt)
Anders Lindoff (S) (deltar digitalt)
Michael Sjöö (S) (deltar digitalt)
Ann-Christin Eriksson (V) (deltar digitalt)
Erik Jansson (MP) (deltar digitalt)
Maria Unell (MP) (deltar digitalt)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-20

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare

Övriga

Örjan Mossberg, ordförande kommunens
revisorer § 193
Caroline Liljebjörn, PwC § 193

Justering
Justerare

Rose-Marie Holmqvist (S)
Björn Kleinhenz (V)

Plats och tid

Kommunhuset, den 26 oktober 2020, kl. 10.00

Justerade paragrafer

§§ 189-245

Ajournering

15.25-15.45
17.05-17.15 Allmänhtens frågestund
17.50-18.10

Allmänhetens
frågestund

En medborgare frågar om kommunen kan verka
för att en klocka sätts upp på den gamla
stationsbyggnaden.
Kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank (M)
svarar.
En medborgare frågar om
befolkningsutvecklingen i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
svarar.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: § 189201, 217, 202-216, 218-245
Med anledning av den pågående Corona
pandemin så var det möjligt att ansluta till
mötet digitalt. Ej tjänstgörande ersättare
rekommenderades dessutom delta digitalt.
Av närvarolistan framgår om personen deltog på
distans eller fysiskt.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Rose-Marie Holmqvist

Justerare

……………………………………
Björn Kleinhenz
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2020-10-20 är
justerat.
Anslagsdag

2020-10-26

Anslaget tas ner

2020-11-17

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

………………………………………………………
Martin Fransson
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den
20 oktober 2020
§ 189 Dnr 302917

Justering av protokoll.................................................................................................. 11

§ 190 Dnr 313843

Godkännande av dagordning ................................................................................. 12

§ 191 Dnr 2020-00595

Utdelning av Borgmästarmedaljen......................................................................... 13

§ 192 Dnr 2020-00012

Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2020 med
helårsprognos............................................................................................................... 14

§ 193 Dnr 2020-00597

Revisorernas granskning och bedömning av delårsrapport till
och med augusti 2020................................................................................................ 15

§ 194 Dnr 2015-00761

Information om arbetet med Växjö station och kommunhus kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) .................................................. 16

§ 195 Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) .................................................. 17

§ 196 Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund ........................................................ 18

§ 197 Dnr 2020-00021

Framställda interpellationer ..................................................................................... 19

§ 198 Dnr 2020-00375

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Malin Lauber (S) om utvecklingen av
Ringsbergsområdet .................................................................................................... 20

§ 199 Dnr 2020-00440

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Malin Lauber (S) om personalomsättning i Växjö
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§ 200

Dnr 2020-00456
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§ 201 Dnr 2020-00581

Interpellationssvar från ordförande i Växjöbostäder AB René
Jaramillo (M) till Christer Svensson (SD) om bruksvärdeshyror ..................... 23

§ 202 Dnr 2020-00436

Motion om sänkning av kommunalrådens arvoden - Johnny
Werlöv (V) och Björn Kleinhenz (V) ....................................................................... 24

§ 203 Dnr 2019-00564

Motion om att ta fram en handlingsplan för en jämlik barndom
- Julia Berg (S) och Malin Lauber (S) .................................................................... 27

§ 204 Dnr 2020-00348

Motion om inrättande av barnrättsombud - Elisabet Flennemo
(V) ................................................................................................................................... 30

§ 205 Dnr 2020-00480

Motion om att utlysa klimatnödläge i Växjö kommun- Malin
Lauber (S) ..................................................................................................................... 33

§ 206 Dnr 2020-00339

Medborgarförslag om uppmuntring av självförsörjning och
hållbar matproduktion .............................................................................................. 36

§ 207 Dnr 2020-00340

Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga bostäder......................... 39

§ 208 Dnr 2020-00332

Medborgarförslag om utbildning av omsorgspersonal ................................... 40

§ 209 Dnr 2020-00322

Medborgarförslag om påfart på Norrleden, Växjö........................................... 41

§ 210 Dnr 2020-00325

Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet vid
cykelöverfarter ............................................................................................................ 42

§ 211 Dnr 2020-00335

Medborgarförslag om en aktivitetsyta för lite större barn på
Söder .............................................................................................................................. 43

§ 212 Dnr 2020-00366

Medborgarförslag om nya trafiklösningar för att öka
säkerheten vid Torparängen .................................................................................. 44

§ 213 Dnr 2020-00336

Medborgarförslag om utbildning i hälsa med mera för
gymnasieungdomar ................................................................................................... 46

§ 214 Dnr 2020-00341

Medborgarförslag om att arbeta enligt Miami-modellen i
gymnasieskolorna för att motverka psykisk ohälsa och självmord ............... 47
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§ 215 Dnr 2020-00531

Medborgarförslag om tillgång till dricksvatten i
hundrastgårdarna i Växjö ....................................................................................... 48

§ 216 Dnr 2020-00529

Medborgarförslag om att göra Växjö simhall till konsthall ............................ 49

§ 217 Dnr 2020-00471

Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i Växjö kommun ................ 50

§ 218 Dnr 2019-00671

Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning - "Växjö
kommuns enprocentsregel - riktlinjer för konst vid byggnation" .................. 53

§ 219 Dnr 2017-00334

Antagande av detaljplan för Växjö 9:34, Norremark - detaljplan
för verksamheter......................................................................................................... 55

§ 220 Dnr 2020-00509

Kommuninvest, kapitalinsats 2021-2024 och återbetalning av
förlagslån ....................................................................................................................... 57

§ 221 Dnr 2020-00316

Kommunens revisorers granskning av internt och externt
intrångsskydd............................................................................................................... 59

§ 222 Dnr 2020-00387

Ny landsbygdsplan ..................................................................................................... 61

§ 223 Dnr 2020-00512

Uppdatering av taxa för byggnadsnämndens
verksamhetsområde................................................................................................... 62

§ 224 Dnr 2020-00542

Förvärv av fastigheten Sjöbacka 1, Växjö ........................................................... 65

§ 225 Dnr 2020-00523

Tekniska nämndens investering i kollektivtrafikfält på
Sandsbrovägen och Linnégatan ............................................................................. 67

§ 226 Dnr 2020-00522

Tekniska nämndens redovisning av åtgärder för budget i balans
samt anmälan om prognosticerat underskott 2020 ......................................... 70

§ 227 Dnr 2020-00535

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
som har kommit in före den 1 september 2020 ................................................... 72

§ 228 Dnr 2020-00534

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till
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§ 229 Dnr 2020-00517

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Hanna Gatestål Petersson (M)............................................... 74

§ 230 Dnr 2020-00520

Ändring av lekmannarevisor i S:t Sigfrid kommunikation AB ........................... 75

§ 231 Dnr 2020-00532

Avsägelse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämndenMohammed Bashir Abdi (S) ...................................................................................... 76
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Anderberg (S) .............................................................................................................. 80
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Hultman (S) ................................................................................................................... 82
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lekmannarevisorsersättare i stiftelsen Gustafs Bjursjö, Videum
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Wahlsten (L) ................................................................................................................. 85
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Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
9 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-20

§ 241 Dnr 2020-00611

Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden ......................................................... 87
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Fyllnadsval av ordförande i valnämnden ............................................................ 88
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medborgarförslag ...................................................................................................... 90
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§ 189

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Björn
Kleinhenz (V) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum måndagen den 26 oktober klockan 10.00 i
kommunhuset.
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§ 190

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den
utskickade dagordningen.
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§ 191

Dnr 2020-00595

Utdelning av Borgmästarmedaljen
Borgmästare Bo Frank har beslutat att dela ut 2020 års
Borgmästarmedalj till Anita och Bengt Albertsson.
Borgmästare Bo Frank läser upp motiveringen:
Borgmästarmedaljen tilldelas strävsamma personer med socialt patos.
Anita och Bengt Albertsson har under hela sitt liv arbetat för andra
människor i sin församling, i internationellt biståndsarbete och varit
stödfamilj för många. De står som representanter för det goda samhället
och är bra föredömen som visar att individer kan göra stor nytta i det
verkliga livet.
Ordförande Bo Frank överräcker borgmästarmedalj, diplom och blomma
till dem båda.
Medaljörerna tackar för utmärkelsen.
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§ 192

Dnr 2020-00012

Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2020
med helårsprognos
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari-augusti 2020,
Växjö kommun
Bakgrund
Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en
delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av året. Växjö kommun har valt att upprätta en delårsrapport
per augusti. Delårs-rapporten ska omfatta uppföljning av både ekonomi
och verksamhet. Revisorerna ska granska delårsrapporten och lämna ett
särskilt revisors-utlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 350/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapport januari-augusti 2020, Växjö kommun.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att hanteringen av tekniska
nämndens bedömda negativa budgetavvikelse med 10 miljoner kronor
för helåret 2020 behandlas i eget ärende.
Kommunchefen har lämnat förslag till delårsrapport januari-augusti
2020, Växjö kommun. Kommunchefen har även i en skrivelse den 24
september 2020 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av
skrivelsen framgår bland annat att mot bakgrund av prognosen per
augusti bedöms Växjö kommun, enligt beslutade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning, sammantaget ha en god ekonomisk hushållning
för räkenskapsåret 2020. Både överskottsmålet och effektivitetsmålet
bedöms uppnås. Fler än hälften av indikatorerna för god ekonomisk
hushållning kopplade till kommunkoncernens verksamhet utvecklas i
rätt riktning eller är minst i nivå med jämförelsegruppen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunens revisorer
Ekonomi- och finanschef
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§ 193

Dnr 2020-00597

Revisorernas granskning och bedömning av
delårsrapport till och med augusti 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar revisorernas granskning och bedömning.
Bakgrund
Kommunens revisorer har låtit PwC genomföra en översiktlig
granskning av delårsrapporten för Växjö kommun efter augusti 2020.
Kommunens revisorer har i en skrivelse den 8 oktober lämnat en
bedömning grundad i den översiktliga granskningen.
Av bedömningen framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband
med antagande av budget 2020 beslutat att avvika från gällande
lagstiftning och god redovisningssed avseende pensioner. Detta avviker
från lagen om kommunal bokföring och revisorerna rekommenderar
kommunstyrelsen att vidta åtgärder.
Vidare är bedömningen att balanskravet kommer uppfyllas och att
resultaten är förenliga med kommunfullmäktiges mål
Beslutsunderlag
Caroline Liljebjörn PwC presenterar vid dagens möte
granskningsrapporten för delårsrapporten efter augusti 2020. Örjan
Mossberg, ordförande i kommunens revisorer, redogör sedan för
revisorernas bedömning
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomi- och finanschefen
Kommunens revisorer
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§ 194

Dnr 2015-00761

Information om arbetet med Växjö station och
kommunhus - kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet
med Växjö station och kommunhus. Tenje informerar om pågående
exploateringsarbeten och om arbetet med ombyggnad av Klosterbron.
Bron kommer vara färdig sommaren 2022.
Tenje redogör sedan för det pågående arbetet inne i huset samt
kvarstående arbete utvändigt med bland annat markarbeten.
Fågelsäkringar håller på att monteras på huset som försvårar för fåglar
på yttertak. Ingen sanering kommer genomföras.
När det gäller bygglovsärendet så har mark- och miljööverdomstolen
inte beslutat i ärendet ännu.
Parallellt med byggnationen har arbetet med försäljning av stationsdelen
till Jernhusen inletts och en rad interna projekt pågår som flyttschema
och upphandling av lös inredning. Inflyttningsdatum är preliminärt den
17 maj.
En ny prognos för byggnationen kommer i december och framtagande
av hyran för kommunhuset pågår.
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§ 195

Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun - kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje kommunstyrelsens ordförande, lämnar vid dagens
sammanträde en lägesbild av Coronaläget i Växjö kommun.
Tenje redogör för läget just nu i landet, länet och kommunen och
understryker vikten att hålla i och hålla fast för att undvika
smittspridning och konsekvenser som skolstängningar och
besöksförbud.
Förvaltningarna och bolagen i kommunkoncernen rapporterar låg eller
ingen påverkan av pandemin. Anna Tenje lämnar en fördjupad
redogörelse för läget och utmaningarna för utbildningsförvaltningen
och omsorgsförvaltningen. Anna Tenje redogör slutligen också för miljöoch hälsoskyddsförvaltningens tillsyn. Förvaltningen prioriterar de
verksamheter som bedöms ha störts risker när det gäller smittspridning.
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§ 196

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Håkan Frizén (V) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg
(M) om underhållsplaner för cykelvägar och särskilt cykelvägen mot
centrum från Hovshaga.
Sofia Stynsberg svarar.
Julia Berg (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M)
om nämndens åtgärdsplan för budget i balans som innehåller en
minskad ambition för belysning, Julia Berg frågar hur detta påverkar
målet med ökad belysning för ökad trygghet.
Sofia Stynsberg svarar.
Maria Garmer (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd
Oliver Rosengren (M) om samarbete med VK fritidsklubb och samverkan
med Smålands spelhall.
Oliver Rosengren svarar.
Carin Högstedt (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
om kommunens trygghetsvärdar bara rör sig i vissa stråk eller om de vid
behov kan förflyttas till andra plaster till exempel utanför Växjö stad.
Anna Tenje svarar.
Christer Svensson (SD) frågar ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Jon Malmqvist (KD) om varför klippning av gräsplanerna vid Östra IP
pågår fastän planen är avstängd för säsongen.
Jon Malmqvist svarar.
Hugo Hermansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om kontaktvägar mellan Växjö kommun och kommunala bolag och
hur servicen är mot medborgare som ringer in.
Anna Tenje svarar.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197

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 framställts sedan senaste sammanträdet:
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
från Björn Kleinhenz (V) angående den totala kostnaden för nya
kommunhuset
• Interpellation till ordförande i Växjöbostäder AB René Jaramillo
(M) från Christer Svensson (SD) om bruksvärdeshyror

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 198

Dnr 2020-00375

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Malin Lauber (S) om
utvecklingen av Ringsbergsområdet
Kommunfullmäktige har i § 138/2020 medgett en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Malin Lauber (S) om
utvecklingen av Ringsbergsområdet.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 199

Dnr 2020-00440

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Malin Lauber (S) om
personalomsättning i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 138/2020 medgett en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Malin Lauber (S) om
personalomsättningen i Växjö kommun.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 200

Dnr 2020-00456

Interpellationssvar från omsorgsnämndens
ordförande Ulf Hedin (M) till Martina Forsberg (S)
om delade turer
Kommunfullmäktige har i § 138/2020 medgett en interpellation till
omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) från Martina Forsberg (S)
om delade turer.
Interpellationen besvaras av Ulf Hedin.
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§ 201

Dnr 2020-00581

Interpellationssvar från ordförande i Växjöbostäder
AB René Jaramillo (M) till Christer Svensson (SD) om
bruksvärdeshyror
Kommunfullmäktige har i § 197/2020 medgett en interpellation till René
Jaramillo (M), ordförande i Växjöbostäder AB, från Christer Svensson
(SD) om bruksvärdeshyror.
Interpellationen besvaras av René Jaramillo.
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§ 202

Dnr 2020-00436

Motion om sänkning av kommunalrådens arvoden Johnny Werlöv (V) och Björn Kleinhenz (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Johnny Werlöv (V) och Björn Kleinhenz (V) har i en motion den 9 juli
2020 föreslagit att Växjö kommun sänker kommunalrådsarvodena med
10 procentenheter i förhållande till riksdagsarvodet och därmed också
taket för övriga uppdrag. Dessutom föreslås att tjänstgöringsgraden
ökas med 10% för dem med fast månadsarvode.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 322/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska avslå motionen.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Jonny Werlövs yrkande.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 55
röster mot 5 röster för Johnny Werlöv. En ledamot avstod från att rösta.
Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
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Omröstningsbilaga 1
§ 202

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om sänkning av kommunalrådens arvoden Johnny Werlöv (V) och Björn Kleinhenz (V)

55
5
1
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (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)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Andreas Ekman (M)

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Glenn Nilsson (M)
Michael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Hannes Jónsson (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Håkan Frizén (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)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 203

Dnr 2019-00564

Motion om att ta fram en handlingsplan för en
jämlik barndom - Julia Berg (S) och Malin
Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen och konstaterar att
motionsställarna tar upp ett viktigt och angeläget problem. Växjö
kommun arbetar aktivt med att minska antalet och andelen barn som
växer upp i fattigdom. Inte minst sker detta med många insatser för att
fler människor ska ha ett arbete att gå till. Föräldrar med jobb är den
enskilt viktigaste faktorn för att förbättra barn ekonomiska villkor. Med
hållbarhetsprogrammet har vi pekat ut riktningen för social utveckling i
kommunen och genom arbetet med barnkonventionen, som nu blivit
lag, har kommunens ansvar att arbeta mot barnfattigdom blivit ännu
tydligare.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Julia Berg (S) har inkommit med en motion om att
ta fram en handlingsplan för en jämlik barndom. Av motionen framgår
att 1 930 barn i Växjö kommun levde i ekonomiskt utsatta familjer år
2016, enligt Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2018.
Det framgår vidare att Socialdemokraterna vill lindra effekterna av
barnfattigdom och arbeta för en nollvision. Lauber och Berg föreslår
kommunfullmäktige besluta att Växjö kommun har en nollvision gällande
barnfattigdom och att Växjö kommun tar fram en handlingsplan för en
jämlik barndom som ska lindra effekterna av barnfattigdom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 359/2020 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige besvarar motionen och konstaterar att
motionsställarna tar upp ett viktigt och angeläget problem. Växjö
kommun arbetar aktivt med att minska antalet och andelen barn som
växer upp i fattigdom. Inte minst sker detta med många insatser för att
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fler människor ska ha ett arbete att gå till. Föräldrar med jobb är den
enskilt viktigaste faktorn för att förbättra barn ekonomiska villkor.
Med hållbarhetsprogrammet har vi pekat ut riktningen för social
utveckling i kommunen och genom arbetet med barnkonventionen, som
nu blivit lag, har kommunens ansvar att arbeta mot barnfattigdom blivit
ännu tydligare.
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 augusti 2020 yttrat sig över
motionen.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 248/2019 yttrat sig över
motionen.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V), Malin Lauber (S)
och Arijeta Reci (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Ricardo Chavez (KD): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Julia Bergs yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Julia Bergs yrkande. Se omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Nämnden för arbete och välfärd
Utvecklingschefen
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Omröstningsbilaga 2
§ 203

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om att ta fram en handlingsplan för en jämlik
barndom - Julia Berg (S) och Malin Lauber (S)

37
24
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (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)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Andreas Ekman (M)

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Glenn Nilsson (M)
Michael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Hannes Jónsson (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Håkan Frizén (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)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 204

Dnr 2020-00348

Motion om inrättande av barnrättsombud - Elisabet
Flennemo (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen arbetar
med implementeringen av lagen i hela kommunkoncernen, men att det
inte är aktuellt att införa barnrättsombud bland annat eftersom det
riskerar att skapa mer administration och byråkrati.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Elisabet Flennemo (V) har inkommit med motion om inrättande av
barnrättsombud. Med anledning av att barnkonventionen blev lag 1
januari 2020 föreslås i motionen att det införs barnrättsombud i
samtliga förvaltningar och bolag som ett led i att ytterligare förstärka
den pågående implementeringen av barnrättslagen i Växjö kommun.
Genom att tillsätta barnrättsombud med god kompetens kan
verksamheterna stödjas, coachas och handledas i arbetet. Uppdraget
som barnrättsombud föreslås i motionen vara del av befintlig tjänst.
Verksamhetsutvecklarna på arbete och välfärd kan tillsammans med
barnrättsombuden utbyta erfarenheter och driva arbetet framåt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 360/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen arbetar
med implementeringen av lagen i hela kommunkoncernen, men att det
inte är aktuellt att införa barnrättsombud bland annat eftersom det
riskerar att skapa mer administration och byråkrati.
Kommunchefen har i en skrivelse den 27 augusti 2020 yttrat sig över
motionen. Av skrivelsen framgår bland annat att implementering av
införandet av lagen har samordnats av arbete och välfärds nämnd och
förvaltning. Ett ansvar har sedan lagts på Växjö kommunkoncerns
samtliga förtroendevalda i nämnder och styrelser, förvaltningar och
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bolag samt dess medarbetare, att ta till sig kunskap om lagen och vad
det innebär i såväl beslutsfattande som i det vardagliga arbetet.
Uppföljning av implementeringens utfall i Växjö kommunkoncern sker
vid årsskiftet i respektive förvaltning/nämnd och bolag/styrelse samt
som helhet i koncernledningen och i kommunstyrelsen.
Uppföljningen av implementeringsåtgärderna kan ge en viss indikation
om insatserna varit tillräckliga och om andra insatser behövs med
hänsyn till att det fortfarande är tidigt i förändringen.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Julia Berg (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Carin Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga
3.
Beslutet skickas till
För kännedom
Elisabet Flennemo
Arbete och välfärd
Utvecklingschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur
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Omröstningsbilaga 3
§ 204

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om inrättande av barnrättsombud - Elisabet
Flennemo (V)

37
24
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marie-Louise Gustavsson (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)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Andreas Ekman (M)

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Hannes Jónsson (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Håkan Frizén (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 205

Dnr 2020-00480

Motion om att utlysa klimatnödläge i Växjö
kommun- Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i ärendet om skrivelse om klimatet av Magnus
P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion den 19 augusti 2020 föreslagit att
kommunfullmäktige skyndsamt utlysa ett klimatnödläge och skyndsamt
ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens
strategiska arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 361/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i ärendet om skrivelse om klimatet av Magnus
P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
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Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Andreas Olsson (C), Gunnar
Nordmark (L) och Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på Malin Laubers yrkande.
Nej för att rösta på kommunstyrelsens förslag
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 4.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
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Omröstningsbilaga 4
§ 205

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om att utlysa klimatnödläge i Växjö kommunMalin Lauber (S)

37
24
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marie-Louise Gustavsson (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)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Andreas Ekman (M)

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Hannes Jónsson (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Håkan Frizén (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 206

Dnr 2020-00339

Medborgarförslag om uppmuntring av
självförsörjning och hållbar matproduktion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
nuvarande och framtida initiativ på området som beskrivs i
kommunchefens yttrande daterat 2020-06-07.
Av yttrandet framgår bland annat att det redan i dagsläget i Växjö
kommun finns möjlighet till odling i olika former, både på äldre
kolonilottsområden på flera platser i kommunen och man planlägger
också för odling i en del nya bostadsområden. Syftet med detta är,
precis som förslagsställaren skriver, att tillgängliggöra odling för de som
inte har egen trädgård att odla i. Växjö kommun har dessutom en
tillfällig plats vid Brände Udde för de som vill testa företagsidéer kopplat
till odling och en så kallad stadsodling på Östrabo Ekobacken som med
sin centrala plats, med utsikt över Växjö stadskärna, skapat inspiration
kring odling mitt i staden.
Med hänvisning till ovan nämna pågående och planerade initiativ är det
inte aktuellt att anställa någon odlingsinspiratör.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit som handlar om att Växjö kommun
ska satsa på resilient matproduktion och ökad självförsörjning. Förslaget
pekar på vikten av att kommunen arbetar både förebyggande och
vägledande för att alla människor ska uppmuntras och ges möjlighet att
odla, både de med egen trädgård men också andra privata och offentliga
verksamheter. Genom mer information kan man stötta odling i det lilla
och det stora vilket gör kommunen bättre rustad i olika krissituationer
(resilient) men även ger odlingsglädje och andra positiva effekter. Ett
förslag är att kommunen ska anställa odlingsinspiratörer som i sin tur
ska verka för mer odling och ökad självförsörjningsgrad, ett annat att
utveckla mötesplatser för försäljning av småskaliga producenter och
kanske i form av en modern saluhall. Förslaget pekar också på vinsterna
med att lyfta fram gamla kulturväxter som är lämpat för vårt klimat samt
för att gynna biologisk mångfald.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 323/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska fatta följande beslut:
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Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
nuvarande och framtida initiativ på området som beskrivs i
kommunchefens yttrande daterat 2020-06-07.
Av yttrandet framgår bland annat att det redan i dagsläget i Växjö
kommun finns möjlighet till odling i olika former, både på äldre
kolonilottsområden på flera platser i kommunen och man planlägger
också för odling i en del nya bostadsområden. Syftet med detta är,
precis som förslagsställaren skriver, att tillgängliggöra odling för de som
inte har egen trädgård att odla i. Växjö kommun har dessutom en
tillfällig plats vid Brände Udde för de som vill testa företagsidéer kopplat
till odling och en så kallad stadsodling på Östrabo Ekobacken som med
sin centrala plats, med utsikt över Växjö stadskärna, skapat inspiration
kring odling mitt i staden.
Med hänvisning till ovan nämna pågående och planerade initiativ är det
inte aktuellt att anställa någon odlingsinspiratör.
Kommunchefen har i en skrivelse den 6 juli 2020 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att det redan i dagsläget i
Växjö kommun finns möjlighet till odling i olika former, både på äldre
kolonilottsområden på flera platser i kommunen och man planlägger
också för odling i en del nya bostadsområden. Syftet med detta är,
precis som förslagsställaren skriver, att tillgängliggöra odling för de som
inte har egen trädgård att odla i. Växjö kommun har dessutom en
tillfällig plats vid Brände Udde för de som vill testa företagsidéer kopplat
till odling och en så kallad stadsodling på Östrabo Ekobacken som med
sin centrala plats, med utsikt över Växjö stadskärna, skapat inspiration
kring odling mitt i staden. För att uppmuntra den yngre generationen till
odling så finns på skolorna ett internt nätverk och olika kunskapskanaler
för pedagoger som vill odla. Det finns alltså redan en bredd av olika
odlingsinitiativ för olika syften i kommunen men med detta sagt så
utesluter inte det att vi kan odla mer.
Under 2019/2020 har därför en; ”Plan för odling i staden, tätorterna och
den tätortsnära landsbygden” arbetats fram i Växjö kommun. Planen är
under politisk hantering och förväntas antas i augusti 2020.
Syftet med planen är att tydliggöra odlingens strategiska betydelse för
att skapa ett fantastiskt Växjö att bo, leva och verka för invånare,
företagare och besökare och för att nå målbilderna i Hållbara Växjö 2030
och förtydliga den politiska viljeriktningen kring odling genom
utvecklingsområdena; Bostadsnära odling, Lärande för livet och
hälsosamma matvanor, Livsmedelsförsörjning och entreprenörskap
samt
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Resiliens för klimat- och samhällsförändringar. Varje utvecklingsområde
innehåller förslag på insatser, men däremot inga direkta eller riktade
aktiviteter då dessa tas fram kopplat till det årliga budgetarbetet i varje
nämnd och styrelse.
Medborgarförslaget innehåller flera förslag på hur kommunen kan jobba
för att stödja en resilient matproduktion och inspirera och skapa
möjligheter till odling. Dessa ligger också väl i linje med såväl
hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030” som förslaget till plan för
odling som beskrivs ovan.
Förslagsställaren lyfter fram det goda exemplet med Reko-ring och
precis som detta initiativ pekar på så är civilsamhällets och en rad andra
aktörers initiativ och insatser oerhört viktiga för en hållbar framtid.
Mötesplatser, odlingsinspiratörer och saluhall kan startas och drivas i en
rad olika konstellationer.
Odling och biologisk mångfald berör på olika sätt en rad olika områden
inom kommunal verksamhet. I Växjö kommun görs prioriteringar och
insatser för att stärka odling inom respektive förvaltning och bolags
årliga budgetprocess.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Hållbarhetschefen
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§ 207

Dnr 2020-00340

Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga
bostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
yttrandet från Växjö Kommunföretag AB (VKAB) där det framgår att
bostadsbolagen redan arbetar aktivt och målmedvetet för att uppfylla
ett byggande som är ekonomiskt, modernt, hållbart och energisnålt
liksom estetiskt tilltalande. Vidare konstateras att bostadsbolagen är
lyhörda för sina nuvarande och framtida hyresgästers önskemål och
tankar och tar med sig det i sitt utvecklingsarbete framåt.
Bakgrund
En kommuninvånare har i ett medborgarförslag daterat 2020-05-25
föreslagit att kommunen ger plats åt och stödjer byggande av boende
som är billiga, moderna, hållbara, energisnåla, enkla men vackra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 362/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med hänvisning till yttrandet från Växjö
Kommunföretag AB (VKAB) där det framgår att bostadsbolagen redan
arbetar aktivt och målmedvetet för att uppfylla ett byggande som är
ekonomiskt, modernt, hållbart och energisnålt liksom estetiskt
tilltalande. Vidare konstateras att bostadsbolagen är lyhörda för sina
nuvarande och framtida hyresgästers önskemål och tankar och tar med
sig det i sitt utvecklingsarbete framåt.
VKAB har lämnat följande yttrande över medborgarförslaget enligt
beslut i styrelsen i § 98/2020. VKAB konstaterar att bostadsbolagen
redan arbetar aktivt och målmedvetet för att uppfylla ett byggande som
är ekonomiskt, modernt, hållbart och energisnålt liksom estetiskt
tilltalande. Vidare konstateras att bostadsbolagen är lyhörda för sina
nuvarande och framtida hyresgästers önskemål och tankar och tar med
sig det i sitt utvecklingsarbete framåt.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
VKAB
Vidingehem AB
Växjöbostäder AB
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§ 208

Dnr 2020-00332

Medborgarförslag om utbildning av
omsorgspersonal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
omsorgsnämnden nyligen fattat beslut om att omsorgspersonal som går
en utbildning inom ramen för ”Äldreomsorgslyftet” kommer att kunna
utbilda sig till undersköterska.
Bakgrund
En kommuninvånare har i ett medborgarförslag den 23 maj 2020
föreslagit att det vid höstens planerade utbildningar inom
äldreomsorgen ska erbjudas möjlighet att bli undersköterska där man
också ska kunna arbeta på sjukhus, både inom region och kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 363/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att omsorgsnämnden nyligen fattat
beslut om att omsorgspersonal som går en utbildning inom ramen för
”Äldreomsorgslyftet” kommer att kunna utbilda sig till undersköterska.
Omsorgsnämnden har i § 71/2020 yttrat sig över medborgarförslaget. I
yttrandet skriver nämnden att den som går en utbildning inom ramen
för Äldreomsorgslyftet kommer att kunna utbilda sig till undersköterska.
Av förvaltningschefens skrivelse framgår vidare att de utbildningar som
satsningen omfattar är dom som motsvarar Skolverkets yrkespaket till
vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p). Den aktuella
satsningen inkluderar sålunda även möjligheten att läsa till att bli
undersköterska.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Omsorgsnämnden
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§ 209

Dnr 2020-00322

Medborgarförslag om påfart på Norrleden, Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att arbetet med
påfart på Norrleden redan är igångsatt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med en
önskan om att komplettera trafikplats Helgevärma med ytterligare en
påfart på Norrleden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 364/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att arbetet med påfart på Norrleden
redan är igångsatt.
Tekniska nämnden har i § 119/2020 yttrat sig över medborgarförslaget.
Nämnden föreslår att fullmäktige ska besvara medborgarförslaget med
att arbetet med påfart på Norrleden redan är igångsatt. Investering och
genomförande av åtgärden ligger dock på Trafikverket då Norrleden och
trafikplatsen tillhör det statliga vägnätet.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 210

Dnr 2020-00325

Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet vid
cykelöverfarter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att den
nationella standarden för cykelöverfarter inte innefattar någon färgad
asfalt. Det är dock en viktig fråga som väcks i medborgarförslaget och
Växjö kommun följer hela tiden utvecklingen inom
trafiksäkerhetsområdet för att öka våra möjligheter att hitta de bästa
lösningarna.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om att förbättra
trafiksäkerheten vid cykelöverfarter genom att lägga färgad asfalt vid
cykelöverfarten. Detta för att ytterligare markera att fordon har
väjningsplikt, för korsande cyklar.
Beslutsunderlag
Ett uttalande har inkommit från förslagsställaren som ordförande läser
upp under dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen har i § 366/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att den nationella standarden för
cykelöverfarter inte innefattar någon färgad asfalt. Det är dock en viktig
fråga som väcks i medborgarförslaget och Växjö kommun följer hela
tiden utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet för att öka våra
möjligheter att hitta de bästa lösningarna.
Tekniska nämnden har i § 118/2020 yttrat sig över medborgarförslaget.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige tackar för förslaget men
avslår detsamma, då den nationella standarden för cykelöverfarter inte
innefattar någon färgad asfalt. Färgad asfalt skulle dessutom öka
kostnaderna för drift och underhåll avseende dessa cykelöverfarter och
det skulle bli svårt att upprätthålla god kvalitet vid reparationer.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 211

Dnr 2020-00335

Medborgarförslag om en aktivitetsyta för lite större
barn på Söder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i
dagsläget inte är aktuellt med en aktivitetsyta intill Biskopshagen på
Söder.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med ett önskemål om att uppföra en
aktivitetsyta för lite större barn på Söder i Växjö, vid infart till
Biskopshagen, där finns idag en lekplats tänkt till mindre barn. Enligt
förslagsställaren finns inget för barn mellan 7-15 år där bollspel är en bra
aktivitet. Önskan består av att få någon form av bollplank, basketkorg
och ett fotbollsmål. En möjlig plats är på Skogsgatan där det tidigare låg
en lekplats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 367/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget inte är aktuellt med
en aktivitetsyta intill Biskopshagen på Söder.
Tekniska nämnden har i § 122/2020 yttrat sig över medborgaförslaget.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget
med att det i dagsläget inte är aktuellt med en aktivitetsyta intill
Biskopshagen på Söder.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 212

Dnr 2020-00366

Medborgarförslag om nya trafiklösningar för att
öka säkerheten vid Torparängen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i § 121/2020 där det framgår att nämnden
kvarstår vid sin tidigare uppfattning och bedömning i ärendet.
Detaljplanen för området Torparängen reglerar hur trafiklösningen skall
se ut och hur trafiken skall ordnas och vi konstaterar att nuvarande
lösning är genomförd i enlighet med denna lagakraftvunna detaljplan. I
enlighet med detaljplanen skall en vändyta anordnas i slutet av
Londonvägen och en vändyta i slutat av Torparängsvägen för att skydda
oskyddade trafikanter på befintlig huvudcykelväg i området.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med komplettering till tidigare
förslag till trafiklösning i området Torparängen samt kommentarer på
fullmäktiges tidigare beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 368/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i § 121/2020 där det framgår att nämnden
kvarstår vid sin tidigare uppfattning och bedömning i ärendet.
Detaljplanen för området Torparängen reglerar hur trafiklösningen skall
se ut och hur trafiken skall ordnas och vi konstaterar att nuvarande
lösning är genomförd i enlighet med denna lagakraftvunna detaljplan. I
enlighet med detaljplanen skall en vändyta anordnas i slutet av
Londonvägen och en vändyta i slutat av Torparängsvägen för att skydda
oskyddade trafikanter på befintlig huvudcykelväg i området.
Tekniska nämnden har i § 121/2020 yttrat sig över medborgarförslaget.
Av yttrandet framgår att tekniska nämnden föreslår att
kommunfullmäktige tackar för förslaget men avslår detsamma då
tekniska nämnden kvarstår vid sin tidigare uppfattning och bedömning i
ärendet. Detaljplanen för området Torparängen reglerar hur
trafiklösningen skall se ut och hur trafiken skall ordnas och vi
konstaterar att nuvarande lösning är genomförd i enlighet med denna
lagakraftvunna detaljplan. I enlighet med detaljplanen skall en vändyta
anordnas i slutet av Londonvägen och en vändyta i slutat av
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Torparängsvägen för att skydda oskyddade trafikanter på befintlig
huvudcykelväg i området.
Yrkanden
Gunnar Nordmark (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 213

Dnr 2020-00336

Medborgarförslag om utbildning i hälsa med mera
för gymnasieungdomar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att innehållet i
förslaget redan finns inom gymnasieskolans undervisning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om utbildning inom
gymnasieskolan. Förslagets innehåll är att kvinnliga elever ska få lära sig
om kvinnohälsa i form av bäckenbottenträning, och att det förslagsvis
ska ske varje år i gymnasiet. Den föreslagna träningen föreslås
kombineras med samtal och värderingsövningar om vad det innebär att
vara en ung kvinna i samhället. Förslaget innehåller även att manliga
elever ska få likartad utbildning avseende förmågan att tala om känslor
och diskussioner avseende den stereotypa mansrollen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 369/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att innehållet i förslaget redan finns
inom gymnasieskolans undervisning.
Utbildningsnämnden har i § 132/2020 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av yttrandet framgår att nämnden föreslår att
kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att innehållet i
förslaget redan finns inom gymnasieskolans undervisning.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
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§ 214

Dnr 2020-00341

Medborgarförslag om att arbeta enligt Miamimodellen i gymnasieskolorna för att motverka
psykisk ohälsa och självmord
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ett uppdrag
har givits till kommunchefen att se över befintliga rutiner och stärka det
preventiva arbetet avseende suicid i samverkan med berörda aktörer,
myndigheter, och civilsamhälle.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att motverka psykisk ohälsa och
suicid i gymnasieskolorna. Förslagets innehåll är att kommunens
gymnasieskolor ska belysa och arbeta med psykisk ohälsa och suicid hos
ungdomar. Förslaget föreslår att kommunen bör arbeta enligt ”Miamimodellen” och med livskunskap, eller med annan motsvarande
fungerande modell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 370/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att ett uppdrag har givits till
kommunchefen att se över befintliga rutiner och stärka det preventiva
arbetet avseende suicid i samverkan med berörda aktörer,
myndigheter, och civilsamhälle.
Utbildningsnämnden har i § 133/2020 yttrat sig över
medborgarförslaget. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att ett uppdrag har givits till kommunchefen
att se över befintliga rutiner och stärka det preventiva arbetet avseende
suicid i samverkan med berörda aktörer, myndigheter, och civilsamhälle.
Det framgår även att utbildningsnämnden ser positivt till att nämndens
verksamheter i dessa nya rutiner kan få ett konkret uppdrag om att
arbeta preventivt för att motverka psykisk ohälsa och suicid.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
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§ 215

Dnr 2020-00531

Medborgarförslag om tillgång till dricksvatten i
hundrastgårdarna i Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget med avslår det med
motiveringen att det inte är aktuellt att investera i vattentillförsel till
hundrastgårdarna.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska installera en
vattenpump eller dylikt i hundrastgårdarna i Växjö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 371/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
tackar för medborgarförslaget med avslår det med motiveringen att det
inte är aktuellt att investera i vattentillförsel till hundrastgårdarna.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 216

Dnr 2020-00529

Medborgarförslag om att göra Växjö simhall till
konsthall
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning
om plats och utformning av en ny simhall pågår och inget beslut om en
annan användning av platsen är därför aktuellt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att göra om simhallen till
konsthall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 372/2020 förslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att en utredning om plats och
utformning av en ny simhall pågår och inget beslut om en
annan användning av platsen är därför aktuellt.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 217

Dnr 2020-00471

Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i
Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i ärendet om skrivelse om klimatet av Magnus
P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom den 18 augusti 2020 om att utlysa
klimatnödläge. Förslaget innehållet även ett antal förslag till åtgärder
med anledning av utlysningen.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 373/2020 föreslagit följande:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut i ärendet om skrivelse om klimatet av Magnus
P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD),
Gunnar Nordmark (L) där följande framgår:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun konstaterar att
klimatet befinner sig i nödläge och att många insatser behövs för
att klara målsättningen i Parisavtalet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun fortsätter på den
inslagna vägen med Hållbara Växjö 2030.
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Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Andreas Olsson (C) och
Gunnar Nordmark (L) Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 5.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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Omröstningsbilaga 5
§ 217 Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i Växjö kommun
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (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)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Hannes Jónsson (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Håkan Frizén (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)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Utdragsbestyrkande
52 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-20

§ 218

Dnr 2019-00671

Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning "Växjö kommuns enprocentsregel - riktlinjer för
konst vid byggnation"
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att det till ärendet bilagda
dokumentet ”Växjö kommuns enprocentsregel – riktlinjer för
konst vid byggnation” träder i kraft med följande ändring:
Punkt 4 under avsnittet ”Anvisningar” ändras så att regeln
gäller för investeringar i byggnation på 10 mkr och uppåt.
(istället för 20 mkr som anges i förslaget).
2. Riktlinjen gäller för Växjö kommun (dvs. förvaltningar och bolag).
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att revidera
gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning med anledning av beslut i
budget 2020, där det framgår att enprocentsmålet ska breddas för att
även inkludera arkitektonisk utformning (dnr 2019-00599). De nya
riktlinjerna ska innehålla definitioner och fastställa rutiner för hur Växjö
kommunkoncern ska arbeta med enprocentregeln framledes.
Växjö kommuns budget 2020 anger att uppdraget ska sänka
investeringskostnaderna, och av kommunstyrelsens internbudget 2020
framgår att en utredning ska avgöra hur god konstnärlig kvalitet och
professionell konstnärlig medverkan blir en del av processen. De nya
riktlinjerna ska främja nytänkande i sättet att arbeta med konstnärlig
utsmyckning vid kommande ny-, till- och ombyggnad av lokaler för
kommunal verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 324/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att det till ärendet bilagda
dokumentet ”Växjö kommuns enprocentsregel – riktlinjer för
konst vid byggnation” träder i kraft med följande ändring:
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Punkt 4 under avsnittet ”Anvisningar” ändras så att regeln
gäller för investeringar i byggnation på 10 mkr och uppåt.
(istället för 20 mkr som anges i förslaget).
2. Riktlinjen gäller för Växjö kommun (dvs. förvaltningar och bolag).
Kommunchefen har i en skrivelse den 13 maj 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även lämnat en
utredning samt förslag till nya riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
med benämningen "Växjö kommuns enprocentsregel - riktlinjer för
konst vid byggnation".
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Håkan Frizén (V) och Björn
Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige antar inte det till ärendet bilagda
dokumentet ”Växjö kommuns enprocentsregel – riktlinjer för konst vid
byggnation”.
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Lena Wibroe (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vöfab
Vidingehem
Videum
Växjöbostäder
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
För kännedom
Alla nämnder och styrelser.
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§ 219

Dnr 2017-00334

Antagande av detaljplan för Växjö 9:34, Norremark
- detaljplan för verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Växjö 9:34, Norremark i
Växjö kommun, enligt detaljplaneförslaget upprättat 2020-08-03,
enligt 5 kap. 27 §, plan- och bygglagen.
2. Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-08-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Kommunen har brist på verksamhetsmark och efterfrågan på fler tomter
inom Norremark är stor. Detaljplanens syfte är därför att skapa fler
tomter för verksamheter med liten omgivningspåverkan. Inom
planområdet finns det en gammal värdefull tallskog. Detaljplanens syfte
är därför också att säkerställa att den skyddsvärda tallskogen förblir
skyddad i detaljplan som naturområde. Detaljplanen handläggs med
utökat förfarande.
Detaljplaneförslaget har under perioden 2019-04-24 – 2019-05-15, enligt
5 kap. PBL, varit utsänt till sakägare samt statliga myndigheter? och
kommunala förvaltningar för granskning. Under samma tid har
granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på Växjö kommun,
Stadsbiblioteket samt digitalt på Växjö kommuns webbsida.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 351/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Växjö 9:34, Norremark i Växjö
kommun, enligt detaljplaneförslaget upprättat 2020-08-03, enligt 5 kap.
27 §, plan- och bygglagen.
2. Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-08-03 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
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Byggnadsnämnden har i § 152/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta Detaljplan för Växjö 9:34, Norremark i Växjö kommun, enligt
detaljplaneförslaget upprättat 2020-08-03, enligt 5 kap. 27 §, plan- och
bygglagen.
Byggnadsnämnden har översänt följande beslutsunderlag till ärendet:
Utlåtande daterat 2020-08-03
Planbeskrivning
Plankarta
Behovsbedömning/undersökning
Miljökonsekvensbedömning med tillhörande bilaga
Artskyddsutredning
Yrkanden
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Gunnel Jansson (MP) och
Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige avslår förslaget till detaljplan.
Anton Olsson (M) med instämmande av Tony Lundstedt (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Berörda sakägare
Byggnadsnämnden
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§ 220

Dnr 2020-00509

Kommuninvest, kapitalinsats 2021-2024 och
återbetalning av förlagslån
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun till
Kommuninvest Ekonomisk förening 2020-11-20 ska inbetala ett
insatsbelopp om 14.100.000 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att disponera återbetalning av
förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk förening till Växjö
kommun 2020-09-30 om 14.100.000 kronor för inbetalning av
kapitalinsats enligt punkt 1 i detta beslut.
3. Kommunfullmäktige noterar att Växjö kommun genom beslutade
åtgärder i punkt 1 och 2 i detta beslut fullgör sina åtaganden som
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening avseende
obligatorisk kapitalinsats för åren 2021-2024 i enlighet med
besluten vid föreningsstämman 2020-04-16.
Bakgrund
Växjö kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Kommuninvest”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån
en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen
helägda bolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Bolaget).
Bolagets kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra bolaget till en attraktiv motpart
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner, i Sverige och
internationellt, vilket kommer medlemmarna till del i form av förmånliga
lånevillkor.
Under 2018 startade Kommuninvest en utredning om framtida
kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Bakgrunden till utredningen
är kommunsektorns och regionernas investerings- och upplåningsbehov
samt nya regulativa krav från Finansinspektionen.
Sammanfattningsvis beslutade föreningsstämman 2020-04-16 följande

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
57 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-20

avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest:
• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod
beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de
kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser
åren 2021-2024.
• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla
medlemmar.
• Möjlighet för föreningsstyrelsen att fatta beslut om tillfällig
dispens om någon eller några av nuvarande medlemmar inte
kortsiktigt har möjlighet att betala in nytt insatskapital.
• Insatskapitalet baseras på antalet kommuninvånare och skall
enligt beslutet öka från nuvarande 900 kr per invånare till 1.300
kr per invånare 2024, en ökning med 100 kr per invånare och år.
• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter beslut av
föreningsstämman, det vill säga första gången senast vid
halvårsskiftet 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 352/2020 föreslagit följande beslut:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun till
Kommuninvest Ekonomisk förening 2020-11-20 ska inbetala ett
insatsbelopp om 14.100.000 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas at vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att disponera återbetalning av
förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk förening till Växjö
kommun 2020-09-30 om 14.100.000 kronor för inbetalning av
kapitalinsats enligt punkt 1 i detta beslut.
3. Kommunfullmäktige noterar att Växjö kommun genom beslutade
åtgärder i punkt 1 och 2 i detta beslut fullgör sina åtaganden som
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening avseende
obligatorisk kapitalinsats för åren 2021-2024 i enlighet med
besluten vid föreningsstämman 2020-04-16.

Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 221

Dnr 2020-00316

Kommunens revisorers granskning av internt och
externt intrångsskydd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens yttrande över
granskningen.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisorerna granskat om kommunstyrelsen har
säkerställt att den nuvarande tekniska IT-säkerheten är tillräcklig för att
reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.
I revisionsrapporten lämnas förslag på åtgärder som syftar till att
förbättra IT-säkerheten långsiktigt.
Kommunens revisorer har i § 85/2020 beslutat att godkänna
granskningsrapporten med tillhörande missiv och beslutar att
överlämna dem till kommunfullmäktige för beslut om att överlämna
granskningsrapporten för yttrande till kommunstyrelsen.
I revisionsrapporten lämnas följande förslag på åtgärder som syftar till
att förbättra IT-säkerheten långsiktigt:
Kommunstyrelsen bör se över förmågan att upptäcka och förhindra
intrång (detektionsförmåga).
Kommunstyrelsen bör tillse att åtkomsten mellan nätsegment begränsas
inom det interna nätverket.
Kommunstyrelsen bör tillse att exponering och återanvändning av
inloggningsuppgifter förhindras.
Kommunfullmäktige har i § 92/2020 överlämnat rapporten till
kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 353/2020 beslutat att lämna yttrande över
granskningen i enlighet med kommunchefens yttrande i ärendet.
Kommunchefen har i en skrivelse yttrat sig över ärendet. Av skrivelsen
framgår att förslagen till att långsiktigt förbättra IT-säkerheten är
områden som är kända hos IT-avdelningen på Växjö kommun. Det är tre
områden som det på ett eller annat sätt arbetas med löpande hela tiden.
Områden där vi gör bedömningar vad vi behöver göra och när för att
stärka vår säkerhet till en tillräckligt bra nivå.
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Ett utav områden som nämns är inloggningsuppgifter där vi nu arbetar
med att implementera lösningar för att säkra upp medarbetares
identitet och inloggningsuppgifter inom Växjö kommun, ett område som
vi nu ser ligger rätt i tid och behöver stärkas.
Säkerhet är ett område som hela tiden kräver att vi ligger i framkant och
bevakar för att se om något behöver förbättras. Vi behöver dock göra
det hållbart över tid där vi behöver väga risk emot kostnader och
resurser som går åt för att stärka detta område.
Det fortsatta arbetet med att intensifiera Ett IT med att göra saker i
gemensamma processer över hela koncernen genom bland annat en sak
på en plats och på ett sätt stärker också vår säkert och tillgängligt inom
IT på lång sikt genom bättre kontroll.
Skulle vi åtgärda alla föreslagna områden till den nivå som rapporten
pekar på direkt så skulle det innebära en ökad administration/arbete
hos IT-avdelning. Det ligger också en ökade årliga licenskostnader i
dessa områden på ca 7 mkr.
Förslag till beslut är att ansvaret för det löpande säkerhetsarbetet för
intern och externt åtkomstskydd ligger hos IT-avdelning. Vi fortsätter
att arbeta med årliga riskanalyser för att upptäcka och värdera risker.
Ständigt förbättra säkerheten där vi behöver genom att så långt som
möjligt använda befintliga personella resurser. Att vi som idag fortsatt
håller en tillräckligt bra nivå över tid. Att vi centralt lyfter fram risker
som eventuellt skulle kräva extra personella resurser eller ekonomiska
medel som inte ryms inom lagd budget för värdering och beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
IT-chefen
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§ 222

Dnr 2020-00387

Ny landsbygdsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att revidera det
landsbygdsprogram som varit gällande sedan 2014. Arbetet har bedrivits
i samverkan och dialog med samhällsföreningar och kommunala
förvaltningar/bolag, som beretts tillfälle att inkomma med synpunkter
och förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 354/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar till ärendet bilagt förslag till ny landsbygdsplan för Växjö kommun,
med följande tillägg:
• Under avsnittet 3.3 Service ska meningen ”Servicebegreppet kan
innefatta en mängd offentliga eller privata tjänster som riktas till
invånarna”
ändras till
”Servicebegreppet kan innefatta en mängd offentliga eller privata
tjänster som riktas till invånare så som förskola, skola,
äldreomsorg, affär, paketutlämning, systembolagsombud,
bibliotek, kulturskola, samt att bevaka tillgången till postservice.”
•

Under avsnittet 3.1 Boende ska följande mening läggas till:
”För att säkerställa att hela kommunen är levande och för att
skapa goda förutsättningar för ett bra liv ska det finnas tillgång
till barnomsorg samt skola med god kvalitet.”

Kommunchefen har lämnat förslag till en ny landsbygdsplan.
Kommunchefen har även i en skrivelse daterad 2020-08-13 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Bo Frank (M): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt det egna yrkandet.
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§ 223

Dnr 2020-00512

Uppdatering av taxa för byggnadsnämndens
verksamhetsområde
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om taxa för byggnadsnämndens
verksamhet, avseende planavgift enligt nedan tabell:

2. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan per
handläggningstimme för byggnadsnämndens
verksamhetsområden ska vara 950 kr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan för
byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken ska vara 984 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i byggnadsnämndens ärenden
där mätning ingår tillkommer ett tillägg på 150 kronor per timme
på all tid i ärendet för de som är med på mätningen.
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Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 150/2020 hos fullmäktige begärt en
uppdatering av taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 355/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar om taxa för byggnadsnämndens
verksamhet, avseende planavgift enligt nedan tabell:

2. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan per handläggningstimme
för byggnadsnämndens verksamhetsområden ska vara 950 kr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan för byggnadsnämndens
tillsyn enligt miljöbalken ska vara 984 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i byggnadsnämndens ärenden där
mätning ingår tillkommer ett tillägg på 150 kronor per timme på all tid i
ärendet för de som är med på mätningen.
Byggnadsnämnden beslut i §50/2020.
Stadsbyggnadskontorets skrivelse daterad 2020-08-17.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Byggnadsnämnden
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Författningssamlingen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
64 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-20

§ 224

Dnr 2020-00542

Förvärv av fastigheten Sjöbacka 1, Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Sjöbacka 1 om 2
773 m2. Köpeskillingen är trettonmiljonertvåhundrafemtiotusen (13 250
000) kronor jämte övriga villkor, bilaga 1.
Jäv
Lars-Göran Svensson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av ärendet.
Bakgrund
Fastigheten Sjöbacka 1 är belägen mellan Växjösjön och Kampastigen,
söder om befintlig simhall, bilaga 2. Fastigheten är idag planlagd för
bostadsändamål i en våning, och består förutom befintligt hus, av
prickmark som inte får bebyggas.
Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa fastigheten
Sjöbacka 1 mot en köpeskilling om trettonmiljonertvåhundrafemtiotusen
kronor.
Växjö kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige godkänner
avtalet genom beslut som vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 356/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner förvärv av fastigheten Sjöbacka 1 om 2 773 m2. Köpeskillingen
är trettonmiljonertvåhundrafemtiotusen (13 250 000) kronor jämte
övriga villkor, bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse den 18 september 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
fastigheten ägs idag av APP Fast 9 AB. Huset har ursprungligen nyttjats
som en enfamiljsbostad men har under senare år varit uthyrd för
boende samt för verksamheter.
Köpeskillingen baseras på köparens förvärvspris på 12 000 000 kr samt
direkta kostnader. De direkta kostnaderna är totalt 1 250 000 kr och
består av lagfartsavgift, pantbrevsavgift, räntekostnader samt driftsnetto
för fastigheten från förvärvs- till försäljningstillfället.
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Fastigheten är intressant, och utgör ett viktigt strategiskt förvärv, då
den ger Växjö kommun rådighet över mer mark, sammanhängande med
kommunens eget markinnehav, i anslutning till befintlig simhall.
Markområdet har ett gynnsamt läge med sin närhet till
kommunikationer och centrala Växjö.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V): 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
Planeringschefen
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§ 225

Dnr 2020-00523

Tekniska nämndens investering i kollektivtrafikfält
på Sandsbrovägen och Linnégatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens investering på 20
miljoner kronor för anläggning av kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen
och Linnégatan.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 107/2020 begärt godkännande från
fullmäktige för en investering i anläggning av kollektivtrafikfält på
Sandsbrovägen och Linnégatan på 20 miljoner kronor.
Projektet delfinansieras via bidrag från stadsmiljöavtalet.
Totalkostnaden för projektet beräknas till 34.5 miljoner kronor. Växjö
kommun granskar anbud från entreprenörer och utvärderar mot
budget. Om beräknad totalkostnad baserat på anbud överskrider
budget kommer upphandlingen att avbrytas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 357/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner tekniska nämndens investering på 20 miljoner kronor för
anläggning av kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen och Linnégatan.
Tekniska nämndens beslut i § 107/2020.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Sofia Stynsberg (M) och
Gunnel Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Martin Edberg (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V), Christer
Svensson (SD), Gunnar Storbjörk (S) och Hannes Jónsson (SD):
Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om att få
genomföra en investering på 20 miljoner kronor för anläggning av
kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen och Linnégatan.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Martin Edbergs yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31
röster mot 29 röster för Martin Edbergs yrkande. En ledamot var
frånvarande. Se omröstningsbilaga 6.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
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Omröstningsbilaga 6
§ 225
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Ej röstat
Totalt

Tekniska nämndens investering i kollektivtrafikfält på
Sandsbrovägen och Linnégatan
31
29
0
1
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marie-Louise Gustavsson (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)

Val
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Hannes Jónsson (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Håkan Frizén (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)

Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Andreas Ekman (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M)
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Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ej
röstat
Ja
Ja
Ja
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§ 226

Dnr 2020-00522

Tekniska nämndens redovisning av åtgärder för
budget i balans samt anmälan om prognosticerat
underskott 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens
prognostiserade negativa budgetavvikelse år 2020 med 10,4
miljoner kronor. Underskottet är hänförbart till coronapandemin
och nämndens beslut om gratis parkering och fördröjning av
införandet av ny taxa som en konsekvens av beslut om gratis
parkering.
2. Kommunfullmäktige godkänner planerade åtgärder enligt
tekniska nämndens åtgärdsplan förutom avseende minskad
ambitionsnivå gällande gatudrift och snöröjning samt minskade
insatser i naturreservaten, vilket motsvarar ytterligare 3,5
miljoner i negativ budgetavvikelse år 2020 för nämnden.
Bakgrund
I den ekonomiska rapporten per april 2020 prognostiserade tekniska
nämnden ett underskott för helåret på 30,7 miljoner. Underskottet
hänfördes till stora delar av minskade intäkter för parkering utifrån
nämndens beslut om gratis parkering och fördröjning av införandet av
ny taxa som en konsekvens av beslut om gratis parkering (TN dnr 202000070, 2020-03-19). Även minskade intäkter på biogasverksamheten
var en orsak till underskottet.
I kommunstyrelsens behandling av den ekonomiska uppföljningen per
april 2020 (KS dnr 2020-00006, 2020-05-26 § 197), beslutas att tekniska
nämnden till kommunstyrelsen ska rapportera en åtgärdsplan för att
klara kommunfullmäktiges beslutade budget år 2020 för tekniska
nämnden, exklusive uteblivna intäkter som härrör till beslutet om gratis
parkering.
Tekniska nämnden beslutade i augusti om en åtgärdsplan för en
ekonomi i balans (TN dnr 2020-00149, 2020-08-27). Av åtgärdsplanen
framgår åtgärder som vidtas för att uppnå en ekonomi i balans, förutom
underskott som härrör till beslut om gratis parkering med 6,7 miljoner
kronor och underskott som härrör till fördröjning av införande av nya
taxa som konsekvens av beslut om gratis parkering med 3,75 miljoner
kronor.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
70 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-20

Nämndens helårsprognos i delårsrapporten augusti visar en negativ
budgetavvikelse med 10,4 miljoner kronor. Det innebär att nämnden
bedömer att åtgärdsplanen ska få förväntad effekt och kvarstående
minus avser de minskade parkeringsintäkterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 358/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens
prognostiserade negativa budgetavvikelse år 2020 med 10,4
miljoner kronor. Underskottet är hänförbart till coronapandemin
och nämndens beslut om gratis parkering och fördröjning av
införandet av ny taxa som en konsekvens av beslut om gratis
parkering.
2. Kommunfullmäktige godkänner planerade åtgärder enligt
tekniska nämndens åtgärdsplan förutom avseende minskad
ambitionsnivå gällande gatudrift och snöröjning samt minskade
insatser i naturreservaten, vilket motsvarar ytterligare 3,5
miljoner i negativ budgetavvikelse år 2020 för nämnden.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att godkänna tekniska nämndens
åtgärdsplan för en ekonomi i balans år 2020 inklusive en kvarstående
negativ budgetavvikelse med 10,4 miljoner kronor avseende minskade
parkeringsintäkter som en följd av coronapandemin, med tillägget att
åtgärderna gällande minskad ambitionsnivå gällande gatudrift och
snöröjning samt minskade insatser i naturreservaten inte ska utföras.
Dessa åtgärder motsvarar 1,5 respektive 2 miljoner kronor vilket innebär
att tekniska nämndens prognos för helåret istället uppgår till en negativ
budgetavvikelse med 13,9 miljoner kronor.
Tekniska nämndens beslut i § 107/2020.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Ekonomi- och finanschefen
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§ 227

Dnr 2020-00535

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
september 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige
två gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 374/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kansliavdelningen bifogar en förteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag som registrerats före den 1 september 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
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kanslichefen
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§ 228

Dnr 2020-00534

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten
överlämnats till nämnd - oktober 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 § 375/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska godkänna redovisningen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 september 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
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 april 2020
(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
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kanslichefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 229

Dnr 2020-00517

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Hanna Gatestål Petersson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelse.
2. Kommunfullmäktige utser Evelina Steinwall (M) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Hanna Gatestål Petersson (M) har den 8 september 2020 via e-tjänst
avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 37/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelse.
2. Kommunfullmäktige utser Evelina Steinwall (M) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Evelina Steinwall
Hanna Gatestål Petersson
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 230

Dnr 2020-00520

Ändring av lekmannarevisor i S:t Sigfrid
kommunikation AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Benny Johansson (M) från
uppdraget som lekmannarevisor i S:t Sigfrid kommunikation AB.
2. Kommunfullmäktige utser Kennerth Sjögren (S) till ny
lekmannarevisor i S:t Sigfrid kommunikation AB till och med
ordinarie bolagsstämma 2023.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunens revisorer har i en skrivelse till valberedningen 8 september
2020 framfört följande:
Kommunens revisorer har vid sitt sammanträde den 8 september 2020
diskuterat lekmannarevisionen i Wexnet AB och dess dotterbolag Sankt
Sigfrid kommunikation AB. Kommunens revisorer önskar en samordning
av uppdragen och föreslår därför att valberedningen i sin tur föreslår till
kommunfullmäktige att Benny Johansson (M) entledigas från sitt
uppdrag som lekmannarevisor i Sankt Sigfrid kommunikation AB och att
nuvarande lekmannarevisor i Wexnet AB, Kennerth Sjögren (S) väljs in
som ny lekmannarevisor.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 38/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige entledigar Benny Johansson (M) från
uppdraget som lekmannarevisor i S:t Sigfrid kommunikation AB.
2. Kommunfullmäktige utser Kennerth Sjögren (S) till ny
lekmannarevisor i S:t Sigfrid kommunikation AB till och med
ordinarie bolagsstämma 2023.
Beslutet skickas till
För kännedom
Benny Johansson
Kennerth Sjögren
Sankt Sigfrid kommunikation AB
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 231

Dnr 2020-00532

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden- Mohammed Bashir Abdi (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Per Jodenius (S) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2022-13-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Mohammed Bashir Abdi (S) har den 15 september 2020 via e-tjänst
avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 39/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Per Jodenius (S) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2022-13-31.

Beslutet skickas till
För kännedom
Mohammed Bashir Abdi
Per Jodenius
Omsorgsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 232

Dnr 2020-00543

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Mari Hrdina Friberg (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Mariana Gomez Johannesson (C) till ny
ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Mari Hrdina Friberg (C) har i den 18 september 2020 via e-tjänst avsagt
sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 40/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Mariana Gomez Johannesson (C) till ny
ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Mari Hrdina Friberg
Mariana Gomez Johannesson
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 233

Dnr 2020-00553

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden- Sanna Davidsson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Sanna Davidsson (V) har den 21 september via e-tjänst avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 41/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar avsägelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Sanna Davidsson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 234

Dnr 2020-00563

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden
för arbete och välfärd - Jonas Ek (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Allan Nilsson (S) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Jonas Ek (S) har den 27 september via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i nämnden för arbete och välfärd.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 40/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Allan Nilsson (S) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Jonas Ek
Allan Nilsson
Nämnden för arbete och välfärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 235

Dnr 2020-00362

Val av ny nämndeman i Växjö tingsrätt efter Anette
Nerlie Anderberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Åsa Karlsson (S) till ny nämndeman i
Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 171/2020 beviljat Anette Nerlie Anderbergs (S)
avsägelse från uppdraget som nämndeman i Växjö tingsrätt utan att
någon ny nämndeman utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 43/2020 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Åsa Karlsson (S) till ny nämndeman i Växjö tingsrätt till och med 202312-31.
Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Åsa Karlsson
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 236

Dnr 2020-00459

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden,
ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrids
kommunikation och ersättare i styrelsen för Wexnet
AB efter Isak Folcker (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Veronica Wihman (MP) till ny ersättare
i kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Edgar Weibull (MP) till ersättare i
styrelsen för Sankt Sigfrids kommunikation och ersättare i
styrelsen för Wexnet AB till och med årsstämman 2023.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 177/2020 beviljat Isak Folckers (MP) avsägelse från
uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i
styrelsen för Sankt Sigfrids kommunikation och ersättare i styrelsen för
Wexnet AB, utan att någon ny ersättare valdes till uppdragen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 44/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Veronica Wihman (MP) till ny ersättare
i kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Edgar Weibull (MP) till ersättare i
styrelsen för Sankt Sigfrids kommunikation och ersättare i
styrelsen för Wexnet AB till och med årsstämman 2023.
Beslutet skickas till
För kännedom
Veronica Wihman
Edgar Weibull
Kultur- och fritidsnämnden
Wexnet AB
Sankt Sigfrids kommunikation AB
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 237

Dnr 2020-00479

Val av ny ledamot i nämnden för arbete och välfärd
efter Per Hultman (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Eva Gustafsson (S) till ledamot i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Alexander Soto Runevall (S) till
ersättare i nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-1231.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 179/2020 beviljat Per Hultmans (S) avsägelse från
uppdraget som ledamot i nämnden för arbete och välfärd från och med
2020-10-19. Ingen ny ledamot utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 45/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Eva Gustafsson (S) till ledamot i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Alexander Soto Runevall (S) till
ersättare i nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-1231.
Beslutet skickas till
För kännedom
Eva Gustafsson
Alexander Soto Runevall
Nämnden för arbete och välfärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 238

Dnr 2020-00483

Val av ny ledamot i kommunens revisorer,
lekmannarevisor i Regionteatern BlekingeKronoberg, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab),
Vöfab Fastigheter AB, Vöfab Parkering AB,
lekmannarevisorsersättare i stiftelsen Gustafs
Bjursjö, Videum AB och Vidingehem AB efter Bahtije
Breznica (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Anna Fransson (S) till ny ledamot i
kommunens revisorer, lekmannarevisor i Regionteatern
Blekinge-Kronoberg, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab),
Vöfab Fastigheter AB, Vöfab Parkering AB,
lekmannarevisorsersättare i stiftelsen Gustafs Bjursjö, Videum AB
och Vidingehem AB under återstoden av innevarande
mandatperiod.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 180/2020 beviljat Bahtije Breznicas (S) avsägelse från
uppdragen som ledamot i kommunens revisorer, lekmannarevisor i
Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Växjö Fastighetsförvaltning AB
(Vöfab), Vöfab Fastigheter AB, Vöfab Parkering AB,
lekmannarevisorsersättare i stiftelsen Gustafs Bjursjö, Videum AB och
Vidingehem AB. Ingen ny revisor utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 46/2020 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Anna Fransson (S) till ny ledamot i kommunens revisorer,
lekmannarevisor i Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Växjö
Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), Vöfab Fastigheter AB, Vöfab Parkering
AB, lekmannarevisorsersättare i stiftelsen Gustafs Bjursjö, Videum AB
och Vidingehem AB under återstoden av innevarande mandatperiod.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutet skickas till
För kännedom
Anna Fransson
Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), Vöfab Fastigheter AB, Vöfab
Parkering AB,
Stiftelsen Gustafs Bjursjö
Videum AB
Vidingehem AB
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 239

Dnr 2020-00500

Val av ny ledamot i nämnden för arbete och välfärd
efter Mats Wahlsten (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Annika Stacke (L) till ny ledamot i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Ola Sennehed (L) till ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 182/2020 beviljat Mats Wahlstens (L) avsägelse från
uppdraget som ledamot i nämnden för arbete och välfärd från och med
2020-10-20. Ingen ny ledamot utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 47/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Annika Stacke (L) till ny ledamot i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Ola Sennehed (L) till ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Annika Stacke
Ola Sennehed
Nämnden för arbete och välfärd
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 240

Dnr 2020-00502

Val av ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Svenska
Emigrantinstitutet efter Jimmi Weiland (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Michael Färdigh (L) till ny ledamot i
styrelsen för stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet till och med
2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 183/2020 beviljat Jimmi Weilands (L) avsägelse från
uppdraget som ledamot i styrelsen för stiftelsen Svenska
Emigrantinstitutet från och med 2020-09-30.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 48/2020 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Michael Färdigh (L) till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Svenska
Emigrantinstitutet till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Michael Färdigh
Svenska Emigrantinstitutet

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 241

Dnr 2020-00611

Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Alexander Modell (M) till ny ledamot i
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Monica Lindfors (M) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige utsåg den 1 september Benny Johansson (M) till
ledamot i kommunens revisorer, lekmannarevisor i Vidingehem AB,
Södra Småland Avfall & Miljö AB (SSAM), St. Sigfrid Kommunikation AB,
och lekmannarevisorsersättare i Växjö Kommunföretag AB (VKAB).
Därmed blev Johansson ledamotsuppdrag i omsorgsnämnden vakant.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 49/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige utser Alexander Modell (M) till ny ledamot i
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Monica Lindfors (M) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alexander Modell
Monica Lindfors
Omsorgsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 242

Dnr 2020-00625

Fyllnadsval av ordförande i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Mikael Virdelo (M) till ny ordförande i
valnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Valnämndens ordförande Benny Johansson (M) valdes den 1 september
2020 in i kommunens revisorer. Därmed upphörde hans uppdrag som
ordförande för valnämnden samtidigt.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 50/2020 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Mikael Virdelo (M) till ny ordförande i valnämnden till och med 2022-1231.
Beslutet skickas till
För kännedom
Mikael Virdelo
Valnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 243

Dnr 2020-00022

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Kansliavdelningen har i en skrivelse den 12 oktober 2020 redovisat de
motioner och medborgarförslag som inkommit till kommunstyrelsens
diarie efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
89 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-10-20

§ 244

Dnr 2020-00019

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om farthinder vid Braås skola överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om en tredje fil i Norremarksrondellen
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att göra det lättare att hitta kommunens
lokala trafikföreskrifter överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att slå ihop kostnaden för bruk av Wexnet
med leverantörernas abonnemangskostnad till privatpersoner
överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om blomkrukor på Västerbro torg överlämnas
till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om belysning av väg mot Notteryd överlämnas
till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om skatepark och utegym på Hovshaga
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om soptunnor på området Skärvet, Växjö
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om kameraövervakning på
återvinningsstationer överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om övergångsställe på Lagergatan samt
Ljungadalsgatan överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att stänga av handelsområde I11 nattetid
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om trygghetsboende på Söder i Växjö
överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om farthinder på Sjösåsvägen Braås (1)
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om farthinder på Sjösåsvägen, Braås (2)
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om sophantering vid Toftasjöns badplats
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
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
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fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får
beslutanderätten inte överlåtas.
Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande skrivelser och beslut meddelas kommunfullmäktige.
2020-10-12 Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 365
Medborgarförslag om möjlighet att nå smittskyddslagen via
Växjö kommuns hemsida
2020-10-12 Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 338 Skrivelse om
klimatet - Magnus P. Wåhlin (MP), Anna Tenje (M), Eva
Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L)
2020-10-05 Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 151
Medborgarförslag om farthinder på Södra Järnvägsgatan
2020-10-05 Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 150
Medborgarförslag om åtgärdsplanering för trafiksäkerhet
som fungerar
2020-10-05 Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 149
Medborgarförslag om att åtgärda farlig trafikmiljö på
Helgdagsvägen, Hovshaga
2020-10-05 Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 148
Medborgarförslag om att förhindra fordonstrafik på
gångväg
2020-10-05 Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 147
Medborgarförslag om bullerreducerande åtgärder vid
Söderleden
2020-09-22 VKABs beslut § 100/2020 om Uppdatering i rutiner för
försäljning vid ombildning av fastighet till bostadsrätt
2020-08-25 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18 § 285
Medborgarförslag om att granska effekten av kommunens
reklam och marknadsföring
2020-04-03 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
ett övergångsställe på Deltavägen mellan Coop Extra och
Ica Kvantum på Norremark
2020-04-21 Kultur- och fritidsnämndens beslut gällande
medborgarförslag om att införa en fritidsbank där
kommuninvånare kan låna sport- och fritidsutrustning
2020-05-11 Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05 § 182
Medborgarförslag om att införa tjänsten sms-livräddare
2020-09-11 Tekniska nämndens beslut 2020-08-27 § 117 rörande
medborgarförslag om cykeltunnel under väg 23
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2020-09-11 Tekniska nämndens beslut 2020-08-27 § 116 rörande
medborgarförslag om farthinder på Lugnets väg
2020-09-11 Tekniska nämndens beslut 2020-08-27 § 125 rörande
medborgarförslag om utomhusgym på Vikaholm
2020-09-11 Tekniska nämndens beslut 2020-08-27 § 123 rörande
medborgarförslag om kombinerad styrketräningsbana och
lekplats i Rottne
2020-09-11 Tekniska nämndens beslut 2020-08-27 § 124 rörande
medborgarförslag om kickbikeramp
2020-09-11 Tekniska nämndens beslut 2020-08-27 § 126
Medborgarförslag om aktivitetspark för de större barnen i
stadsdelen Öster
2020-09-11 Tekniska nämndens beslut gällande konkurrensutsättning
av grönyteskötsel
2020-09-08 Omsorgsnämndens rapportering till IVO över ej verkställda
beslut enligt LSS respektive SoL perioden 200401-200630
(kvartal 2)
2020-08-25 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18 § 282 - Reviderad
tidplan för budgetarbete 2020
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