Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-01

Tid och plats

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus samt via
applikationen Microsoft Teams. kl. 14:00 – 17:45
Sammanträdet genomfördes på distans.
Ordförande Bo Frank och 1:e vice ordförande
Cheryl Jones Fur var på plats i
sammanträdessalen. Övriga ledamöter och
ersättare anslöt till mötet digitalt.

Beslutande
Ledamöter

Bo Frank (M), ordförande
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande
Andreas Ekman (M) § 133-135, 137-138, 140-143
Anna Tenje (M) § 136, 139, 144-188
Oliver Rosengren (M) § 133-162, 165-188
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M) § 133-162, 164-188
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopsson (M)
Glenn Nilsson (M)
Björn Svensson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Ola Löfquist (S) § 133-156, 160-188
Alf Skogmalm (S) § 157-159
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S) § 133-150, 160-162, 164-188
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 151-159
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Marie-Louise Gustafsson (S) § 133-147, 188
Henrietta Serrate (S) 148-187
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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 Lindquist (S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Gunnel Jansson (MP)
Yusuf Isik (S)
Andreas Lindström (M)
Mikael Virdelo (M)
Hannes Jónsson (SD)
Romeo Pettersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Kenneth Quick (M)
Agneta Nordlund G-son (M)
Yvonne Ekaremål (C)
Claes Bromander (C)
Annika Nilsson (C)
Rickard Karlsson (L)
Michael Färdig (L)
Erika Lagergren (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Michael Sjöö (S)
Henrik Vahldiek (S)
Håkan Frizén (V)
Ann-Christin Eriksson (V)
Ylva Jönsson (V)
Erik Jansson (MP)
Maria Unell (MP)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare
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Justering
Justerare

Rose-Marie Holmqvist (S)
René Jaramillo (M)

Plats och tid

Rådrummet, kommunhuset, 4 september 2020,
kl. 10.00.

Justerade paragrafer

§§ 133-188

Ajournering

15.30-15.50
17.00-17.01 Allmänhetens frågestund.

Allmänhetens
frågestund

Inga frågor ställdes vid dagens frågestund.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§ 133-135, 137-138, 140-144, 139, 136, 188, 145-147,
160-187, 148-159
På grund av den pågående Corona-pandemin
genomfördes mötet som ett webbmöte där
samtliga deltog på distans genom Microsoft
Teams. Närvarnade på Utvandrarnas hus var
ordförande Bo Frank och 1:e vice ordförande
Cheryl Jones Fur.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Rose-Marie Holmqvist

Justerare

……………………………………
René Jaramillo
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2020-09-01 är
justerat.
Anslagsdag

2020-09-04

Anslaget tas ner

2020-09-28

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

………………………………………………………
Martin Fransson
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden
§ 133 Dnr 302917

Justering av protokoll................................................................................................. 10

§ 134 Dnr 313843

Godkännande av dagordning .................................................................................. 11

§ 135 Dnr 2020-00194
Utdelning av pris till årets arbetsplats 2019 ........................................................ 12

§ 136 Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun ....................... 13

§ 137 Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund ........................................................ 14

§ 138 Dnr 2020-00021

Framställda interpellationer ..................................................................................... 15

§ 139 Dnr 2020-00334

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Christer Svensson (SD) om friskvårdsbidraget i
Växjö kommun............................................................................................................... 16

§ 140 Dnr 2020-00337

Interpellationssvar från ordföranden i nämnden för arbete och
välfärd Oliver Rosengren (M) till Christer Svensson (SD) om
månggifte i Växjö kommun........................................................................................ 17

§ 141 Dnr 2020-00375

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Malin Lauber (S) om utvecklingen av
Ringsbergsområdet ..................................................................................................... 18

§ 142 Dnr 2020-00440

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Malin Lauber (S) om personalomsättning i Växjö
kommun .......................................................................................................................... 19

§ 143 Dnr 2020-00456

Interpellationssvar från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin
(M) till Martina Forsberg (S) om delade turer.................................................... 20

§ 144 Dnr 2020-00472

Interpellationssvar från ordförande i nämnden för arbete och
välfärd Oliver Rosengren (M) till Björn Kleinhenz (V) med
anledning av nedläggningen av den kommunala
vuxenutbildningen i egen regi ................................................................................. 21
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§ 145 Dnr 2020-00093

Kommunens revisorers granskning av lönehanteringen i Växjö
kommun ..........................................................................................................................22

§ 146 Dnr 2020-00094

Kommunens revisorers granskning av styrning, ledning och
uppföljning av socialpsykiatrin ............................................................................... 23

§ 147 Dnr 2020-00099
Motion om konsumentvägledning i Växjö kommun - Malin
Lauber (S) ..................................................................................................................... 25

§ 148 Dnr 2020-00287

Medborgarförslag om att pausa detaljplanearbetet kring den
föreslagna sjukhustomten i Räppe (Rimfrosten 1 m.fl.) .................................... 29

§ 149 Dnr 2020-00367

Medborgarförslag om att det inte ska finnas vilda rovdjur inom
kommunen ..................................................................................................................... 30

§ 150 Dnr 2020-00187

Medborgarförslag om reducering av uppsägningstiden vid flytt
mellan kommunalt ägda bostäder och särskilt boende för att
undvika dubbla hyror ................................................................................................. 31

§ 151 Dnr 2020-00122

Medborgarförslag om användning av gamla soptunnor när 4fackstunnor införs ....................................................................................................... 35

§ 152 Dnr 2019-00677

Medborgarförslag om jackor till behövande ...................................................... 37

§ 153 Dnr 2020-00202

Medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan för arbetet
med att förebygga självmord ................................................................................. 38

§ 154 Dnr 2020-00270

Medborgarförslag om cykelpark på Teleborg ................................................... 40

§ 155 Dnr 2020-00199

Medborgarförslag om att anordna en "minivintermarknad" på
Vattentorget ................................................................................................................ 42

§ 156 Dnr 2019-00687

Medborgarförslag om att lägga till en direktlänk till
kommunfullmäktiges webbsändningar på Växjö kommuns
startsida ........................................................................................................................ 44

§ 157 Dnr 2020-00225
Medborgarförslag om hundrastgård med stor tillgänglighet vid
Trummen ........................................................................................................................ 46
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§ 158 Dnr 2019-00681

Medborgarförslag om en ny konsthall vid Spetsamossen .............................. 49

§ 159 Dnr 2020-00168

Medborgarförslag om kommunal folkomröstning om
parkeringsregler- och avgifter ................................................................................ 51

§ 160 Dnr 2020-00216
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning ........................................... 52

§ 161 Dnr 2019-00172

Antagande av gemensam avfallsplan för Lessebo, Växjö,
Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner ....................................................... 53

§ 162 Dnr 2018-00681

Nya former för samverkan mellan Växjö kommun och
funktionshinderrörelsen ............................................................................................ 55

§ 163 Dnr 2020-00294

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2019 .................................................................... 58

§ 164 Dnr 2020-00361

VoB Kronoberg årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 ................. 60

§ 165 Dnr 2020-00333

Redovisning av partistöd för år 2019 .................................................................... 62

§ 166 Dnr 2020-00314

Bekräftelse på ingången borgensförbindelse med
Kommuninvest 2020 ................................................................................................... 63

§ 167 Dnr 2020-00405

Notering av fjärrvärme- och närvärmepriser 2021 .......................................... 67

§ 168 Dnr 2020-00364

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning år 2021 ..................................................................................... 68

§ 169 Dnr 2020-00344

Revidering av förbundsordning samt reglemente för Värends
Räddningstjänst .......................................................................................................... 69

§ 170 Dnr 2020-00379
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 .............................................. 71

§ 171 Dnr 2020-00362

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö tingsrätt Anette Nerlie Anderberg (S) .................................................................................... 72
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§ 172 Dnr 2020-00388

Fyllnadsval av 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) efter Magnus Jisborg (M) ......................... 73

§ 173 Dnr 2020-00370

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Byggnadsnämnden Susanna Lif (S) .............................................................................................................. 74

§ 174 Dnr 2020-00400
Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden Julia Rokka (KD)........................................................................................................... 75

§ 175 Dnr 2020-00446

Avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden och
nämndeman i Växjö Tingsrätt - Marcus Karlén (S) ........................................... 76

§ 176 Dnr 2020-00448

Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Karl Paine Huenupi (S) ............................................................................................... 78

§ 177 Dnr 2020-00459

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrids
kommunikation och ersättare i styrelsen för Wexnet AB - Isak
Folcker (MP) .................................................................................................................. 79

§ 178 Dnr 2020-00461

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden för arbete
och välfärd - Alf Skogmalm (S)............................................................................... 80

§ 179 Dnr 2020-00479

Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och
välfärd - Per Hultman (S) .......................................................................................... 81

§ 180 Dnr 2020-00483

Avsägelse från uppdrag 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 - Bahtije Breznica (S) ...................... 82

§ 181 Dnr 2020-00492

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Tajda Sisic (S) ............................................................................. 83

§ 182 Dnr 2020-00500

Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och
välfärd - Mats Wahlsten (L) .................................................................................... 84
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§ 183 Dnr 2020-00502

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för stiftelsen
Svenska Emigrantinstitutet - Jimmi Weiland (L)................................................. 85

§ 184 Dnr 2020-00022

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag ............................. 86

§ 185 Dnr 2020-00019
Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag ...................................................................................................... 89

§ 186 Dnr 2020-00016

Meddelanden till kommunfullmäktige .................................................................... 91

§ 187 Dnr 2020-00488

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning - Per Nilimaa (SD) ............................................................................ 92

§ 188 Dnr 2015-00761

Information om Växjö station och kommunhus................................................... 93
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§ 133

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och René
Jaramillo (M) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum fredagen den 4 september klockan 10.00 i
kommunhuset.
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§ 134

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande ändringar:
• Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning samt information om Växjö station och kommunhus
läggs till i dagordningen
•

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Malin Lauber (S) om utvecklingen av
Ringsbergsområdet, Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Malin Lauber (S) om
personalomsättning i Växjö kommun samt interpellationssvar
från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) till Martina
Forsberg (S) om delade turer utgår och behandlas på kommande
sammanträde.

Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande ändringar:
• Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning samt information om Växjö station och kommunhus
läggs till i dagordningen
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Malin Lauber (S) om utvecklingen av
Ringsbergsområdet, Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Malin Lauber (S) om
personalomsättning i Växjö kommun samt interpellationssvar
från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) till Martina
Forsberg (S) om delade turer utgår och behandlas på kommande
sammanträde.
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§ 135

Dnr 2020-00194

Utdelning av pris till årets arbetsplats 2019
Kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank delar ut pris till årets
arbetsplats 2019. Priset går till korttidsboendet för ungdomar på
Furutåvägen 9B, omsorgsförvaltningen.
Ordförande överlämnar check, diplom och blomma till arbetsgruppen.
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§ 136

Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, lämnar en lägesbild över
Corona-pandemins påverkan på Växjö kommun.
Tenje inleder med hur utvecklingen har varit i länet och kommunen och
går sedan över i lägesbilden. Alla förvaltningar rapporterar låg eller
ingen åverkan av pandemin just nu.
Tenje informerar också om vilka åtgärder och förberedelser som har
vidtagits för en eventuell andra våg av smittspridning.
Slutligen redogör Tenje för de ekonomiska effekterna på koncernen till
och med juli samt för hur situationen är med varsel och arbetslöshet.
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§ 137

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Ricardo Chavez (KD) frågar ledamöterna från Vänsterpartiet om hur
Vänsterpartiet kommer hantera privata boenden om de får makten och
vad som i så fall kommer hända med brukarna.
Johnny Werlöv (V) svarar.
Lisa Larsson (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
det har skett någon besparing på korttidsverksamheten inom
funktionsnedsättning i kommunen.
Ulf Hedin svarar.
Julia Berg (S) frågar Magnus P Wåhlin (MP) om kommunal
vuxenutbildning och "på plats garantin".
Magnus P Wåhlin svarar.
Cecilia Lundin Danielsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande
Pernilla Tornéus (M) om hur det har sett ut vid skolstart med närvaron
och hur situationen är på gymnasieskolorna nu när det inte är
distansundervisning längre.
Pernilla Tornéus svarar.
Christer Svensson (SD) frågar kommunalrådet Oliver Rosengren (M) om
den senaste tidens oroligheter, vilka grupperingar som är aktiva och vad
konflikten handlar om.
Oliver Rosengren svarar.
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§ 138

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 sammanträdet2020-08-18 Interpellation till Oliver Rosengren från Björn Kleinhenz
med anledning av nedläggningen av den kommunala
vuxenutbildningen i egen regi
2020-08-12 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf
Hedin (M) från Martina Forsberg (S) om delade turer
2020-07-24 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Malin Lauber (S) rörande Växjö kommuns
personalomsättning
2020-06-09 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Malin Lauber (S) om utvecklingen av
Ringsbergsområdet
2020-05-26 Interpellation till ordföranden i nämnden för arbete och
välfärd Oliver Rosengren (M) från Christer Svensson (SD)
om månggifte i Växjö kommun
2020-05-26 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om friskvårdsbidrag i
Växjö kommun
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§ 139

Dnr 2020-00334

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Christer Svensson
(SD) om friskvårdsbidraget i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 138/2020 medgett en interpellation från
Christer Svensson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om friskvårdsbidraget i kommunen.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§ 140

Dnr 2020-00337

Interpellationssvar från ordföranden i nämnden för
arbete och välfärd Oliver Rosengren (M) till Christer
Svensson (SD) om månggifte i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 138/2020 medgett en interpellation från
Christer Svensson (SD) till ordförande i nämnden för arbete och välfärd
Oliver Rosengren (M) om månggifte i Växjö kommun.
Interpellationen besvaras av Oliver Rosengren.
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§ 141

Dnr 2020-00375

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Malin Lauber (S) om
utvecklingen av Ringsbergsområdet
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 142

Dnr 2020-00440

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Malin Lauber (S) om
personalomsättning i Växjö kommun
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 143

Dnr 2020-00456

Interpellationssvar från omsorgsnämndens
ordförande Ulf Hedin (M) till Martina Forsberg (S)
om delade turer
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 144

Dnr 2020-00472

Interpellationssvar från ordförande i nämnden för
arbete och välfärd Oliver Rosengren (M) till Björn
Kleinhenz (V) med anledning av nedläggningen av
den kommunala vuxenutbildningen i egen regi
Kommunfullmäktige har i § 138/2020 medgett en interpellation från
Björn Kleinhenz (V) till ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren (M) med anledning av nedläggningen av den
kommunala vuxenutbildningen i egen regi.
Interpellationen besvarar av Oliver Rosengren.
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§ 145

Dnr 2020-00093

Kommunens revisorers granskning av
lönehanteringen i Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen i huvudsak
instämmer i revisionsrapportens kritik och har gett kommunchefen i
uppdrag att vidta föreslagna åtgärder.
Bakgrund
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av
lönehanteringen i Växjö kommun. Efter genomförd granskning görs den
samlade revisionella bedömningen att kommunstyrelsen och
nämndernas interna kontroll avseende lönehanteringen inte är helt
tillräcklig och ändamålsenlig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 227/2020 beslutat följande:
Kommunstyrelsen instämmer huvudsakligen i revisionsrapportens kritik
och ger kommunchefen i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 maj 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag på yttrande. Av skrivelsen framgår att en
risk- och väsentlighetsanalys kommer genomföras för att klargöra
vilka delar som ska ingå i intern kontrollplanen både centralt och för
respektive nämnd och bolag. Aktiviteter för att svara upp för de andra
delarna i revisorernas synpunkter är påbörjade och en del är kopplat till
det fortsatta arbetet med uppdraget att säkerställa en väl fungerande
löneprocess.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
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§ 146

Dnr 2020-00094

Kommunens revisorers granskning av styrning,
ledning och uppföljning av socialpsykiatrin
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar nämnden för arbete och välfärds svar på
kommunens revisorers granskning av styrning, ledning och uppföljning
av socialpsykiatrin
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Växjö kommun har gett PwC i uppdrag
att granska huruvida nämnden för arbete och välfärd säkerställer en
ändamålsenlig verksamhet som bedrivs inom givna ekonomiska ramar
samt om nämnden säkerställer att det finns ändamålsenliga rutiner för
samverkan med omsorgsnämnden.
Revisionsrapportens samlade bedömning är att nämnden i all
väsentlighet säkerställer en ändamålsenlig verksamhet genom att
verksamheten bedrivs inom givna ekonomiska ramar, och uppföljning av
verksamheten sker på ett systematiskt sätt och når nämnden.
Uppföljning sker både på enhets- och avdelningsnivå.
Vidare bedöms nämnden ej helt säkerställa att det finns ändamålsenliga
rutiner för samverkan vilket enligt granskarnas bedömning leder till att
personal upplever otydlighet kring organisations- och
ansvarsfördelning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 240/2020 beslutat notera nämnden för arbete
och välfärds svar på kommunens revisorers granskning av styrning,
ledning och uppföljning av socialpsykiatrin och översänder ärendet till
kommunfullmäktige.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 78/2020 beslutat att lämna
yttrande över kommunens revisorers granskning av styrning, ledning
och uppföljning av socialpsykiatrin i enlighet med avdelningschef för
avdelning Vuxnas skrivelse.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 147

Dnr 2020-00099

Motion om konsumentvägledning i Växjö kommun Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. Det är i dagsläget inte
aktuellt att utreda förutsättningarna att införa
konsumentrådgivning i Växjö kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utvärdera
det nuvarande samarbetet mellan förvaltningen för arbete och
välfärd och kontaktcenter rörande konsumentvägledning i
kommunen.
Reservationer
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 inkommit med en motion till Växjö
kommunfullmäktige under rubriken Inför konsumentvägledning i Växjö
kommun. I motionen argumenteras det för att det som konsument kan
vara svårt att veta vilka rättigheter konsumenten har. Tre av fyra
konsumenter får årligen problem med något de köpt. I detta avseende
spelar konsumentvägledning en viktig roll, menar motionären och
frågorna kan handla om dels rättigheter och skyldigheter men även hjälp
med att reklamera en vara eller en tjänst. 2019 erbjöd 219 kommuner
konsumentvägledning till sina invånare. Motionären skriver vidare att
misslyckade inköp kostar svenska konsumenter 50 miljarder om året.
Med anledning av ovanstående föreslår därför motionären
kommunfullmäktige att besluta att Växjö kommun utreder
förutsättningarna för att införa konsumentrådgivning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 229/2020 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. Det är i dagsläget inte
aktuellt att utreda förutsättningarna att införa konsumentrådgivning i
Växjö kommun.
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2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utvärdera
det nuvarande samarbetet mellan förvaltningen för arbete och
välfärd och kontaktcenter rörande konsumentvägledning i
kommunen.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 39/2020 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda förutsättningarna för
att införa särskild konsumentrådgivning med hänvisning till arbete och
välfärds yttrande enligt nedan.
I förvaltningens skrivelse daterad 14 februari 2020 framgår följande:
2019 erbjöd 219 kommuner konsumentvägledning till sina invånare,
vilket är en minskning med 19 procent på fyra år (2015). Enligt
Konsumentverket saknar fem av åtta kommuner i Kronobergs län egen
konsumentvägledning.
Under 2015 genomfördes en utredning avseende förutsättningarna att
erbjuda konsumentvägledning. Bakgrunden var att kommunchefen gav
uppdrag om att ta fram ett förslag för konsumentrådgivning som i
huvudsak avsåg att bygga på digital service med ett bakomliggande syfte
att skapa förutsättningar för Växjö kommuns medborgare att använda
sig av digitala kontaktvägar inklusive sociala medier i
konsumentväglednings- och rådgivningsfrågor. Utredningens
bedömning då var att det alltid finns rådgivningsbehov
hos såväl konsumenter som företag där marknad och konsumtion är
bärande samhällsinslag. Vissa grupper/enskilda behöver mer stöd än
andra. Utredningen konstaterade vidare att ”i utrymmet mellan olika
digitala kanaler och individualiserad handläggningshjälp ska kommunens
Kontaktcenter kunna fylla en stor funktion”. Därför utarbetades i
samverkan med arbete och välfärd en funktion för mer ingående
vägledning med utarbetade fråge- och talmanus, en funktion som för
kommunens invånare att erhålla stöd i konsumentrelaterade frågor och
konsumentrådgivning. Mot bakgrund av detta föreslås att inte
införa särskild konsumentrådgivning utöver detta.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Maria Garmer (V) och Julia
Berg (S): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Oliver Rosengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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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 Tomas Thornells yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
ja-röster mot 24 nej-röster för Tomas Thornell. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Motionären
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Omröstningsbilaga 1
§ 147
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om konsumentvägledning i Växjö kommun - Malin
Lauber (S)
37
24
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Yusuf Isik (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Marie-Louise Gustavsson (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)
Ola Löfquist (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)

Ordförandes signatur Justerares signatur

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

Namn
Glenn Nilsson (M)
Anderas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Mikael Virdelo (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna 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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§ 148

Dnr 2020-00287

Medborgarförslag om att pausa detaljplanearbetet
kring den föreslagna sjukhustomten i Räppe
(Rimfrosten 1 m.fl.)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det är Region
Kronoberg som beslutar huruvida planering och byggnation av nytt
sjukhus ska fortgå eller inte.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna skriver att
coronapandemin kommer att ge en mängd ny kunskap som behöver
beaktas när man planerar den framtida sjukvården. Förslagsställarna
frågar sig om det behövs ett nytt sjukhusbygge eller om det är helt
andra saker som måste prioriteras.
Man föreslår därför att detaljplanearbetet kring den föreslagna
sjukhustomten i Räppe pausas, och att det tidigare beslutet om att
investera i nytt sjukhus ska omprövas.
Beslutsunderlag
En av förslagsställarna yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 230/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det är Region Kronoberg som
beslutar huruvida planering och byggnation av nytt sjukhus ska fortgå
eller inte.
Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Gunnar Nordmark (L) och Tony
Lundstedt (S): 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
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§ 149

Dnr 2020-00367

Medborgarförslag om att det inte ska finnas vilda
rovdjur inom kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Förslaget ligger inte
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det är länsstyrelsen som
ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur så som björn, järv, kungsörn,
lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om
skyddsjakt och licensjakt.
Bakgrund
En förslagsställare skriver i ett medborgarförslag att det inom Växjö
kommun inte ska finnas några vilda rovdjur som varg och björn, detta
för djurens bästa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 293/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska avslå medborgarförslaget med motiveringen att förslaget ligger inte
inom ramen för den kommunala kompetensen. Det är länsstyrelsen som
ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur så som björn, järv, kungsörn,
lodjur och varg. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om
skyddsjakt och licensjakt.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 150

Dnr 2020-00187

Medborgarförslag om reducering av
uppsägningstiden vid flytt mellan kommunalt ägda
bostäder och särskilt boende för att undvika dubbla
hyror
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att de
kommunala bostadsbolagen aktivt ska arbeta för att så långt som möjligt
öka uthyrningen och minimera risken för dubbelhyra för den enskilde
vid flytt till särskilt boende.
Vidare hänvisas till omsorgsnämndens yttrande i § 38/2020 där det
framgår att nämnden redan idag erbjuder möjligheten att få nedsättning
eller befrielse från hemtjänstavgift för omsorgstagare som får dubbla
boendekostnader.
Reservationer
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
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag som gäller
dubbla hyror vid inflyttning till särskilt boende.
Förslagsställaren inleder med att konstatera att när en hyresgäst flyttar
inom de kommunala bostadsföretagen behöver vederbörande aldrig
betala dubbla hyror. Om någon däremot flyttar från en ordinarie
hyresrätt hos bostadsbolagen till en lägenhet som används som särskilt
boende är det tre månaders uppsägningstid för hyresavtalet, vilken kan
innebära behov att betala dubbla hyror och hemförsäkringar, trots att
flytten sker inom dom kommunala bolagen. Förslagsställaren anger att
det vore rimligt att begränsa uppsägningstiden till max en månad, i
likhet med vad som gäller vid dödsfall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 231/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att de kommunala bostadsbolagen
aktivt ska arbeta för att så långt som möjligt öka uthyrningen och
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minimera risken för dubbelhyra för den enskilde vid flytt till särskilt
boende.
Vidare hänvisas till omsorgsnämndens yttrande i § 38/2020 där det
framgår att nämnden redan idag erbjuder möjligheten att få nedsättning
eller befrielse från hemtjänstavgift för omsorgstagare som får dubbla
boendekostnader.
Omsorgsnämnden har i § 38/2020 lämnat följande yttrande över
förslaget:
Nämnden erbjuder redan idag möjligheten att få nedsättning eller
befrielse från hemtjänstavgift för omsorgstagare som får dubbla
boendekostnader. Att förkorta uppsägningstiden på det sätt som
föreslås är en fråga som de kommunala bostadsbolagen måste ta
ställning till.
VKAB har i § 65/2020 yttrat sig enligt nedan:
Vidingehems och Växjöbostäders lediga lägenheter förmedlas via den
kommunala bostadskön, Boplats Växjö. Den sökande som har flest
köpoäng på aktuell lägenhet är den som tilldelas lägenheten om hen
uppfyller uthyrningspolicyn och dess riktlinjer. Anledningen till att
Vidingehem och Växjöbostäder har tre månaders uppsägningstid är för
att skapa förutsättningar för utflyttande hyresgäst att hinna packa ihop
sitt bohag, städa ur och förbereda sig för sin nya bostad. Under samma
tid ska bostadsbolagen besikta lägenheten, åtgärda eventuella fel och
förmedla lägenheten till ny hyresgäst.
I denna uthyrningsprocess ingår också privata aktörer med lägenheter
och särskilda boenden. Det gör att den inflyttande kan vara låst av sitt
nuvarande hyresavtal och skulle om detta förslag genomförs bli drabbad
av dubbla hyres- och försäkringskostnader under 1-3 månader. Vi ser
därför att tredje part påverkas. Om uppsägningstiden slopas innebär det
i praktiken att invånare behandlas olika beroende på vem som är ens
hyresvärd. Vi kan inte hantera medborgare på olika sätt beroende på
vilken hyresvärd man har, utan vi måste ta hänsyn till helheten.
För att bemöta problemet med dubbla hyror och försäkringskostnader
erbjuder bostadsbolagen avflyttande hyresgäst att, om möjligt, hyra ut
lägenheten tidigare. Det innebär att när lägenheten publicera på Boplats
framgår det att lägenheten är tillgänglig från ett tidigare datum om
inflyttande hyresgäst så önskar. Det förs även en dialog om det i
samband med kontraktsskrivning.
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Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Tajma Sisic (S):
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Catharina Winberg (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 Maria Garmers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Maria Garmers yrkande. Se omröstningsbilaga
2.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Omsorgsnämnden
Växjö Kommunföretag AB
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Omröstningsbilaga 2
§ 150

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Medborgarförslag om reducering av uppsägningstiden vid
flytt mellan kommunalt ägda bostäder och särskilt boende
för att undvika dubbla hyror
37
24
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Yusuf Isik (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S)
Ola Löfquist (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)

Ordförandes signatur Justerares signatur

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

Namn
Glenn Nilsson (M)
Anderas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Mikael Virdelo (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna 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
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§ 151

Dnr 2020-00122

Medborgarförslag om användning av gamla
soptunnor när 4-fackstunnor införs
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
Södra Småland Avfall och Miljös (SSAM) yttrande i § 22/2020 där det
framgår att möjligheten för kunder att behålla sina gamla kärl redan
finns idag, och har funnits hela tiden sedan införandet av
fyrfackssystemet startade. Denna möjlighet är dock inget som SSAM
tydligt har annonserat, men det har nämnts till kunder på exempelvis
informationsmöten i Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun. Kunder som
vill behålla sina kärl måste höra av sig till SSAM så att denna information
kan läggas in i vårt system där vår entreprenör, som sköter insamling
och utsättning av kärl, även får informationen om sparande av kärl/en.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun om att när 4fackstunnorna införs ska hushållen erbjudas att kostnadsfritt få behålla
de tunnor som använts fram till bytet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 233/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till SSAM:s yttrande i §
22/2020 där det framgår att möjligheten för kunder att behålla sina
gamla kärl redan finns idag, och har funnits hela tiden sedan införandet
av fyrfackssystemet startade. Denna möjlighet är dock inget som SSAM
tydligt har annonserat, men det har nämnts till kunder på exempelvis
informationsmöten i Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun. Kunder som
vill behålla sina kärl måste höra av sig till SSAM så att denna information
kan läggas in i vårt system där vår entreprenör, som sköter insamling
och utsättning av kärl, även får informationen om sparande av kärl/en.
Södra Småland Avfall och Miljö (SSAM) har i § 22/2020 lämnat följande
yttrande:
Möjligheten för kunder att behålla sina gamla kärl finns redan idag, och
har funnits hela tiden sedan införandet av fyrfackssystemet startade.
Denna möjlighet är dock inget som SSAM tydligt har annonserat, men
det har nämnts till kunder på exempelvis informationsmöten i Lessebo,
Tingsryd och Växjö kommun. Kunder som vill behålla sina kärl måste
höra av sig till SSAM så att denna information kan läggas in i vårt system
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där vår entreprenör, som sköter insamling och utsättning av kärl, även
får informationen om sparande av kärl/en.
SSAM har sedan via e-post meddelat att man kan behålla sitt kärl
kostnadsfritt.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
SSAM
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§ 152

Dnr 2019-00677

Medborgarförslag om jackor till behövande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att dialog kring
medborgarförslagets intentioner pågår med civilsamhället med
förhoppning om att hitta en lösning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att utomhus i Växjö
inrätta ett ställe där folk kan lämna jackor till behövande. Det skulle till
exempel kunna vara en vägg med hängare på där den som behöver en
jacka kan komma och hämta en.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 234/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att dialog kring medborgarförslagets
intentioner pågår med civilsamhället med förhoppning om att hitta en
lösning.
Nämnden för arbete och välfärd har i § 77/2020 lämnat följande
yttrande:
Dialog kring medborgarförslagets intentioner pågår med civilsamhället
med förhoppning om att hitta en lösning. Bedömningen från
förvaltningen för Arbete och välfärd är att detta inte är något
kommunen bör åta sig att tillhandahålla i egen regi.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 153

Dnr 2020-00202

Medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan
för arbetet med att förebygga självmord
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Frågan om en
koncernövergripande handlingsplan kring suicid har aktualiserats av den
rådande krissituationen kring Covid-19. Ett arbete med att ta fram en
akut åtgärdsplan för att förhindra självmord i samband med detta pågår
under april. I det arbetet har det identifierats ett behov en långsiktig och
koncernövergripande handlingsplan i Växjö kommun för att förebygga
självmord.
Bakgrund
En representant från Suicide Zero har den 11 mars 2020 lämnat in ett
medborgarförslag om att Växjö kommunfullmäktige ska ta fram en
handlingsplan för att förebygga självmord. Förslaget är att
handlingsplanen ska omfatta alla kommunens förvaltningar, att det ska
utses någon som är ansvarig för helheten samt att pengar avsätts för
insatsarbetet.
Förslagsställaren hänvisar Nationellt centrum för suicidforskning och
prevention (NASP) som tagit fram en bra översikt med vägledning till
effektiva insatser som förebygger självmord.
Det finns en regional länsgemensam handlingsplan mot psykisk ohälsa,
och det finns en länsövergripande grupp för förebyggande av självmord
som Region Kronoberg samordnar och organiserar. Representanter från
Växjö kommun ingår i nätverket, exempelvis personal från omsorgs- och
utbildningsförvaltningen.
Den länsgemensamma handlingsplanen och NASPs vägledning ger stöd
till Växjö kommun i det lokala arbetet med att förebygga självmord.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 235/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget. Frågan om en koncernövergripande
handlingsplan kring suicid har aktualiserats av den rådande
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krissituationen kring Covid-19. Ett arbete med att ta fram en akut
åtgärdsplan för att förhindra självmord i samband med detta pågår
under april. I det arbetet har det identifierats ett behov en långsiktig och
koncernövergripande handlingsplan i Växjö kommun för att förebygga
självmord.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 27 april 2020 redogjort för
ärendet.
Yrkanden
Pernilla Torneus (M) med instämmande av Elisabeth Flennemo (V),
Martin Edberg (S), Anna Zelvin (KD), Gunnar Nordmark (L), Eva
Johansson (C), Magnus P Wåhlin (MP) och Hannes Jónsson (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 154

Dnr 2020-00270

Medborgarförslag om cykelpark på Teleborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget
inte är aktuellt att bygga en cykelpark eller uteträningsstationer på
nämnd plats på Teleborg.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en
cykelpark på Teleborg. Intill Linnés arboretum finns en övergiven
fotbollsplan där förslagsställaren vill att kommunen bygger en cykelpark
med pumptrack samt lite uteträningsstationer i samma område.
Förslagsställaren trycker på behovet att träna ute och menar att detta är
en bra central placering på Teleborg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 294/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att
bygga en cykelpark eller uteträningsstationer på nämnd plats på
Teleborg.
Tekniska nämnden har i § 91/2020 föreslagit att kommunfullmäktige att
besvarar medborgarförslag med att det i dagsläget inte är aktuellt att
bygga en cykelpark eller uteträningsstationer på nämnd plats på
Teleborg.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 30 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att tekniska
förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte är aktuellt att
anlägga en cykelpark eller uteträningsstationer på Teleborg. Grusplanen
intill Linnés arboretum används inte och bör omvandlas som entrépunkt
till arboretet och fortsatt fungera som pulkabacke. Cyklar i området
utgör en risk för att planteringar i området skadas.
En cykelpark och uteträningsstationer i området ingår inte i
investeringsplan 2020 - 2022 för tekniska förvaltningen. Om detta ska
byggas måste omprioriteringar göras inom befintlig investerings- och
skötselram. Om utredningen visar på stort behov i området får framtida
investeringsplaner omvärderas.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
40 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-01

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 155

Dnr 2020-00199

Medborgarförslag om att anordna en
"minivintermarknad" på Vattentorget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i § 34/2020 där det föreslås att
förslagsställaren informeras om möjligheten att ansöka om Växjö
kommuns kulturstöd för att antingen arrangera evenemanget alternativt
kontakta annan arrangör med förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder i enlighet med Växjö kommuns
stöd till kulturverksamhet, KN § 53/2005, arrangörer en möjlighet att
ansöka om stöd för arrangemang.
Förslagsställaren erbjuds möjlighet att ansöka om Växjö kommuns stöd
för kulturverksamhet för att anordna evenemanget alternativt kan
förslagsställaren vända sig till annan arrangör med förslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun gällande
anordnande av en ”minivintermarknad” på Vattentorget för att
uppmärksamma Växjö stads skyddshelgon. Förslagsställaren föreslår att
marknaden ska omfatta ”agerande aktörer”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 295/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska fatta följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i § 34/2020 där det föreslås att
förslagsställaren informeras om möjligheten att ansöka om Växjö
kommuns kulturstöd för att antingen arrangera evenemanget alternativt
kontakta annan arrangör med förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder i enlighet med Växjö kommuns
stöd till kulturverksamhet KN § 53/2005 arrangörer en möjlighet att
ansöka om stöd för arrangemang.
Förslagsställaren erbjuds möjlighet att ansöka om Växjö kommuns stöd
för kulturverksamhet för att anordna evenemanget alternativt kan
förslagsställaren vända sig till annan arrangör med förslaget.
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Kultur- och fritidsnämnden har i § 34/2020 föreslagit att
förslagsställaren informeras om möjligheten att ansöka om Växjö
kommuns kulturstöd för att antingen arrangera evenemanget alternativt
kontakta annan arrangör med förslaget. Information om stödet finns på
Växjö kommuns hemsida www.vaxjo.se - ange kulturverksamhet
direktservice i sökrutan.
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ansvarar nämnden för
ekonomiskt och konsultativt stöd till föreningar, studieorganisationer
och andra med verksamhet inom kulturområdet. Kultur- och
fritidsnämnden erbjuder i enlighet med Växjö kommuns stöd till
kulturverksamhet, KN § 53/2005, arrangörer en möjlighet att ansöka om
stöd för arrangemang. Förslagsställaren erbjuds möjlighet att ansöka om
Växjö kommuns stöd för kulturverksamhet för att anordna evenemanget
alternativt kan förslagsställaren vända sig till annan arrangör med
förslaget. Kultur- och fritidsnämnden ger till exempel ett långsiktigt
kulturstöd till LinneaTeatern som tidigare skapat såväl kyrkospel som
historiska spel.
Tekniska nämnden föreslår i § 85/2020 att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att Växjö kommun inte anordnar marknader
utan att de arrangeras på privat initiativ av aktörer som hyr offentlig
plats av Växjö kommun för arrangemanget.
Växjö Citysamverkan har lämnat följande yttrande den 7 maj 2020:
Om personen tycker detta är ett bra initiativ så kan vi gärna hjälpa till
att marknadsföra eventet och koppla ihop honom/henne med passande
intressenter (t.ex. Regionteatern) för eventuella vikingaskådespelare etc.
som det pratades om. Så vi kan vara en hjälpande part, men att
arrangera eventet själva ser vi inte att vi har kapacitet till då vi redan
roddar med befintlig vintermarknad i anslutning till julskyltningen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Växjö Citysamverkan
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§ 156

Dnr 2019-00687

Medborgarförslag om att lägga till en direktlänk till
kommunfullmäktiges webbsändningar på Växjö
kommuns startsida
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med den bedömning
att detta är en enkel åtgärd som kan genomföras utan ökad kostnad och
arbete. Vidare bedöms förslaget vara i linje med ökad tillgänglighet och
demokrati.
Bakgrund
En medborgare skriver i ett medborgarförslag att det borde vara enklare
att hitta till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden på
Växjö kommuns hemsida. Förslagsställaren föreslår en direktlänk på
startsidan och även gärna en länk där man enkelt kan komma åt tidigare
sändningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 296/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget med den bedömning att detta är en enkel
åtgärd som kan genomföras utan ökad kostnad och arbete. Vidare
bedöms förslaget vara i linje med ökad tillgänglighet och demokrati.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 juni 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunikationsavdelningen
bedömer att detta är en enkel åtgärd som kan genomföras utan ökad
kostnad och arbete. Vi bedömer vidare att förslaget är i linje med ökad
tillgänglighet och demokrati.
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.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunikationschefen
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§ 157

Dnr 2020-00225

Medborgarförslag om hundrastgård med stor
tillgänglighet vid Trummen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att göra en
översyn av befintliga hundrastgårdar med syftet att åtminstone
en ska kunna tillgänglighetsanpassas.
2. Tekniska nämnden ska återkomma med ett förslag till
kommunstyrelsen i ärendet.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att anlägga en
tillgänglighetsanpassad hundrastgård vid Trummen. Förslagsställaren
anger i förslaget att en sponsor kan tänka sig att gå in med 70 000 kr i
finansiering av hundrastgården om medborgarförslaget blir beviljat. I
förslaget uppger förslagsställaren en upplevd brist på
tillgänglighetsanpassade hundrastgårdar med aktivitetsinslag i Växjö
kommun. Förslagsställaren anger att det är många som flyttat in och
kommer flytta in med hund i området runt Trummen i takt med
nybyggnationer samtidigt som förslagsställaren upplever att rörligheten
för personer med hund har minskat på grund av bland annat
stranddelar, grillplatser och bostäder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 297/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta följande:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att göra en
översyn av befintliga hundrastgårdar med syftet att åtminstone
en ska kunna tillgänglighetsanpassas.
2. Tekniska nämnden ska återkomma med ett förslag till
kommunstyrelsen i ärendet.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 1 juli 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att den mark som ägs av Videum AB och
som ligger i nära anslutning till Trummen anses av bolaget inte vara ett
naturligt promenadstråk för hundägare. Övriga områden som Videum
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AB äger anges utgöra expansionsområde för Linnéuniversitetet och
Videum Science Park. Videum AB anser inte att bolaget har ekonomiska
möjligheter att anlägga eller stå för driften av en hundrastgård.
Förslagsställaren har enligt egna uppgifter samlat in 70 000 kr för att
möjliggöra en byggnation av en ny hundrastgård i nära anslutning till
Trummen. Kostnaden för att upprätta en ny och fullt
tillgänglighetsanpassad hundrastgård bedöms kunna hamna mellan 170
000 – 200 000 kr med en årlig drift på ca 20 000 kr.
Näringslivsavdelningen har fört samtal med privata aktörer som är
aktiva i området och har skickat en enkät till Videum ABs hyresgäster,
genom Videums nyhetsbrev, för att undersöka intresset hos privata
aktörer till att finansiellt bidra till en ny hundrastgård. De aktörer som
vidtalats och som har svarat på enkäten har uttryckt att de inte har
intresse av att bidra med finansiella medel för att bygga eller drifta en
hundrastgård i området i nära anslutning till Trummen.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande § 90/2020 redogjort för ärendet
och föreslagit att kommunfullmäktige ska besvara medborgarförslaget
med att det inte finns behov av att bygga fler hundrastgårdar.
Ytterligare framgår det i yttrandet att om fler hundrastgårdar ska
byggas måste omprioriteringar göras inom befintlig investerings- och
skötselram. Några hundrastgårdar i Växjö kommun bedöms vara
tillgänglighetsanpassade in genom grinden men det finns behov av att
utveckla någon hundrastgård att vara mer tillgänglig inne i rastgården.
Tekniska förvaltningen undersöker möjligheten att
tillgänglighetsanpassa befintliga hundrastgårdar.
Yrkanden
Maria Garmer (V):
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att göra en
översyn av befintliga hundrastgårdar med syftet att åtminstone
en ska tillgänglighetsanpassas.
2. Tekniska nämnden ska återkomma med ett förslag till
kommunstyrelsen i ärendet.
Martin Edberg (S) med instämmande av Sofia Stynsberg (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Förslagsställaren
Videum AB
Näringslivschefen
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§ 158

Dnr 2019-00681

Medborgarförslag om en ny konsthall vid
Spetsamossen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i nuläget
inte är aktuellt att bygga en ny konsthall på Spetsamossen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att kulturen i Växjö
behöver förstärkas. Förslagsställarna anser att ”Kulturkullen” måste bli
en tydligare del av staden, och att Växjös kulturstråk behöver
tydliggöras. En ny konsthall vid Västergatan kan vara en del av
lösningen.
Förslagsställarna föreslår att en ny konsthall placeras i parken ner mot
Spetsamossen. Man vill skapa en spännande konsthallsmiljö i form av en
svävande byggnad integrerad med befintliga träd. Huvudentrén ska
vändas mot Norra Esplanaden och byggnaden ska via stora glaspartier
också öppna upp sig mot Spetsamossen. I norra delen av byggnaden ska
det ligga ett café. Förslagsställarna vill finansiera byggnationen genom
att använda delar av det överskott Växjö kommun gjort de senaste åren.
Genom att bygga huset väl och i hållbara material kan byggnaden ges en
lång avskrivningstid och därmed en låg hyra.
Beslutsunderlag
Förslagsställarna yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 84/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det i nuläget inte är aktuellt att
bygga en ny konsthall på Spetsamossen.
Kultur- och fritidsnämnden har i § 10/2020 lämnat följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden tackar för det genomarbetade förslaget och
kommer att väga in det i det fortsatta arbetet med att utveckla Växjö
som kulturkommun.
Nämnden har utifrån Budget 2020 fått i uppdrag att undersöka
möjligheten till samordning och samlokalisering med kulturinstitutioner
såsom Kulturparken och stadsbiblioteket, i uppdraget ingår inte att
undersöka möjligheten att bygga en ny konsthall.
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Yrkanden
Björn Kleinhenz (V) med instämmande av Jon Malmqvist (KD): 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
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 159

Dnr 2020-00168

Medborgarförslag om kommunal folkomröstning om
parkeringsregler- och avgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
En medborgare har föreslagit att en folkomröstning ska hållas innan de
nya reglerna om ny parkeringstaxa börjar gälla. Förslagsställaren anser
att de nya reglerna är ”ett allvarligt och destruktivt slag mot Växjös
innerstad, inte bara mot stadens butiker och näringsliv, men nu även
mot kulturen och utbildningsinstituten när avgift kommer krävas ända
fram till kl. 21 på kvällen”.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 133/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
avslår medborgarförslaget.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 160

Dnr 2020-00216

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar till ärendet bifogat förslag till Arbetsordning
för kommunfullmäktige i Växjö.
Bakgrund
Det är lämpligt att kommunfullmäktige tar ställning till sin
arbetsordning under varje mandatperiod. Dokumentet är även i behov
av vissa revideringar, både avseende hänvisningar till kommunallagen
och anpassningar av mötes- och ärenderegler.
Förslaget till ny arbetsordning har tagits fram av kansliavdelningen och
har beretts av kommunfullmäktiges presidium. Föreslagna ändringar i
bifogat dokument Arbetsordning för kommunfullmäktige i Växjö är i
förslaget markerade i gult tillsammans med överstrykningar av sådant
som föreslås tas bort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 236/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar till ärendet bifogat förslag till Arbetsordning för
kommunfullmäktige i Växjö.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 15 april 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
föreslagna förändringar till stor del är av redaktionell karaktär men det
föreslås även förändringar för att anpassa dokumentet till hur det
förhåller sig i praktiken samt för att komma till rätta med vissa
regelmässiga oklarheter.
Kommunfullmäktige beslutade i § 93/2020 att införa möjligheten att
sammanträda på distans. Detta tillägg är också med i förslaget till ny
arbetsordning.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
Författningssamlingen
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§ 161

Dnr 2019-00172

Antagande av gemensam avfallsplan för Lessebo,
Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Plan för förebyggande och hantering
av avfall 2020–2025 - På väg mot ett Småland utan avfall med tillhörande
miljöbedömning.
Bakgrund
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska alla kommuner ha en
avfallsplan. Avfallsplanens syfte är att fungera som ett
planeringsunderlag för framtida arbete med att förebygga och hantera
avfall i kommunerna. Innehållet i avfallsplanen styrs av
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om
förebyggande och hantering av avfall.
Kommunstyrelserna i Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och
Älmhults kommuner har beslutat att uppdra åt Södra Smålands Avfall
och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för kommunerna.
SSAM ägs gemensamt av kommunerna och ansvarar för insamling och
behandling av avfall. Andra avfallsrelaterade områden har varje kommun
ett fortsatt eget ansvar för, exempelvis förebyggande av avfall och
nedskräpning.
Förslaget på avfallsplan har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av
deltagare från kommunerna och SSAM. Samråd och utställning av
planen har genomförts under januari-mars 2020 där intressenter,
privatpersoner och samtliga nämnder och styrelser för
fastighetsbolagen i Växjö kommun haft möjlighet att yttra sig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 237/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar Plan för förebyggande och hantering av avfall 2020–2025 - På väg
mot ett Småland utan avfall med tillhörande miljöbedömning.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 maj 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att det reviderade förslaget till avfallsplan har granskats och
kommunens synpunkter i remissyttrandet anses vara tillgodosedda i
tillräcklig omfattning för att kunna anta planen.
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Avfallsplanen bedöms ligga i linje med Hållbara Växjö 2030 och
genomförandet av planen kommer att bidra till att nå målbilderna för
Växjö kommun. De åtgärder som föreslås i planen är viktiga att
genomföra för att bidra till att framförallt hanterautmaningar kopplat till
konsumtion och produktion. Indirekt påverkas också andra utmaningar i
hållbarhetsprogrammet av att åtgärderna i avfallsplanen genomförs.
Beslutet skickas till
För kännedom
Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)
Författningssamlingen
Ekonomi- och finanschefen
Tekniska nämnden
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§ 162

Dnr 2018-00681

Nya former för samverkan mellan Växjö kommun
och funktionshinderrörelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa ett nytt arbetssätt för
kommunens samverkan med funktionshinderrörelsen. Det nya
arbetssättet bygger på samverkan i olika former som präglas av
ömsesidig dialog och delaktighet i tidiga skeden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ingå överenskommelsen med
HSV enligt förslaget i bilaga 1 med följande ändringar:
1. Ta bort ”som berör HSVs målgrupp” (första punktsatsen i
Växjö kommuns åtaganden).
2. Redaktionella ändringar/layoutmässigt:
a) Förtydliga delarna för NAV/ON/ÖFN (genom att lägga
till och formatera punktsatser)
b) Ändra så att det står: anhörig- och omsorgstagarråd
istället för brukarråd
3. Kommunfullmäktige fortsätter samverkan med Funkibator ideell
förening enligt förslaget i bilaga 2.
4. Det nya arbetssättet för samverkan utvärderas i december 2020
och 2021. Utvärderingarna lämnas till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 230/2015 om att införa en ny
organisation för kommunens samverkan med
handikapporganisationerna. Den trädde i kraft den 1 januari 2016 och
skulle utvärderas 18 månader efter införande.
En utvärdering av organisationsförändringen redovisades för
kommunstyrelsen i § 81/2018, en utredning som visade på brister och
missnöje från samtliga parter. Utredningen lades till handlingarna och
kommunchefen fick istället i uppdrag att aktualisera frågan igen i början
av nästa mandatperiod.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 270/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa ett nytt arbetssätt för
kommunens samverkan med funktionshinderrörelsen. Det nya
arbetssättet bygger på samverkan i olika former som präglas av
ömsesidig dialog och delaktighet i tidiga skeden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ingå överenskommelsen med
HSV enligt förslaget i bilaga 1 med följande ändringar:
1. Ta bort ”som berör HSVs målgrupp” (första punktsatsen i
Växjö kommuns åtaganden).
2. Redaktionella ändringar/layoutmässigt:
a) Förtydliga delarna för NAV/ON/ÖFN (genom att lägga
till och formatera punktsatser)
b) Ändra så att det står: anhörig- och omsorgstagarråd
istället för brukarråd
3. Kommunfullmäktige fortsätter samverkan med Funkibator ideell
förening enligt förslaget i bilaga 2.
4. Det nya arbetssättet för samverkan utvärderas i december 2020
och 2021. Utvärderingarna lämnas till kommunstyrelsen.
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 10 juni 2020, för ärendet och
lämnar förslag till beslut. Under 2019 hölls strategiska samtal mellan
hållbarhetsutskottets presidium och utsedda representanter för HSV
och Funkibator. Samtalen syftade till att hitta nya former för samverkan
och dialog med ambitionen om att ha en ny organisation på plats under
2020.
Slutsatserna av dialogerna är att former för samverkan med
funktionshinderrörelsen behövs i alla olika delar av kommunens
verksamheter för att verksamhet ska ske på ett hållbart och långsiktigt
sätt. Samverkan behöver ske så tidigt som möjligt.
Det föreslås nu ett nytt arbetssätt kring samverkan mellan Växjö
kommun och funktionshinderrörelsen. Sammanträden enligt gamla
modellen tas bort och istället föreslås samråd och påverkansarbete ske
via redan befintliga kanaler, t.ex. samrådsremisser, deltagande i
referensgrupper, medborgarförslag, skrivelser till nämnder. Dessutom
innehåller förslaget ett antal nya intressentdialoger/ år.
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Kommunkoncernen bjuder i tidiga skeden in funktionshinderrörelsen
att lämna synpunkter bland annat genom dialog och samtal, följer upp
och bevakar att synpunkter beaktas.
I bilaga 1 finns den specifika överenskommelsen som Växjö kommun
föreslås teckna med HSV. Överenskommelsen är godkänd av HSVs
styrelsen och dess medlemsföreningar.
I bilaga 2 finns en beskrivning över överenskommen samverkan med
Funkibator ideell förening.
Kommunchefen redogör också för de ekonomiska konsekvenserna av
förslaget som beräknas vara inom ram samt för konsekvenserna för de
organisationer kommunen samverkar med.
De nya formerna för samverkan och dialog följs upp löpande under åren
med stickprov bland kommunkoncernens utvecklingsprojekt. En
uppföljning görs i december 2020 med en utvärdering i december 2021.
Yrkanden
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S),
Gunnar Nordmark (L) och Carin Högstedt (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
Kommunstyrelsen
För kännedom
Utvecklingschefen
HSV
Funkibator
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg
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§ 163

Dnr 2020-00294

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2019 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Jäv
Oliver Rosengren (M), Irene Bladh (M) och Tomas Thornell (S) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Medlemmar i Samordningsförbundet Värend är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Växjö kommun, Tingsryds
kommun samt Alvesta kommun. Från 2018 ingår även Lessebo kommun.
Förbundet är en fristående juridisk person som bildats enligt lagen om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Samordningsförbudets uppgift är i första hand att verka för att
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.
Uppdraget är att uppnå en fungerande och effektiv struktur där berörda
myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer bland annat
genom kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Medel för att uppnå
detta mål är bland annat finansiering av insatser för medborgare som är
i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade
rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är arbetslösa personer i
förvärvsaktiv ålder, vanligen 20–64 år, som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser.
Verksamheten har genomgått en omstrukturering från att bedriva
basverksamhet till att arbeta processinriktat genom individinriktade och
strukturövergripande insatser. Beträffande finansieringen står
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för 50 procent och Region
Kronoberg för 25 procent. Medlemskommunerna står tillsammans för
resterande 25 procent. Växjö kommuns bidrag uppgick till 757 000
kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 286/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2019 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 19 maj 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat
att Samordningsförbundet Värend redovisar en fortsatt stark ekonomisk
ställning med en soliditet på 39 procent som väsentligen överstiger
Nationella rådets rekommendation på 20 procent. Det budgeterade och
redovisade negativa resultatet föranleder därför inget underskott att
arbeta in kommande år.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska ett samordningsförbund ha
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är styrelsen i
samordningsförbundet som ska fatta beslut om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Revisionsbolaget KPMG noterar från sin
granskning att det saknas en definition av god ekonomisk hushållning
kopplat till övergripande mål, men noterar samtidigt att
årsredovisningen ger en god översiktlig bild och uppföljning av utförda
insatser inom de övergripande verksamhetsmålen.

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Värend
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 164

Dnr 2020-00361

VoB Kronoberg årsredovisning och
revisionsberättelse för 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2019 för kommunalförbund VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2019 för VoB Syd AB.
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Jäv
Oliver Rosengren (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Bakgrund
Respektive medlem i ett kommunalförbund ska varje år ta ställning till
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
VoB Kronoberg har som ändamål att vara huvudman för hem för vård
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. Huvuddelen
av uppdraget utförs via VoB Syd AB vilket till hälften ägs av VoB
Kronoberg och till hälften av Kommunalförbundet Skåne.
Kommunalförbundet VoB Kronoberg driver familjerådgivning på
uppdrag från de åtta medlemskommunerna i Kronobergs län, övrig
verksamhet bedrivs i VoB Syd AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 291/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2019 för kommunalförbund VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2019 för VoB Syd AB.
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse den 25 juni 2020 redogjort för ärendet
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och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Verksamheten i VoB Kronoberg uppfyller ekonomiska mål, samt mål om
tillgänglighet. Uppföljningen av kvalitetsmål indikerar en god
måluppfyllelse men svarsfrekvensen i uppföljningen har varit för låg.
Verksamheten ser inför 2021 över formerna för kvalitetsuppföljningen
och planerar för åtgärder.
Revisorerna bedömer att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
samt att räkenskaperna är rättvisande och att direktionens interna
kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker sammanfattningsvis att direktionens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för
kommunalförbundet VoB Kronoberg.
VoB Syd AB uppfyller inte de ekonomiska målen för 2019. Uppföljning av
kvalitetsmål indikerar en god måluppfyllelse men svarsfrekvensen har
varit för låg.
Revisorerna anser dock sammanfattningsvis att verksamheten har
bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig. Verksamheten har bedrivits utifrån de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten. Revisorerna tillstyrker
att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, samt
ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
Frågan om ansvarsfrihet för VoB Syd AB beslutas av bolagsstämman och
är inte föremål för beslut i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
VoB Kronoberg
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 165

Dnr 2020-00333

Redovisning av partistöd för år 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för
2019.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller
partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående
verksamhetsår.
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. Växjö kommun har dessutom dokumentet Regler
för kommunalt partistöd i Växjö kommun, antagna av
kommunfullmäktige 16 december 2014, § 269.
Av reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per
kalenderår och lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året
efter det att stödet lämnats. Till redovisningen ska bifogas ett
granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild
av hur partiet har använt partistödet. Granskningen av redovisningen
utförs av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet.
Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad
varje år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 287/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2019.
Samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur
partistödet har använts. Redovisningarna har inkommit i rätt tid.

Beslutet skickas till
För kännedom
Partierna i kommunfullmäktige
Kanslichefen
Ekonomi- och finanschefen
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§ 166

Dnr 2020-00314

Bekräftelse på ingången borgensförbindelse med
Kommuninvest 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
ingången borgensförbindelse av den 3 april 2003
(”Borgensförbindelsen”), vari Växjö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller, samt
att Kommuninvest äger företräda Växjö kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
regressavtalet undertecknat av Växjö kommun den 17 oktober
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvest ekonomisk
förenings medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några
av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
garantiavtalet undertecknat av Växjö kommun den 17 oktober
2011, vari Växjö kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunchefen och
ekonomi- och finanschefen att i förening för Växjö kommuns
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
Bakgrund
Växjö kommun är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
sedan 2003. Medlemskapet innebär tillgång till en kostnadseffektiv
upplåning i samverkan med andra medlemskommuner och regioner.
Idag har Kommuninvest ekonomisk förening 291 kommuner och
regioner som medlemmar.
En förutsättning för Kommuninvests verksamhet är att samtliga
medlemmar solidariskt går i borgen för all upplåning och exponering
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avseende derivatavtal som Kommuninvest ingår.
Det solidariska borgensåtagandet är ett villkor för medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening (som äger Kommuninvest i Sverige
AB (publ) där utlåningsverksamheten bedrivs).
Växjö kommun ingick borgensförbindelsen för Kommuninvest 3 april
2003 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 27
augusti 2013.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett
separat regressavtal med Kommuninvest samt ett separat avtal om
ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat
(”garantiavtal”). Växjö kommun undertecknade regressavtalet den 17
oktober 2011 och garantiavtalet den 17 oktober 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 288/2020 föreslagit att kommunstyrelsen
fattar följande beslut:
1 . Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
ingången borgensförbindelse av den 3 april 2003
(”Borgensförbindelsen”), vari Växjö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller, samt att
Kommuninvest äger företräda Växjö kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
regressavtalet undertecknat av Växjö kommun den 17 oktober 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvest ekonomisk förenings
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Växjö kommun bekräftar att
garantiavtalet undertecknat av Växjö kommun den 17 oktober 2011, vari
Växjö kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunchefen och ekonomioch finanschefen att i förening för Växjö kommuns räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
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Kommunchefen har i en skrivelse den 26 juni 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, eller senast bekräftades. Även regressavtalet och
garantiavtalet riskerar mot bakgrund av reglerna för preskription att bli
ogiltiga efter tio år. Växjö kommuns regressavtal och garantiavtal
riskerar således att löpa ut. Eftersom avtalen är ett villkor för
medlemskap i Kommuninvest ekonomisk föreningen är det väsentligt att
Växjö kommun, innan avtalens giltighetstid löper ut, via beslut i
kommunfullmäktige bekräftar att avtalen alltjämt är gällande.
Fullmäktige har även att besluta om behöriga företrädare för Växjö
kommun att underteckna en skriftlig bekräftelse av avtalen, samt
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
För att underlätta och framtida hantering av preskriptionsavbrott för
borgen, regressavtal och garantiavtal, sker även genom aktuella beslut
en bekräftelse av Växjö kommuns borgensåtagande så att samtliga
nödvändiga åtaganden förnyas samtidigt, nästa gång om ytterligare tio
år.
Aktuella beslut där Växjö kommun bekräftar sedan tidigare ingångna
avtal (borgensavtal, regressavtal, garantiavtal) med Kommuninvest
innebär inte någon förändring jämfört nuvarande situation.
Medlemskapet i Kommuninvest ekonomisk förening och upplåning via
Kommuninvest i Sverige AB (publ) innebär en kostnadseffektiv och säker
finansieringskälla för Växjö kommunkoncerns upplåningsbehov.
Medlemskapet i Kommuninvest ger även tillgång till kompetens och
verktyg som är till stor nytta för kommunkoncernens skuldförvaltning.
Upplåning via Kommuninvest ger i rådande räntemarknad, givet aktuella
kapitaltäckningskrav, en konkurrensfördel jämfört med upplåning via
bank. Samverkan i upplåningen via Kommuninvest ger även tillgång till
flera olika obligationsmarknader, i olika valutor, vilket bidrar till en trygg
försörjning av lån till medlemmarna. Ett annat alternativ för att hantera
kommunkoncernens upplåning är att genomföra egen utgivning av
certifikat och obligationer. Ett fåtal stora kommuner och regioner
hanterar hela eller delar av sin upplåning den vägen, men merparten
säkerställer sitt behov av lånefinansiering via Kommuninvest.
Bankernas andel av den kommunala nyupplåningen har i princip
upphört till följd av dyrare upplåning och hårdare kapitaltäckningskrav
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jämfört med Kommuninvest. 2019 finansierade Kommuninvest ca 56% av
kommunsektorns totala skuld.
Trots en kraftig tillväxt av kommunernas och regionernas låneskuld
(vilka vi gemensamt tar ett ansvar för mellan medlemmarna i
Kommuninvest) bedöms risken för Växjö kommun genom aktuella
åtaganden inte ha ökat, även om situationen för vissa kommuner och
regioner är mycket ansträngd. Med hänvisning till beskattningsrätten
kan inte en kommun eller en region gå i konkurs och risken att Växjö
kommun solidariskt i framtiden behöver infria något borgens- eller
garantiåtagande är mycket låg. Något krav på infriande av dessa
garantier och åtagande har hittills aldrig inträffat sedan Kommuninvest
grundades 1986.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
Kommunchefen
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§ 167

Dnr 2020-00405

Notering av fjärrvärme- och närvärmepriser 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av
fjärrvärme- och närvärmepriser för år 2021.
Bakgrund
Styrelsen för VEAB beslutade den 4 juni 2020, § 6, att justera
fjärrvärmepriset i enlighet med bilagt underlag från och med 2021.
Växjö Energi har fört dialog med näringsidkare och företrädare för
småhusen enligt Prisdialogens modell. Det innebär att prisjusteringar
avseende näringsfastigheter i Växjö och småhusen i Växjö, Ingelstad,
Rottne och Braås diskuterats i samråd med kunderna. Utifrån denna
diskussion ställs en rekommendation till Växjö Energis styrelse, som
beslutar om priset. Växjö Energi har för avsikt att förnya sitt
medlemskap i Prisdialogen för 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 289/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
noterar anmälan av beslut om ändring av fjärrvärme- och
närvärmepriser för år 2021.
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB har i § 85/2020 noterat
prisjusteringen av fjärrvärme för 2021, och skickat ärendet vidare till
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
VEAB
Ekonomi- och finanschefen
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§ 168

Dnr 2020-00364

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning år 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer av Taxa för Växjö kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning för år 2021 enligt bilaga 1 till ärendet.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 80/2020 beslutat att hos kommunfullmäktige
begära fastställelse av Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning för år 2021.
VA-taxan är uppdelad i två delar, vilka rör årliga löpande
brukningsavgifter, respektive anläggningsavgifter som är av
engångskaraktär vid nybyggnad etc. Dessa delar ses över årligen. Inför
2021 föreslås följande ändringar:
• Brukningstaxan består av en fast del baserad på fastighetens
storlek på vattenmätare, samt en rörlig del baserad på antal
kubikmeter vatten som förbrukas. Den fasta avgiften föreslås vara
oförändrad och den rörliga avgiften (m3-avgift) föreslås höjas
med 2 %. Vilket ger en total höjning av brukningsintäkterna med
ca 0.8 %.
• Anläggningstaxan föreslås vara oförändrad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 290/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
fastställer av Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning för år 2021 enligt bilaga 1 till ärendet.
Kommunchefen har i en skrivelse, den 29 juni 2020, yttrat sig över
förslaget till ny taxa. Av skrivelsen framgå bland annat att
kommunledningsförvaltningen inte har något att invända mot förslaget.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Ekonomi- och finanschef
Författningssamlingen
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§ 169

Dnr 2020-00344

Revidering av förbundsordning samt reglemente för
Värends Räddningstjänst
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning
för kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om Alvesta och
Växjö kommuners samarbete genom medlemskap i
kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för
förbundsdirektionen i kommunalförbundet Värends
räddningstjänstförbund.
Bakgrund
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002
ansvarar för räddningstjänsten i Alvesta och Växjö kommuner.
Kommunalförbundet styrs av en politisk direktion bestående av sex
ledamöter och sex ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare är utsedda
av respektive kommuns kommunfullmäktige, ordföranden kommer alltid
från Växjö kommun. Direktionen beslutar om budget, mål och inriktning
av verksamheten samt principiella myndighetsärenden. Centrala
styrdokument för kommunalförbundet vad gäller ändamål, organisation
ansvar, budget och ekonomisk styrning är förbundsordning och
reglemente för direktionen.
Ägarna och tillika medlemmarna i förbundet, Alvesta och Växjö
kommuner, har haft en diskussion och analys hur förbundet kan styras
tydligare och bli bättre synkroniserat med kommunernas planeringsoch uppföljningsprocesser. Parterna är nu eniga om att förbundet ska
vara underställt Växjö kommuns processer och riktlinjer för ekonomi,
budget, personalfrågor och i övrigt Växjö kommuns olika policys. Växjö
kommun åtar sig särskilt att regelbundet hålla Alvesta kommun
uppdaterad om arbetet med process, budget, ekonomi och
motsvarande.
Enligt förbundsordningen ska ändringar av förbundsordning och/eller
reglemente först beslutas av kommunalförbundet och sedan fastställas
av respektive kommunfullmäktige.
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Kommunalförbundet har beslutat i ärendet den 28 maj 2020 och Alvesta
kommun den 15 juni 2020.
Den nya förbundsordningen och reglementet börja gälla när
kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 292/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
ska fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning
för kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal om Alvesta och
Växjö kommuners samarbete genom medlemskap i
kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt reglemente för
förbundsdirektionen i kommunalförbundet Värends
räddningstjänstförbund.
Kommunchefen har i en skrivelse den 23 juli 2020 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Irene Bladh (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
Författningssamlingen
Värends Räddningstjänstförbund
Alvesta kommun
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§ 170

Dnr 2020-00379

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer för sin del förslag till sammanträdestider
för 2021.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott har tagits fram av kansliavdelningen.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kansliavdelningen
För kännedom
Kulturparken Småland
Öppna kanalen
Växjö Närradioförening
Stadsbiblioteket
IT-avdelningen
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§ 171

Dnr 2020-00362

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö
tingsrätt - Anette Nerlie Anderberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Bakgrund
Anette Nerlie Anderberg (S) har i en skrivelse den 2 juni 2020 avsagt sig
uppdraget som nämndeman i Växjö tingsrätt.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 24/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar avsägelsen.

Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Anette Nerlie Anderberg
Förtroendemannaregistret
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§ 172

Dnr 2020-00388

Fyllnadsval av 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) efter Magnus Jisborg
(M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Benny Johansson (M) till ny 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) till och
med 2022-12-31.
Bakgrund
Magnus Jisborg (M) gick bort i juni 2020. Därmed behöver
kommunfullmäktige förrätta val till de uppdrag Magnus Jisborg
innehade.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 26/2020 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Benny Johansson (M) till ny 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) till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Benny Johansson
Kommunens revisorer
Vidingehem AB
Södra Småland Avfall och Miljö AB
St. Sigfrid Kommunikation AB
Växjö Kommunföretag AB
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 173

Dnr 2020-00370

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
Byggnadsnämnden - Susanna Lif (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Monica Bernholtz (S till ny ledamot i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Alf Skogmalm till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Susanna Lif (S) har i en skrivelse den 4 juni 2020 avsagt sig uppdraget
som ledamot i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 25/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Monica Bernholtz (S till ny ledamot i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Alf Skogmalm till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Susanna Lif
Monica Bernholtz
Alf Skogmalm
Byggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 174

Dnr 2020-00400

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden - Julia Rokka (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Suzanne Stringelius (KD) till ny
ersättare i byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Julia Rokka (KD) har via e-tjänst den 22 juni 2020 avsagt sig uppdraget
som ersättare i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 27/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Suzanne Stringelius (KD) till ny
ersättare i byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Julia Rokka
Suzanne Stringelius
Byggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 175

Dnr 2020-00446

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden och nämndeman i Växjö
Tingsrätt - Marcus Karlén (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Dennis Borglin (S) till ny ledamot i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Ola Kronkvist (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Anders Jönsson (S) till ny nämndeman
i Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31.
Bakgrund
Marcus Karlén (S) har den 1 augusti 2020 via e-tjänst avsagt sig samtliga
förtroendeuppdrag i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 28/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Dennis Borglin (S) till ny ledamot i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Ola Kronkvist (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Anders Jönsson (S) till ny nämndeman i
Växjö tingsrätt till och med 2023-12-31.
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Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Marcus Karlén
Dennis Borglin
Ola Kronkvist
Anders Jönsson
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 176

Dnr 2020-00448

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden - Karl Paine Huenupi (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Michael Gustafsson (S) till ny ersättare
i utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Karl Paine Huenupi (S) har den 3 augusti 2020 via e-tjänst avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 29/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Michael Gustafsson (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Karl Paine Huenupi
Michael Gustafsson
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 177

Dnr 2020-00459

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, ersättare i styrelsen för Sankt
Sigfrids kommunikation och ersättare i styrelsen för
Wexnet AB - Isak Folcker (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen från uppdragen som
ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrids kommunikation och
ersättare i styrelsen för Wexnet AB.
Bakgrund
Isak Folcker (MP) har via e-tjänst den 12 augusti 2020 avsagt sig samtliga
förtroendeuppdrag i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 30/2020 föreslagit kommunfullmäktige att
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen från uppdragen som
ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrids kommunikation och
ersättare i styrelsen för Wexnet AB.
Beslutet skickas till
För kännedom
Isak Folcker
Sankt Sigfrids kommunikation AB
Wexnet AB
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 178

Dnr 2020-00461

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden
för arbete och välfärd - Alf Skogmalm (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Karin Tjäder (S) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Alf Skogmalm (S) har den 13 augusti via e-tjänst avsagt sig uppdraget
som ersättare i nämnden för arbete och välfärd.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 31/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Karin Tjäder (S) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Alf Skogmalm
Karin Tjäder
Nämnden för arbete och välfärd
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 179

Dnr 2020-00479

Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för
arbete och välfärd - Per Hultman (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2020-10-19.
Bakgrund
Per Hultman (S) har den 19 augusti 2020 via e-tjänst avsagt sig
uppdraget som ledamot i nämnden för arbete och välfärd från och med
2020-10-19.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 32/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar avsägelsen från och med 2020-10-19.

Beslutet skickas till
För kännedom
Per Hultman
Nämnden för arbete och välfärd
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 180

Dnr 2020-00483

Avsägelse från uppdrag 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 - Bahtije
Breznica (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Bakgrund
Bahtije Breznica (S) har den 22 augusti 2020 via e-tjänst avsagt sig
samtliga revisorsuppdrag i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 33/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar avsägelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Bahtije Breznica
Kommunens revisorer
Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Växjö Fastighetsförvaltning AB (inkl. Vöfab Fastigheter AB, Vöfab
Parkering AB)
Stiftelsen Gustafs Bjursjö
Videum AB
Vidingehem AB
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 181

Dnr 2020-00492

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Tajda Sisic (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Agna Beslija (S) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Tajda Sisic (S) har den 27 augusti 2020 via e-tjänst avsagt sig uppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 34/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Agna Beslija (S) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
För kännedom
Tajda Sisic
Agna Beslija
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 182

Dnr 2020-00500

Avsägelse från uppdrag som ledamot i nämnden för
arbete och välfärd - Mats Wahlsten (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2020-10-20.
Bakgrund
Mats Wahlsten (L) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i
nämnden för arbete och välfärd från och med 2020-10-20.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 35/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar avsägelsen från och med 2020-10-20.

Beslutet skickas till
För kännedom
Mats Wahlsten
Nämnden för arbete och välfärd
Förtroendemannaregistret
Lönenheten
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§ 183

Dnr 2020-00502

Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för
stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet - Jimmi
Weiland (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2020-09-30.
Bakgrund
Jimmi Weiland (L) har i via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i
styrelsen för stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet från och med 202009-30.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 36/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar avsägelsen från och med 2020-09-30.

Beslutet skickas till
Svenska Emigrantinstitutet
För kännedom
Jimmi Weiland
Förtroendemannaregistret
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§ 184

Dnr 2020-00022

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit till
kommunkansliet efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Motioner
2020-08-19 Motion om att utlysa klimatnödläge i Växjö kommun Malin Lauber (S)
2020-08-11 Motion om vuxenutbildning i kommunal regi - Malin
Lauber (S)
2020-07-16 Motion om anställning till ungdomar som omfattas av
gymnasielagen och riskerar utvisning- Björn Kleinhenz (V)
och Maria Garmer (V)
2020-07-09 Motion om sänkning av kommunalrådens arvoden- Johnny
Werlöv (V) och Björn Kleinhenz (V)
2020-06-10 Motion om bostad som integrationsfrämjande insats Maria Garmer (V)
2020-06-04 Motion om barnbokslut i Växjö kommun - Maria Garmer (V)
2020-06-01 Motion om inrättande av barnrättsombud - Elisabet
Flennemo (V)
2020-05-12 Motion om att fasa ut de delade turerna inom omsorgen i
Växjö kommun - Martin Edberg (S)
Medborgarförslag
2020-08-19 Medborgarförslag om badplats för husdjur i Södra
Bergundasjön
2020-08-18 Medborgarförslag om belysning på gångväg på söder i Växjö
2020-08-18 Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i Växjö
kommun
2020-08-18 Medborgarförslag om krav på sopsortering med fyrfack
2020-08-18 Medborgarförslag om metod att anmäla invasiva arter till
Växjö kommun
2020-08-16 Medborgarförslag om att förbjuda kemiska
bekämpningsmedel
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2020-08-16 Medborgarförslag om att odla växter som binder kol på
kommunal mark
2020-08-16 Medborgarförslag om solceller för en hållbar
energiförsörjning
2020-08-12 Medborgarförslag om en hundbadplats vid Kampaängen vid
Växjösjön
2020-08-05 Medborgarförslag om att laga stålräcke i korsningen
Arabygatan och Storgatan
2020-08-01 Medborgarförslag om röjning av strandområden vid Södra
Bergundasjön
2020-07-31 Medborgarförslag om att införa frivillig avgift för alla som
vistas vid sjöar och vattendrag
2020-07-26 Medborgarförslag om spontanlekplats på Lugnets park
2020-06-30 Medborgarförslag om att enbart använda svenska ord i
Växjö kommuns skriftspråk.
2020-07-22 Medborgarförslag om att placera sevärdheter till minne av
regementstiden i Regementsparken
2020-07-13 Medborgarförslag om trafikspegel i korsningen
Framnäsvägen-Kristina Nilssonsväg
2020-07-09 Medborgarförslag om att hemtjänstpersonal får utbildning i
självförsvar
2020-07-08 Medborgarförslag om ytterligare ett farthinder på
Vildgåsvägen
2020-06-25 Medborgarförslag om kommunalt förvärv av mark i
Regementsparken
2020-06-18 Medborgarförslag om farthinder på Södra Järnvägsgatan
2020-06-17 Medborgarförslag om signaturmelodi för Växjö kommun
2020-06-11 Medborgarförslag om upprustning av lekplats vid
Oktobervägen, Växjö
2020-06-10 Medborgarförslag om anläggande av ängsytor
2020-06-08 Medborgarförslag om åtgärdsplanering för trafiksäkerhet
som fungerar
2020-06-07 Medborgarförslag om att åtgärda farlig trafikmiljö på
Helgdagsvägen, Hovshaga
2020-06-05 Medborgarförslag om att det inte ska finnas vilda rovdjur
inom kommunen
2020-06-05 Medborgarförslag om nya trafiklösningar för att öka
säkerheten vid Torparängen
2020-06-01 Medborgarförslag om bullerreducerande åtgärder vid
Söderleden
2020-05-26 Medborgarförslag om en aktivitetsyta för lite större barn på
Söder
2020-05-26 Medborgarförslag om uppmuntring av självförsörjning och
hållbar matproduktion
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2020-05-26 Medborgarförslag om utökning av tjänster på
återvinningscentraler
2020-05-26 Medborgarförslag om att arbeta enligt Miami-modellen i
gymnasieskolorna för att motverka psykisk ohälsa och
självmord
2020-05-26 Medborgarförslag om alternativa sätt att bygga bostäder
2020-05-26 Medborgarförslag om utbildning i hälsa med mera för
gymnasieungdomar
2020-05-26 Medborgarförslag om möjlighet att nå smittskyddslagen via
Växjö kommuns hemsida
2020-05-25 Medborgarförslag om utbildning av omsorgspersonal
2020-05-25 Medborgarförslag om att förhindra fordonstrafik på
gångväg
2020-05-25 Medborgarförslag om smart gatubelysning
2020-05-19 Medborgarförslag om trygghets- och olycksförebyggande
belysning
2020-05-19 Medborgarförslag om språkundervisning på ordinarie skola
gällande årskurs 6
2020-05-18 Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet vid
cykelöverfarter
2020-05-15 Medborgarförslag om insamling av skräp
2020-05-14 Medborgarförslag om påfart på Norrleden, Växjö
2020-05-13 Medborgarförslag om begränsad hastighet inom Växjö
kommuns tätorter
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§ 185

Dnr 2020-00019

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om solceller för en hållbar energiförsörjning
överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om krav på sopsortering med fyrfack
överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om röjning av strandområden vid Södra
Bergundasjön överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om badplats för husdjur i Södra Bergundasjön
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om belysning på gångväg på söder i Växjö
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att odla växter som binder kol på
kommunal mark överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om en hundbadplats vid Kampaängen vid
Växjösjön överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om spontanlekplats på Lugnets park
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om trafikspegel i korsningen FramnäsvägenKristina Nilssonsväg överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om farthinder på Södra Järnvägsgatan
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om upprustning av lekplats vid Oktobervägen
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om anläggande av ängsytor överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att åtgärda farlig trafikmiljö på
Helgdagsvägen, Hovshaga överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om åtgärdsplanering för trafiksäkerhet som
fungerar överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om bullerreducerande åtgärder vid Söderleden
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att förhindra fordonstrafik på gångväg
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om smart gatubelysning överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om möjlighet att nå smittskyddslagen via Växjö
kommuns hemsida överlämnas till kommunstyrelsen
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•
•

Medborgarförslag om trygghets- och olycksförebyggande
belysning överlämnas till tekniska nämnden
Medborgarförslag om språkundervisning på ordinarie skola
gällande årskurs 6 överlämnas till utbildningsnämnden

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får
beslutanderätten inte överlåtas.
Enligt rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
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§ 186

Dnr 2020-00016

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande skrivelser och beslut meddelas kommunfullmäktige.
2020-08-11 Revisionsplan för kommunens revisorer 2020
2020-04-03 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
att ta bort trottoarpratarna i Centrum, Växjö
2020-06-25 Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan för
Lejonet 5
2020-03-03 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-20 § 106
Medborgarförslag: Brygga i Trummen vid Geometriparken
2020-03-03 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-20 § 104
Medborgarförslag: Askkoppar vid kommunala badplatser
2020-06-01 Kommunstyrelsens beslut 2020-05-26 § 232
Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng i
anslutning till befintlig simhall i Växjö
2020-06-04 Tekniska nämndens beslut § 87 Medborgarförslag om
gångstig och ökad tillgänglighet runt Biskopsgölen
2020-06-04 Tekniska nämndens beslut § 82 Medborgarförslag om att
återställa alla våtmarker i Växjö kommun
2020-06-04 Tekniska nämndens beslut § 89 Medborgarförslag om en
18-hålsbana för frisbeegolf
2020-06-04 Tekniska nämndens beslut § 88 Medborgarförslag om att
sätta upp en stång för poledance utomhus i Växjö
2020-06-04 Tekniska nämndens beslut § 84 Medborgarförslag om
åtgärder för parkering längs gatorna Värendsgatan,
Skånegatan och Södergatan, Växjö
2020-05-27 Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Caroline
Persson (L). Susanna Röing (L) blir ny ledamot och Michael
Färdig (L) ny ersättare.
2020-05-25 Kultur- och fritidsnämndens beslut om medborgarförslag
om rink för rullskridskor
2020-05-19 Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
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§ 187

Dnr 2020-00488

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning - Per Nilimaa
(SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Alexander Harréns (SD) till ny
ersättare i valberedningen till och med 2022-10-15.
Bakgrund
Per Nilimaa (SD) har den 26 augusti 2020 via e-tjänst avsagt sig
uppdraget som ersättare i valberedningen.

Beslutet skickas till
För kännedom
Per Nilimaa
Alexander Harréns
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
92 (93)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-09-01

§ 188

Dnr 2015-00761

Information om Växjö station och kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om arbetet
med Växjö station och kommunhus.
Tenje informerar om en ny prognos som visar att kostnaden har minskat
med 39 miljoner kronor jämfört med tidigare prognoser..
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