SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-02-26

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 19.00
Bo Frank (M), ordförande
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
Emelie Öberg (S), 2:e vice ordförande
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M) §§ 1-8
Andreas Lindström (M) §§ 9-48
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M) §§ 1-13, 16-26
Andreas Ekman (M) §§ 14-15, 27-48
Lena Wibroe (M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Caroline Persson (L)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Martin Edberg (S) §§ 1-8
Yusuf Isik (S) §§ 9-48
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
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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) §§ 1-26
Marie-Louise Gustavsson (S) §§ 27-48
Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Tobias Adersjö (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Alexander Harréns (SD)
Tajma Sisic (S)
Mikael Virdelo (M)
Hannes Jónsson (SD)
Håkan Frizén (V)
Torgny Klasson (L)
Gunnel Jansson (MP)
Övriga närvarande
Ersättare

Ylva Jönsson (V)
Ann-Christin Eriksson (V)
Ola Löfquist (S)
Anders Lindoff (S)
Susanna Röing (L)
Per Schöldberg (C)
Claes Bromander (C)
Yvonne Ekaremål (C)
Romeo Pettersson (SD)
Kenneth Quick (M)
Agneta Nordlund G-son (M)
Setareh Najafidigehsara (M)
Patricia Aguilera (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Michael Sjöö (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
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Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande
§3
Stefan Johansson, ordförande i Sister City Soccer
Cup, § 4

Justering
Justerare

Emelie Öberg (S)
Jon Malmqvist (KD)

Plats och tid

Kommunkansliet, den 28 februari kl. 15.00

Justerade paragrafer

§§ 1-48

Ajournering

15.30 – 15.50
17.10 – 17.15 Allmänhetens frågestund
18.00 – 18.15

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 1-13,
16-26, 14-15, 27-48

Allmänhetens
frågestund

Per Carlsson frågar omsorgsnämndens ordförande
Ulf Hedin (M) om rekryteringsbehov, behov av
vikarier och utbildning av personal nu och i
framtiden.
Svar lämnas av Ulf Hedin.
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Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Emelie Öberg

Justerare

……………………………………
Jon Malmqvist
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2019-02-26 är justerat.
Anslagsdag

2019-03-01

Anslaget tas ner

2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen
Underskrift
………………………………………………………
Martin Fransson
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§1

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Emelie Öberg (S) och Jon Malmqvist (KD)
ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera dagens
protokoll.
Justering äger rum torsdagen den 28 februari klockan 15.00 i kommunhuset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ändringen att
interpellationerna till arbete- och välfärds ordförande och till
utbildningsnämndens ordförande om arbetet mot hedersrelaterat våld
behandlas som en interpellation.
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med ändringen att interpellationerna till arbete- och välfärds
ordförande och till utbildningsnämndens ordförande om arbetet mot
hedersrelaterat våld behandlas som en interpellation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 326833

Information från regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) om planerna på ett nytt sjukhus i Växjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Mikael Johansson (M), ordförande i regionstyrelsen informerar om
regionens nuvarande och framtida lokalbehov och planerna på ett nytt
sjukhus i Växjö som en möjlig lösning för att hantera detta. Regionen har
påbörjat en förstudie om fördelar och nackdelar med två alternativ, vara kvar
på befintlig plats med om och tillbyggnader eller bygga ett helt nytt sjukhus
på en ny plats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 326834

Information från Stefan Johansson, ordförande i Sister
City Soccer Cup
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Stefan Johansson, ordförande i Sister City Soccer Cup, informerar om
fotbollsutbytet med Växjö kommuns vänort Duluth i Minnesota USA.
Cupen som arrangerats i 20 år har som mål att skapa ett socialt och kulturellt
utbyte mellan ungdomar i åldrarna 15 och 16 år i de båda städerna. Vartannat
år äger det rum i Duluth och vartannat år i Växjö. Sommaren 2019 är Växjö
kommun värd för arrangemanget. Ungdomarna bor hos värdfamiljer i
kommunen och flera aktiviteter är inplanerade för såväl spelare som
medföljande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 321836

Information om arbetet med 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 och vad som har hänt i projektet sedan
senaste informationen i december 2018.
Bygglovet är beviljat och det väderskydd som ska byggas över byggplatsen
kommer byggas i mars och sedan kommer trästommen monteras.
Nu påbörjas programarbetet för gestaltning av Pär Lagerkvistsplats och
Norra Bantorget samt för Klosterbron mot Söder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2019-00040

Revisorernas granskning av kommunstyrelsens
investeringsplanering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för
yttrande.
2. Yttrandet ska redovisas till kommunfullmäktige i april.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
om kommunstyrelsens investeringsplanering är ändamålsenlig och med en
tillräcklig intern kontroll.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunstyrelsen inte tillräckligt
säkerställer att investeringsplaneringen är ändamålsenlig och att den interna
kontrollen i detta avseende inte är tillräcklig.
Kommunens revisorer har i § 155/2018 godkänt granskningsrapport och
missiv och överlämnat den till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Ylva Jönsson (V) frågar Oliver Rosengren (M), ordförande i arbete och
välfärd, om stöd för boende till ensamkommande flyktingbarn som väntar på
beslut. Kommunen har gett stöd till organisationen Goda krafter men detta
avtal har nu upphört.
Oliver Rosengren svarar
Alf Skogmalm (S) frågar ordförande i utbildningsnämnden, Pernilla Tornéus
(M), om det aktiva skolvalet och om kommunen kommer bidra till
resekostnader om man väljer annan skola än hänvisningsskola.
Pernilla Tornéus svarar.
Christer Svensson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om hur länge Araby ska vara ett utanförskapsområde och om antalet
kriminella i området kommer minska.
Anna Tenje svarar.
Björn Kleinhenz (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om landningsbanan och hur den uppbyggda kompetensen i
verksamheten ska behållas och på vilket sätt man ska arbeta framöver med
dessa frågor.
Pernilla Tornéus svarar.
Håkan Frizén (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
arbetet med simhallen och tidplanen för arbetet.
Anna Tenje svarar.
Ann-Kristin Lindqvist (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin
(M) om funktionalitet och svarstider för trygghetslarm.
Ulf Hedin svarar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Martina Forsberg (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
om bonusar till personer med viss ersättning.
Ulf Hedin svarar.
Malin Lauber (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om de aktiviteter för
barn och ungdomar under loven som anordnats av kommunen med hjälp av
statsbidrag kommer genomföras även utan statsbidrag.
Anna Tenje svarar.
Henrietta Serrate (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg
(M) om korsningen Gamla Norrvägen och Kristina Nilssons väg och när den
uppgrävda ytan kommer asfalteras.
Sofia Stynsberg (M) svarar.
Gullvi Strååt (S) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M)
om lyktstolpar på landsbygden och vem som har ansvaret, Trafikverket eller
kommunen.
Sofia Stynsberg svarar.
Tajma Sisic (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
otrygghet på Campusområdet och vilka åtgärder som vidtagits och om det
finns en långsiktig plan för säkerhetsarbetet på Campus.
Anna Tenje svarar.
Tomas Thornell (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
väntetiderna för ett boende och hur väntetiderna kan vara så långa trots att
det finns tomma platser.
Ulf Hedin svarar.
Hugo Hermansson (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Jon
Malmqvist (KD) om stadsbiblioteket ska stängas i sommar.
Jon Malmqvist svarar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Julia Berg (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd Oliver
Rosengren (M) om en genomförd utredning som presenterats för fackliga
organisationer men sedan inte diarieförts.
Oliver Rosengren svarar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr 2019-00082

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge om interpellationer
som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan det senaste sammanträdet:
2019-01-07 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående
arbete mot hedersrelaterat våld i Växjö kommun
2019-01-07 Interpellation till ordförande i nämnden för arbete och välfärd
angående arbete mot hedersrelaterat våld i Växjö kommun
2019-01-09 Interpellation till ordförande i nämnden för arbete och välfärd
rörande verksamheten inom förvaltningen arbete och välfärd
2019-01-30 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
rökfri arbetsplats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 2019-00027

Interpellationssvar från Oliver Rosengren (M)
ordförande i nämnden för arbete och välfärd och
Pernilla Tornéus (M) ordförande i utbildningsnämnden
till Carin Högstedt (V) om arbetet mot hedersrelaterat
våld
Kommunfullmäktige har i § 8/2019 medgett en interpellation från Carin
Högstedt (V) till ordförande i nämnden för arbete och välfärd samt en
likalydande interpellation till ordförande i utbildningsnämnden om arbetet
mot hedersrelaterat våld. Kommunfullmäktige har beslutat att samlat
behandla de båda interpellationerna.
Interpellationerna besvaras gemensamt av ordförande i nämnden för arbete
och välfärd Oliver Rosengren (M) och ordförande i utbildningsnämnden
Pernilla Tornéus (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 2019-00030

Interpellationssvar från Oliver Rosengren (M)
ordförande i nämnden för arbete och välfärd till
Elisabet Flennemo (V) om rapporterade brister inom
Arbete och välfärd
Kommunfullmäktige har i § 8/2019 medgett en interpellation från Elisabet
Flennemo (V) till ordförande i nämnden för arbete och välfärd om
rapporterade brister inom Arbete och välfärd.
Interpellationen besvaras av ordförande i nämnden för arbete och välfärd
Oliver Rosengren (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 2019-00080

Interpellationssvar från Anna Tenje (M),
kommunstyrelsens ordförande, till Christer Svensson
(SD) om en rökfri arbetsplats på riktigt
Kommunfullmäktige har i § 8/2019 medgett en interpellation från Christer
Svensson (S) till kommunstyrelsens ordförande om en rökfri arbetsplats på
riktigt.
Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 2018-00634

Motion om att bekämpa bidragsbrott- Christer
Svensson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. Växjö kommun arbetar kontinuerligt
med att bekämpa bidragsbrott och samarbetar med Polisen och andra berörda
myndigheter i denna fråga.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
För oss Sverigedemokrater är det svårt att se dels hur lättvindigt
majoriteten accepterar bidragsbrott.
dels fullkomligt struntar i en av rättsstatens viktigaste principer om
likhet inför lagen.
Avslutningsvis ser vi oss tvingade att påminna majoriteten om att även
statens pengar är ju våra skattemedel och att slösa med skattemedel är
i högsta grad oansvarigt.
Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot beslutet.
Bakgrund
Christer Svensson (SD) har i november 2018 inkommit med en motion om
att bekämpa bidragsbrott där han föreslår att Växjö kommun ska polisanmäla
alla ensamkommande barn som ljugit om sin ålder för brott mot
bidragsbrottslagen och att kommunen ska återkräva felaktigt utbetalda bidrag
och/eller ersättningar från ensamkommande barn som ljugit om sin ålder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 72/2019 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå motionen. Växjö kommun arbetar kontinuerligt med att bekämpa
bidragsbrott och samarbetar med Polisen och andra berörda myndigheter i
denna fråga.
Förvaltningschefen för arbete och välfärd har i en skrivelse, daterad 6
december 2018, redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att
Migrationsverket anvisar kommunerna att ansvara för boende och omsorg
för asylsökande barn som saknar legal vårdnadshavare, så kallade
ensamkommande barn. Kommunen har då skyldighet att utreda barnets
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behov enligt Socialtjänstlagen (SoL) och ansvarar för att barnets behov av
boende och daglig omsorg blir tillgodosett. Barnen beviljas placering enligt
4 kap 1 § SoL vid HVB eller i familjehem beroende på deras ålder, behov
och förutsättningar.
Det förekommer i regel inga andra bidrag/ersättningar som betalas ut till
dessa barn, kostnader för mat och fritidsaktiviteter ingår inom ramen för
placeringen i HVB/familjehem. Under tiden som ensamkommande barn är
asylsökande utgår dagersättning till dem från Migrationsverket. Denna
ersättning avser fickpengar och kostnader till kläder. Kostnaderna för
placeringen HVB/familjehem och återsöks och finansieras därmed av statlig
ersättning.
Inom Växjö kommuns mottagande av ensamkommande barn har det under
hösten 2017 förekommit att Migrationsverket fattat beslut om uppskrivning i
ålder i ett antal individers ärende. I samband med uppskrivning i ålder har
ansvaret för boende övergått till Migrationsverket och dessa individers
placering har då avslutats. Växjö kommun har inte beviljat någon form av
bistånd efter beslut om uppskrivning i ålder.
Samtliga som skrivits upp i ålder har överklagat dessa beslut och det är
oklart om besluten ännu vunnit laga kraft. Det är först efter att Växjö
kommun fått kännedom om att besluten vunnit laga kraft som det vore
möjligt att agera i frågan, eftersom beslutet om uppskrivning i ålder blir
fastställt först då. Inom Växjö kommuns befogenhet finns inga möjligheter
att inhämta den informationen från Migrationsverket.
Eftersom kostnaderna för mottagandet finansierats av statlig ersättning
behöver det utredas om det är Växjö kommun eller någon statlig myndighet
har rätt att återkräva medel. Det är viktigt att beakta de kostnader som
handläggningen av detta arbete skulle innebära för Växjö kommun i
förhållande till att det inte finns ekonomiska medel att återkräva i och med
att statlig ersättning redan betalats ut för kostnaderna för dessa individer.
Yrkanden
Christer Svensson (M): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Elisabeth Flennemo (V) med instämmande av Gunnar Storbjörk (S), Håkan
Frizén (V), Ricardo Chavez (KD) och Andreas Olsson (C): 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 Christer Svenssons yrkande.

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 röster
mot 5 röster för Christer Svenssons yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Christer Svensson
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Omröstningsbilaga 1
Kommunfullmäktige 2019-02-26
§ 12 Motion om att bekämpa bidragsbrott - Christer Svensson (SD)
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Tot. antal ledamöter

56
0
5
61

Individuella resultat
Alexander Harréns SD
Alf Skogmalm
S

Nej
Ja

Elisabet Flennemo V
Emelie Öberg
S

Ja
Ja

Margareta Jonsson C

Ja

Anders Bengtsson C

Ja

Eva Johansson

C

Ja

Maria Garmer

V

Ja

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Glenn Nilsson
Gullvi Strååt

M
S

Ja
Ja

Martina Forsberg

S

Ja

Mikael Virdelo

M

Ja

Andreas Olsson

C

Ja

Gunnar Nordmark L

Ja

Oliver Rosengren

M

Ja

Anna Tenje

M

Ja

Gunnar Storbjörk

S

Ja

Otto Lindlöf

S

Ja

Anna Zelvin

KD

Ja

Gunnel Jansson

MP

Ja

Per Nilimaa

SD

Nej

Ann-Kristin
Lindqvist
Anton Olsson

S

Ja

Håkan Frizén

V

Ja

Pernilla Tornéus

M

Ja

Hannes Jónsson

SD

Nej

René Jaramillo

M

Ja

M

Ja

Henrietta Serrate

S

Ja

Ricardo Chavez

KD

Ja

Arijeta Reci

S

Ja

Hugo Hermansson S

Ja

S

Ja

Björn Kleinhenz

V

Ja

Ida Eriksson

M

Ja

Björn Svensson

M

Ja

Jon Malmqvist

KD

Ja

Rose-Marie
Holmqvist
Sara Johansson

SD

Nej

Bo Frank

M

Ja

Julia Berg

S

Ja

Sofia Stynsberg

M

Ja

Carin Högstedt

V

Ja

Kjell Olsson

S

Ja

Tajma Sisic

S

Ja

Caroline Persson

L

Ja

M

Ja

Tobias Adersjö

MP

Ja

Catharina Winberg M

Ja

Tomas Thornell

S

Ja

Cheryl Jones Fur

Ja

Lars-Göran
Svensson
Lena Wibroe

M

Ja

Tony Lundstedt

S

Ja

Lisa Larsson

S

Ja

Torgny Klasson

L

Ja

Malin Lauber

S

Ja

Ulf Hedin

M

Ja

MP

Ja

Christer Svensson SD

Nej

Christoffer
Nordmark
Edwart Oguz

M

Ja

M

Ja
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§ 13

Dnr 2018-00625

Motion om jämlikhet i Växjömoskén- Christer Svensson
(SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. Växjö kommun har inte beslutanderätt
inom detta område.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Sverigedemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut Det kan
mycket väl stämma att kommunen inte retroaktivt kan påverka
speciellt mycket inom moskén. Men med tanke på att Beteendet
Dels inte överensstämmer med en av rättsstatens viktigaste principer
om ”likhet inför lagen”
Dels sannolikt är ett brott mot ”diskrimineringslagen
(2008:587)direkt/ indirekt diskriminering" därtill följer det inte Växjö
Kommuns policy om jämställdhet
”Jämställdhet innebär en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt
mellan könen. Man kan ibland förväxla jämställdhet med jämlikhet.
Skillnaden är att jämställdhet är mellan könen och jämlikhet rör alla
människors värde.” Ett Utdrag från: VÄXJÖ KOMMUNS
MÅNGFALDSPROGRAM 2015–2025
Avslutningsvis tycker vi att kommunen bör ha det i åtanke vid ev.
framtida bygglovsansökningar/stöd
Bakgrund
Christer Svensson (SD) har i november 2018 inkommit med en motion om
jämlikhet i Växjömoskén där han föreslår att lämplig instans tar fram
underlag som gör det möjligt för kvinnor att ta sig in i moskén på lika villkor
som männen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 73/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
motionen. Växjö kommun har inte beslutanderätt inom detta område.
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Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M) med instämmande av Maria Gamer (V), Gunnar Storbjörk
(S), Torgny Klasson (L), Eva Johansson (C) och Anna Zelvin (KD): 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 till kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 röster
mot 5 röster för Christer Svenssons yrkande. Se omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För kännedom
Christer Svensson
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Omröstningsbilaga 2
Kommunfullmäktige 2019-02-26
§ 13 Motion om jämlikhet i Växjömoskén - Christer Svensson (SD)
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Tot. antal ledamöter

56
0
5
61

Individuella resultat
Alexander Harréns SD
Alf Skogmalm
S

Nej
Ja

Elisabet Flennemo V
Emelie Öberg
S

Ja
Ja

Margareta Jonsson C
Maria Garmer
V

Ja
Ja

Anders Bengtsson C

Ja

Eva Johansson

C

Ja

Martina Forsberg

S

Ja

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Glenn Nilsson
Gullvi Strååt

M
S

Ja
Ja

Mikael Virdelo
Oliver Rosengren

M
M

Ja
Ja

Andreas Olsson

C

Ja

Gunnar Nordmark L

Ja

Otto Lindlöf

S

Ja

Anna Tenje

M

Ja

Gunnar Storbjörk

S

Ja

Per Nilimaa

SD

Nej

Anna Zelvin

KD

Ja

Gunnel Jansson

MP

Ja

Pernilla Tornéus

M

Ja

Ann-Kristin
Lindqvist
Anton Olsson

S

Ja

Håkan Frizén

V

Ja

René Jaramillo

M

Ja

Hannes Jónsson

SD

Nej

Ricardo Chavez

KD

Ja

M

Ja

Henrietta Serrate

S

Ja

S

Ja

Arijeta Reci

S

Ja

Hugo Hermansson S

Ja

Björn Kleinhenz

V

Ja

Ida Eriksson

M

Ja

Rose-Marie
Holmqvist
Sara Johansson

SD

Nej

Björn Svensson

M

Ja

Jon Malmqvist

KD

Ja

Sofia Stynsberg

M

Ja

Bo Frank

M

Ja

Julia Berg

S

Ja

Tajma Sisic

S

Ja

Carin Högstedt

V

Ja

Kjell Olsson

S

Ja

Tobias Adersjö

MP

Ja

Caroline Persson

L

Ja

M

Ja

S

Ja

Catharina Winberg M

Ja

Tony Lundstedt

S

Ja

Cheryl Jones Fur

Ja

Lars-Göran
Svensson
Lena Wibroe

Tomas Thornell

M

Ja

Torgny Klasson

L

Ja

Lisa Larsson

S

Ja

Ulf Hedin

M

Ja

Malin Lauber

S

Ja

Yusuf Isik

S

Ja

MP

Ja

Christer Svensson SD

Nej

Christoffer
Nordmark
Edwart Oguz

M

Ja

M

Ja
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§ 14

Dnr 2018-00532

Motion om en strategi för att behålla och attrahera unga
människor i och till kommunen- Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige är positiv till motionens intention och besvarar
den med att hänvisa till det pågående arbetet med Campusvision
Växjö och samarbetena med Linnéuniversitetet och
Linnéstudenterna.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genom
styrgruppen beakta tankegångarna i motionen i arbetet med
campusvisionen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har i oktober 2018 inkommit med en motion om en
strategi för att behålla och attrahera fler unga människor i och till
kommunen. Högstedt föreslår att:
• Växjö kommun ska göra en gedigen enkätundersökning/utredning
om orsaker till utflyttning bland unga människor och vad som skulle
kunna få dem att välja Växjö istället.
• genom ovan nämnda medel och samarbeten med bland annat
studentkåren, Region Kronoberg och Videum AB utveckla
möjligheterna att efter avslutade studier kunna få arbete och bostad i
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 74/2018 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta följande:
1. Kommunfullmäktige är positiv till motionens intention och besvarar den
med att hänvisa till det pågående arbetet med Campusvision Växjö och
samarbetena med Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genom
styrgruppen beakta tankegångarna i motionen i arbetet med campusvisionen.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 27 november 2018, redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår följande bedömning:
Växjö kommun, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och studentkåren
samarbetar inom ramen för gemensam avsiktsförklaring om strategiskt
partnerskap mellan Växjö och Kalmar kommuner, Linnéuniversitetet och
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Linnéstudenterna (dnr 2016-01101). Samverkan inom fokusområdet
Näringsliv och arbetsliv är en del som syftar till att möta behov som ett
kunskapsintensivt näringsliv efterfrågar genom att få fler studenter vid
Linnéuniversitet att börja arbeta i regionen efter avslutade studier. En
genomförd gapanalys som syftar till att utgöra underlag för att kunna lägga
en handlingsplan för att nå målen i den gemensamma avsiktsförklaringen
visar att kvarstannade och arbetslivsanknytning bör vara prioriterade
områden för fortsatt arbete. Insatser inom dessa områden behöver
intensifieras och fordrar åtgärder av både universitetet, kommun och
näringsliv - i samverkan.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Malin Lauber (S), Anna Tenje (M)
och Tobias Adersjö (MP): 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
Carin Högstedt
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 15

Dnr 2018-00462

Motion om rätt till äldreboende- Tomas Thornell (S) och
Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det ska initieras en
utredning med syfte att införa en äldreboendegaranti under
mandatperioden.
2. Ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast hösten
2019.
Bakgrund
Tomas Thornell (S) och Malin Lauber (S) har i en motion, inkommen 28
augusti 2018, föreslagit att Växjö kommun ska införa en äldreboendegaranti
för personer över 85 år utan särskilt biståndsbeslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 75/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att det ska initieras en utredning med syfte att införa
en äldreboendegaranti under mandatperioden. Ärendet ska återrapporteras
till kommunfullmäktige senast hösten 2019.
Omsorgsnämnden har i § 115/2018 föreslagit kommunfullmäktige att
besvara motionen med att hänvisa till att en äldreboendegaranti finns med i
den Blågröna majoritetsförklaringen, och ska utredas för införande under
mandatperioden.
Yrkanden
Tomas Thornell (S) med instämmande av Ulf Hedin (M), Gunnel Jansson
(MP) och Anna Zelvin (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Omsorgsnämnden
Tomas Thornell
Malin Lauber
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§ 16

Dnr 2018-00490

Medborgarförslag om säkra cykelvägar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bevarar medborgarförslaget med att cykelvägnätet
byggs ut kontinuerligt. Utbyggnaden består i just att separera de oskyddade
trafikanterna från biltrafikanterna med separerade gång- och cykelvägar i
görligaste mån. I övrigt konstateras att tekniska chefen fått i uppdrag att
utreda principer som säkerställer trafiksäkerheten för cyklister i
cirkulationsplatser. Återrapportering av uppdraget ska ske till tekniska
nämnden i december 2018.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att det är
dags att satsa på cykelvägar där ”man inte är ett mänskligt väghinder.”
Förslagsställaren önskar filer skilda från biltrafiken, som finns i exempelvis
Malmö och Amsterdam.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 26/2019 föreslagit att kommunfullmäktige bevarar
medborgarförslaget med att cykelvägnätet byggs ut kontinuerligt.
Utbyggnaden består i just att separera de oskyddade trafikanterna från
biltrafikanterna med separerade gång- och cykelvägar i görligaste mån. I
övrigt konstateras att tekniska chefen fått i uppdrag att utreda principer som
säkerställer trafiksäkerheten för cyklister i cirkulationsplatser.
Återrapportering av uppdraget ska ske till tekniska nämnden i december
2018.
Tekniska nämnden har i § 211/2018 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden yttrar sig i rubricerat ärende i enlighet med att
cykelvägnätet byggs ut kontinuerligt. Utbyggnaden består i just att separera
de oskyddade trafikanterna från biltrafikanterna med separerade gång- och
cykelvägar i görligaste mån. I övrigt konstaterar vi att ett uppdrag redan är
lagt på tekniska chefen om att utreda principer som säkerställer
trafiksäkerheten för cyklister i cirkulationsplatser. Återrapportering av
uppdraget ska ske till nämnden per december 2018.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 17

Dnr 2018-00481

Medborgarförslag om tak på parkeringar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunfullmäktige
uppmuntrar till försiktighet gällande att lämna djur i bilar oavsett om tak
finns eller inte.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om har inkommit till kommunen om skuggande tak på
parkeringar för att möjliggöra för hundar att kunna bli kvar i en parkerad bil
under soliga dagar. Medborgaren menar att ett tak dessutom kan skydda från
både sol, regn, snö och fågelbajs, och föreslår att man även kan ha solceller
på taken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 27/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Kommunfullmäktige uppmuntrar till försiktighet
gällande att lämna djur i bilar oavsett om tak finns eller inte.
Tekniska nämnden har i § 212/2018 yttrar sig och förordar ett avslag då
förslaget är svårgenomförbart avseende placering, teknik, ekonomi och
gestaltning. Motivet till utplacering av soltak är att kunna låta sin hund vara
kvar i en parkerad bil under soliga dagar kan också ifrågasättas ur flera
synvinklar.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
36 (92)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-02-26

§ 18

Dnr 2018-00653

Medborgarförslag om fria bussresor för personer över
80 år
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget eftersom det är Region
Kronoberg som beslutar om kollektivtrafiken.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
En kommuninvånare har i december 2018 inkommit med ett
medborgarförslag om att personer över 80 år ska få resa med kollektivtrafikens bussar gratis mellan klockan 09:00-15:00 och efter klockan 19:00.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 28/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget eftersom det är Region Kronoberg som beslutar om
kollektivtrafiken.
Yrkanden
Maria Gamer (V): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 19

Dnr 2018-00525

Medborgarförslag om en handlingsplan för särskilt
begåvade barn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Utbildningsnämnden
arbetar aktivt med denna fråga då Skollagen är tydlig i att alla barn och
elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Där räcker det inte med att rutinmässigt hänvisa till någon diffus skrivning i
något dokument som rutinmässigt inte följs vad gäller de särskilt begåvade
barnen
utan att de för den skull får se att de får några "uppgifter/arbeten" vilka kan
stimulera/motivera deras upptäckarlust (vad jag hört bromsas de mest för att
inte på något sätt utmärka sig) det är uppenbart att det inte bara behövs
handlingsplaner utan även kontroller att dessa följs upp.
verkligheten idag är att dessa barn blir uttråkade av att bli tvingade av att
sitta och vänta in de mera lågpresterande och (om de har turen att ha
företagsamma föräldrar) söker de sig till privata alternativ (s.k.
”pluggskolor”)
och redan vid gymnasievalet börjar de kika på alternativ utomlands. Vad
som händer med barnen som saknar den företagsamma typen av föräldrar
vågar vi knappast tänka på
Vi Sverigedemokrater ser med bestörtning på hur de mest begåvade
barnen/ungdomarna drivs inte endast bort från Kommunen utan även landet
Bakgrund
En kommuninvånare har den 8 oktober 2018 lämnat in ett medborgarförslag
om att Växjö kommun ska ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade
elever.
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Beslutsunderlag
Förslagsställaren medverkar vid dagens sammanträde och presenterar sitt
förslag.
Kommunstyrelsen har i § 76/2018 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget. Utbildningsnämnden arbetar aktivt med denna fråga då
Skollagen är tydlig i att alla barn och elever ska få möjlighet att nå sin fulla
potential.
Utbildningsnämnden har i § 211/2018 lämnat följande yttrande:
Utbildningsnämnden besvarade i § 190/2017 förslagsställarens motsvarande
medborgarförslag. Nämnden finner att det inte finns något som skulle
motivera ett annat ställningstagande än det som tidigare beslutats om och
hänvisar till tidigare beslut enligt följande återgivning, och föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Nämnden för arbete och välfärds beslutade i § 190/2017 följande:
"Nämnden tackar medborgaren för förslaget. Skollagen är tydlig i att alla
barn och elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Nämnden ser inget
behov av att rikta insatser till enskilda grupper av elever genom en
handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever, då
varje elevs behov av stöd och stimulans ska tillgodoses enligt skollagen.
Förslaget avslås därför."
Yrkanden
Alexander Harréns (SD): Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Pernilla Tornéus (M) med instämmande av Björn Kleinhenz (V) och Anna
Zelvin (KD): 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 Alexander Harréns yrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
39 (92)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-02-26

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56 röster
mot 5 röster för Alexander Harréns yrkande. Se omröstningsbilaga 3.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
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Omröstningsbilaga 3
Kommunfullmäktige 2019-02-26
§ 19 Medborgarförslag om en handlingsplan för särskilt begåvade barn
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Tot. antal ledamöter

56
0
5
61

Individuella resultat
Alexander Harréns SD
Alf Skogmalm
S

Nej
Ja

Elisabet Flennemo V
Emelie Öberg
S

Ja
Ja

Anders Bengtsson C

Ja

Eva Johansson

C

Ja

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Glenn Nilsson

M

Ja

Gullvi Strååt

S

Ja

Andreas Olsson

C

Ja

Gunnar Nordmark L

Ja

Anna Tenje

M

Ja

Gunnar Storbjörk

S

Ja

Anna Zelvin

KD

Ja

Gunnel Jansson

MP

Ja

Ann-Kristin
Lindqvist
Anton Olsson

S

Ja

Håkan Frizén

V

Ja

Hannes Jónsson

SD

Nej

M

Ja

Henrietta Serrate

Arijeta Reci

S

Ja

Björn Kleinhenz

V

Ja

Björn Svensson

M

Ja

Bo Frank

M

Ja

Carin Högstedt

V

Ja

Caroline Persson

L

Ja

Catharina Winberg M

Ja

Cheryl Jones Fur

Ja

MP

Ja

Christer Svensson SD

Nej

Christoffer
Nordmark
Edwart Oguz

M

Ja

M

Ja
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S

Ja

Hugo Hermansson S

Ja

Ida Eriksson

M

Ja

Jon Malmqvist

KD

Ja

Julia Berg

S

Ja

Kjell Olsson

S

Ja

Lars-Göran
Svensson
Lena Wibroe

M

Ja

M

Ja

Lisa Larsson

S

Ja

Malin Lauber

S

Ja

Margareta Jonsson C

Ja

Maria Garmer

V

Ja

Martina Forsberg

S

Ja

Mikael Virdelo

M

Ja

Oliver Rosengren

M

Ja

Otto Lindlöf

S

Ja

Per Nilimaa

SD

Nej

Pernilla Tornéus

M

Ja

René Jaramillo
Ricardo Chavez

M
KD

Ja
Ja

Rose-Marie
Holmqvist
Sara Johansson

S

Ja

SD

Nej

Sofia Stynsberg

M

Ja

Tajma Sisic

S

Ja

Tobias Adersjö

MP

Ja

Tomas Thornell

S

Ja

Tony Lundstedt

S

Ja

Torgny Klasson

L

Ja

Ulf Hedin

M

Ja

Yusuf Isik

S

Ja
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§ 20

Dnr 2018-00503

Medborgarförslag rörande studiedagar osv inom
förskola och skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
utbildningsnämndens yttrande i § 210/2018 där det framgår att skolans
läsårstider beslutas av utbildningsnämnden och studiedagar beslutas av
förvaltningschef utifrån verksamhetens behov och efter samverkan med
arbetstagarorganisationerna.
Bakgrund
En kommuninvånare har den 26 september 2018 inkommit med ett
medborgarförslag om att studiedagar skall förläggas under lov då det är svårt
för yrkesverksamma att ta ledigt mellan semester-/ ledighetsperioder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 77/2019 föreslagit att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande i §
210/2018 där det framgår att skolans läsårstider beslutas av
utbildningsnämnden och studiedagar beslutas av
förvaltningschef utifrån verksamhetens behov och efter samverkan med
arbetstagarorganisationerna.
Utbildningsnämnden har i § 210/2018 lämnat följande yttrande:
Utbildningsnämnden finner utifrån den bedömning som gjorts ingen
anledning till att bestämmelserna kring studiedagar bör förändras. Skolans
läsårstider beslutas av utbildningsnämnden och studiedagar beslutas av
förvaltningschef utifrån verksamhetens behov och efter samverkan med
arbetstagarorganisationerna. Förskolechef beslutar om stängningsdagar
utifrån förskolans behov.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
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§ 21

Dnr 2018-00558

Medborgarförslag om kanal mellan Växjösjön och
Trummen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Det är i dagsläget inte
aktuellt att anlägga en kanal mellan Växjösjön och Trummen då det är ovisst
hur det skulle påverka pågående sjörestaureringar.
Bakgrund
En kommuninvånare har i oktober 2018 lämnat in ett medborgarförslag om
att anlägga en farbar kanal mellan sjöarna Växjösjön och Trummen.
Trummen och Växjösjön är i dagsläget förbundna med en 100 meter lång
bäck. Bäcken är mycket grund, vilket leder till snabb vattenhastighet.
Bäcken är alltid vattenförande, eftersom det sitter ett litet rör i dammen i
Trummens utlopp. Vattenytan i Trummen ligger cirka 0,5 meter över
Växjösjöns vattenyta. Bäcken genomkorsar Teleborgsvägen i en cirka 40
meter lång kulvert.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 78/2019 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget. Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga en kanal
mellan Växjösjön och Trummen då det är ovisst hur det skulle påverka
pågående sjörestaureringar.
Tekniska nämnden har i § 235/2018 rekommenderat kommunfullmäktige att
avvisa förslaget om att anlägga en kanal mellan Växjösjön och Trummen.
Tekniska nämnden bedömer att förslaget är för kostsamt och i viss konflikt
med aktuell användning och målbild för sjöarna.
Tekniska nämnden hänvisar även till sitt beslut i § 183/2018 då det blev
avslag på att öppna upp för fiskvandring mellan Trummen, Växjösjön och
Bergundasjöarna. Det går inte att konstruera dessa fiskvägar då det riskerar
att sjöarna töms kraftigt. Dessutom står fri fiskvandring i motsatsförhållande
till det arbete som kommunen bedriver med att försöka få ett gynnsamt
förhållande mellan vitfisk och rovfisk i sjöarna.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
44 (92)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-02-26

§ 22

Dnr 2018-00575

Medborgarförslag om en hundrastgård & hundbadplats
i anslutning till Evedals camping
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget
inte finns behov av att bygga fler hundrastgårdar. När det gäller hundbad så
finns det sedan tidigare ett uppdrag för tekniska nämnden att, i samarbete
med kultur- och fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en hundrastgård
och ett hundbad i anslutning till campingen i Evedal. Förslagsställaren ser att
Evedals camping och rekreationsområde har många besökare och att
bebyggelsen intill ökar och därmed antalet hundägare i området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 79/2019 föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget med att det i dagsläget inte finns behov av att
bygga fler hundrastgårdar. När det gäller hundbad så finns det sedan tidigare
ett uppdrag för tekniska nämnden att, i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.
Tekniska nämnden har i § 236/2018 lämnat följande yttrande:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslag med att det i dagsläget inte finns behov av att bygga fler
hundrastgårdar. När det gäller hundbad så finns det sedan tidigare ett
uppdrag för tekniska nämnden att, i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden, se över behovet av hundbad i kommunen.
Vidare framgår följande i tekniska nämndens beslut:
Hundrastgård
Kommunstyrelsen har vid tidigare skrivelse beslutat att det redan idag finns
en klar bild över antalet hundrastgårdar i kommunen och att det i dagsläget
inte finns behov av att bygga fler (§ 327/2017). Beslutet följde tekniska
nämndens yttrande.
Tekniska förvaltningen konstaterar att det idag finns 11 kommunala
hundrastgårdar, nio i Växjö, en i Ingelstad och en i Lammhult. Placering i
Växjö framgår av bil 1. Önskemål från medborgare om ytterligare
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hundrastgårdar har också inkommit från Åryd, på öster, vid Kampen Växjösjön och i Sigfridsområdet - Trummen.
Hundbad
Kommunfullmäktige har i ett liknande medborgarförslag beslutat ge tekniska
nämnden i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, se över
behovet av hundbad i kommunen (§ 356/2018).
I Växjö kommun finns idag 42 stycken allmänna badplatser i flera insjöar.
De allra flesta av dessa omfattas av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Växjö kommun, som beslutats av kommunfullmäktige, senast reviderade
2015-05-19. Enligt dessa föreskrifter får hundar inte vistas på allmänna
badplatser under perioden 1 maj - 15 september, undantaget 4 stycken
mindre utpekade hundbadplatser:
• Söder om Strandbjörket (Växjösjöns västra strand)
• Norra delen av Hissö (Helgasjön)
• Sandsbro mellan båtklubb och badplats (Helgasjön)
• Ingelstad Sikastrand nära Sikabacken (Torsjön)
Dessa föreskrifter vid allmänna badplatser gäller inte ledarhundar för
synskadade, service- och signalhundar för funktionshindrade eller för
polishund i tjänst.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 23

Dnr 2019-00017

Medborgarförslag om nytt folkets hus i simhallens
lokaler
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
bassängerna i den nuvarande simhallen vid Växjösjön ska fyllas igen och att
man istället ska bygga ett nytt Folkets hus med dansgolv. Lokalerna kan
även användas för julbord och lördagsdans.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 80/2019 föreslagit att kommunfullmäktige ska
avslå medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 24

Dnr 2019-00031

Medborgarförslag om tillbyggnad av simhallen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en utredning av
framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och
utformning hanteras.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom i januari 2019 har en medborgare tagit
fram två exempel på tillbyggnad av den nuvarande simhallen. Första
alternativet är en tillbyggnad med en 50 meters bassäng, samt läktare längs
norra sidan av bassängen. På andra alternativet börjar 50 meters bassängen
där det romerska badet nu ligger. Längst ned mot Växjösjön finns en 10
meters hoppbassäng, där en ny multibassäng byggs som förlängning på
nuvarande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 81/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att en utredning av framtida simhall i
Växjö pågår, där olika alternativ kring lokalisering och utformning hanteras.
Yrkanden
Håkan Fritzén (V): Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med
att en utredning av framtida simhall i Växjö pågår, där olika alternativ kring
lokalisering och utformning hanteras. Medborgarförslagets synpunkter ska
beaktas i den fortsatta utredningen.
Anna Tenje: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Tenjes yrkande.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 25

Dnr 2018-00675

Medborgarförslag om plan för klimatomställning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det arbetet som
föreslås väl ryms inom arbetet med Växjö kommuns hållbarhetsprogrammet.
Bakgrund
Den 18 december 2018 inkom ett medborgarförslag om att Växjö bör stärka
sitt engagemang i klimatomställningen. Förslaget grundar sig i den senaste
rapporten från FN:s klimatpanel om att det tidigare målet om maximalt 2
graders höjning av den globala medeltempera-turen inte räcker om planeten
ska räddas från att klimatförändringarna ska skena. Världens länder bör
istället sikta på 1,5 grader, vilket enligt forskare är möjligt rent fysikaliskt,
men kräver snabba och långtgående förändringar av hela samhället.
Författarna till medborgarförslaget har listat fyra punkter som de föreslår att
Växjö kommun fattar beslut om:
• Framtagande av en klimatomställningsplan.
• Intern och extern kontakt för att ta fram planer på utsläppsminskning.
• Avyttrande av innehav i fossilutvinningsföretag och istället investera
i hållbara och fossilfria alternativ.
• Informations- och folkbildningsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 82/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det arbetet som föreslås väl ryms inom
arbetet med Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 24 januari 2019, redogjort för
ärendet och kommenterat förslagsställarnas fyra punkter som de föreslår att
Växjö kommun fattar beslut om. Av skrivelsen framgår även bedömningen
att medborgarförslaget ligger i linje med mycket av det arbete som Växjö
kommun redan gör eller planerar att genomföra.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställarna
Hållbarhetschefen
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§ 26

Dnr 2019-00016

Borgensåtagande för Södra Smålands Avfall & Miljö AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen
för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på aktuell låneskuld.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 62, att bilda ett gemensamt
avfallsbolag med Växjö, Lessebo, Markaryd, Tingsryd, och Älmhults
kommuner (Södra Smålands Avfall & Miljö AB), samt godkände
bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal.
Södra Smålands Avfall & Miljö AB ska på ägarnas uppdrag svara för
det kommunala ansvaret att samla in, transportera och omhänderta
hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till grund för uppdraget ligger den
av respektive ägares kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen
bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan. Detta sätter, tillsammans
med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, ramarna för bolagets
verksamhet. Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv har granskats av
Växjö kommuns chefsjurist tillsammans med advokat med särskild
kompetens inom området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 2/2019 föreslagit att kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen
för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 300 miljoner kronor jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på aktuell låneskuld.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Södra

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
51 (92)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-02-26

Smålands Avfall & Miljö AB:s finansiering och upplåningsbehov ska, enligt
överenskommelse med övriga delägande kommuner, ombesörjas av Växjö
kommun. Bolaget har anslutits till Växjö kommuns koncernkonto och en
intern limit om 35 miljoner kronor har etablerats för att hantera
finansieringsbehov under uppstartsperioden, för närvarande helt outnyttjad.
Bolagets långfristiga finansiering av tillgångar i verksamheten som överlåtes
från delägande kommuner per 2019-01-01 kommer att upplånas när
boksluten per 2018-12-31 har fastställts, preliminärt mars 2019.
Upplåningen i Södra Smålands Avfall & Miljö AB planeras att genomföras
enligt samma modell som tillämpas för Växjö Kommunföretag AB där
bolaget i eget namn upptar krediter mot kommunal borgen av Växjö
kommun.
Södra Smålands Avfall & Miljö AB betalar borgensavgift till Växjö
kommun för att säkerställa en marknadsmässig prissättning förenlig med
EU-rättens konkurrensregler.
Aktieägaravtalet punkt 9, ”Ekonomiska föreskrifter och borgen”, reglerar
delägande kommuners ekonomiska ansvar för Södra Smålands Avfall &
Miljö AB:s låneförpliktelser. ”Parterna går solidariskt i borgen för bolagets
låneförpliktelser proportionerligt i förhållande till ägarandel intill ett belopp
om 300 000 000 kronor. Parterna är eniga om att Växjö kommun enligt
bolagets ägardirektiv kan ombesörja bolagets behov av upplåning och att
Växjö kommuns vid var tid gällande principer för utlåning då tillämpas.”
Ägarfördelningen enligt Aktieägaravtalet baserat på invånarantal 2017-1231:
Lessebo kommun
6,3 %
Markaryds kommun
7,3 %
Tingsryds kommun
8,9 %
Växjö kommun
65,2 %
Älmhults kommun
12,3 %
I enlighet med ovan är Växjö kommuns andel av det maximala
borgensåtagandet på 300 miljoner kronor för Södra Smålands Avfall & Miljö
AB 196 miljoner kronor. Resterande 104 miljoner kronor svarar övriga
delägande kommuner för genom regressrätten för Växjö kommun enligt
aktieägaravtalet.
Alternativ hantering med upplåning av Växjö kommun och vidareutlåning
till Södra Smålands Avfall & Miljö AB har övervägts. Rådande rättsläge där
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bland andra Växjö Kommunföretag AB har nekats avdragsrätt för räntor på
lån från kommunen gör dock att vi föreslår en modell baserad på upplåning i
eget namn i kombination med kommunal borgen.
Enligt kommunens finanspolicy beslutar kommunfullmäktige om ramen för
kommunal borgen. Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens
reglemente och delegation.

Beslutet skickas till
För kännedom
Södra Smålands Avfall och Miljö AB
Ekonomichefen
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§ 27

Dnr 2017-00747

Antagande av förslag till reviderad avropspolicy för
fordon
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderad Policy för avrop av fordon för
Växjö kommunkoncern, enligt kommunchefens förslag daterat 30
november 2018.
2. Policyn ersätter de tidigare Riktlinjerna för avrop av fordon för Växjö
kommunkoncern från juni 2012.
Bakgrund
Cheryl Jones Fur (MP) föreslog 2017-11-01 i en skrivelse att kommunchefen
ges i uppdrag att ta fram en reviderad fordonspolicy som gör att Växjö
kommuns bilpark blir fossilbränslefri till år 2020. Kommunstyrelsen
beslutade 2017-12-05 att uppdra att kommunchefen att ta fram ett förslag på
fordonspolicy.
Kommunledningsförvaltningen tog fram en tjänsteskrivelse som innehöll
förslag på riktlinjerna för en reviderad avropspolicy, vilken godkändes av
kommunstyrelsen 2018-10-02.
Eftersom policyn berör hela kommunkoncernen behöver beslut dock tas i
fullmäktige, vilket föranleder denna nya tjänsteskrivelse. Inför denna har alla
förvaltningar och bolag inbjudits att komma in med synpunkter på förslaget,
och resultatet till reviderad avropspolicy presenteras nu i en bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 29/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige antar reviderad Policy för avrop av fordon för
Växjö kommunkoncern, enligt kommunchefens förslag daterat 30
november 2018.
2. Policyn ersätter de tidigare Riktlinjerna för avrop av fordon för Växjö
kommunkoncern från juni 2012
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 30 november 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
de tidigare avropsriktlinjerna från 2012 i princip var uppdelade i två
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prioriteringsnivåer. Den bästa nivån avsåg fordon som kunde drivas på el,
gas, etanol eller annat förnybart drivmedel, medan den andra nivån avsåg
fordon som drevs med fossila drivmedel.
Kommunchefen har till skrivelsen upprättat ett förslag till ny avropspolicy
som i princip innebär att en prioritering sker inom de drivmedelstyper som
tidigare låg i översta nivån. Den nya prioriteringen som har arbetats fram av
fordonsansvariga från hela kommunkoncernen, föreslås vara:
1a– Biogasfordon
1b – Eldrivna fordon (batterifordon och bränslecellsfordon)
2 – Laddhybrider och fordon som använder 100 procent förnybara drivmedel
3 – Etanolfordon
4 – Fordon som drivs på fossila drivmedel
I kommunchefens förslag till ny policy beskrivs och kommenteras de olika
nivåerna närmare, samt vid vilka förutsättningar eventuella avsteg i
prioriteringsordningen får ske.
Precis som tidigare föreslås avropspolicyn gälla hela kommunkoncernen och
för alla motordrivna fordon och arbetsmaskiner.
Yrkanden
Cheryl Jones Fur (MP): 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
Hållbarhetschef
Upphandlingschef
Nämnder och styrelser
Författningssamlingen
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§ 28

Dnr 2018-00641

Beslut om godkännande för fusion av Ansgarius 15 i
Växjö AB till Växjöbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Växjöbostäder AB:s begäran om att
fusionera Ansgarius 15 i Växjö AB till Växjöbostäder AB. Fusionen ska ske
vederlagsfritt.
Bakgrund
Växjöbostäder övertog den 1 oktober 2018 bolaget Ansgarius 15 i Växjö AB
av Vöfab (Växjö Fastighetsförvaltning AB). Bolaget äger fastigheten
Ansgarius 15, Växjö. Bolaget är idag ett helägt dotterbolag till
Växjöbostäder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 30/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner Växjöbostäder AB:s begäran om att fusionera Ansgarius 15 i
Växjö AB till Växjöbostäder AB. Fusionen ska ske vederlagsfritt.
VKAB (Växjö Kommunföretag AB) har på den 13 december 2018 tillstyrkt
Växjöbostäders begäran om kommunfullmäktiges tillstånd att fusionera
Ansgarius 15 i Växjö AB till Växjöbostäder AB. Fusionen ska ske
vederlagsfritt. VKAB har översänt ärendet till kommunfullmäktige för
godkännande.
Yrkanden
René Jaramillo (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
Växjöbostäder AB
Växjö Kommunföretag AB
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§ 29

Dnr 2018-00539

Uppdatering av Policy för att förebygga och hantera
alkohol- och drogmissbruk i Växjö kommunkoncern
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Policy för hantering av alkohol- och
drogmissbruk i arbetet hos Växjö kommun i enlighet med kommunchefens
förslag i skrivelse, daterad 2 november 2018.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Som ett led i Växjö kommuns arbete att definiera olika processer har paketet
av lokala styrdokument kring missbruk av alkohol och droger setts över.
Förändringarna avser huvudsakligen följande delar:
• Policyns övergripande karaktär förstärks.
• Detaljfrågor beskrivs istället i riktlinje/rutin/checklista/mall för
åtgärdsplan/handledningstext (ej politiskt beslut).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 31/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
Policy för hantering av alkohol- och drogmissbruk i arbetet hos Växjö
kommun i enlighet med kommunchefens förslag i skrivelse, daterad 2
november 2018.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 2 november 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
uppdateringen syftar till att förtydliga förväntningar och ansvar kring
hanteringen av missbruk, alkohol och droger i arbetet. Anpassningar till
policyn sker inom respektive organisatoriskt ansvarsområde.
Kommunchefen har lämnat förslag till uppdatering av Policy för hantering
av alkohol- och drogmissbruk i arbetet hos Växjö kommun, daterad
2 november 2018.
Yrkanden
Elisabet Flennemo (V): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till
kommunstyrelsen för att inkludera spelmissbruk i policyn.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar först om ärendet ska återemitteras eller
avgöras i dag och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på att ärendet ska avgöras idag
Nej för att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat i frågan om återremiss
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag med 56 röster mot
5 röster för att ärendet ska återremitteras. Se omröstningsbilaga 4.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige gör så.
Beslutet skickas till
För kännedom
Hållbarhetschefen
Nämnder och styrelser
Författningssamlingen
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Omröstningsbilaga 4
Kommunfullmäktige 2019-02-26
§ 29 Uppdatering av Policy för att förebygga och hantera alkohol- och
drogmissbruk i Växjö kommunkoncern
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Tot. antal ledamöter

56
0
5
61

Individuella resultat
Alexander Harréns SD
Alf Skogmalm
S

Ja
Ja

Emelie Öberg
Eva Johansson

S
C

Ja
Ja

Anders Bengtsson C

Ja

Glenn Nilsson

M

Ja

Andreas Ekman

M

Ja

Gullvi Strååt

S

Ja

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gunnar Nordmark L

Ja

Gunnar Storbjörk

S

Ja

Andreas Olsson

C

Ja

Gunnel Jansson

MP

Ja

Anna Tenje

M

Ja

Håkan Frizén

V

Nej

Anna Zelvin

KD

Ja

Hannes Jónsson

SD

Ja

Arijeta Reci

S

Ja

Henrietta Serrate

S

Ja

Björn Kleinhenz

V

Nej

Hugo Hermansson S

Ja

Björn Svensson

M

Ja

Ida Eriksson

M

Ja

Bo Frank

M

Ja

Jon Malmqvist

KD

Ja

Carin Högstedt

V

Nej

Julia Berg

S

Ja

Caroline Persson

L

Ja

Kjell Olsson

S

Ja

Catharina Winberg M

Ja

M

Ja

Cheryl Jones Fur

MP

Ja

Lars-Göran
Svensson
Lena Wibroe

M

Ja

Christer Svensson SD
Christoffer
M
Nordmark
Edwart Oguz
M

Ja

Lisa Larsson

S

Ja

Ja

Malin Lauber

S

Ja

Margareta Jonsson C

Ja

Elisabet Flennemo V

Nej
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Ja

Ja

Maria Garmer
Marie-Louise
Gustavsson
Martina Forsberg

V
S

Nej
Ja

S

Ja

Mikael Virdelo

M

Ja

Oliver Rosengren

M

Ja

Otto Lindlöf

S

Ja

Per Nilimaa

SD

Ja

Pernilla Tornéus

M

Ja

René Jaramillo

M

Ja

Ricardo Chavez

KD

Ja

Rose-Marie
Holmqvist
Sara Johansson

S

Ja

SD

Ja

Sofia Stynsberg

M

Ja

Tajma Sisic

S

Ja

Tobias Adersjö

MP

Ja

Tomas Thornell

S

Ja

Tony Lundstedt

S

Ja

Torgny Klasson

L

Ja

Ulf Hedin

M

Ja

Yusuf Isik

S

Ja
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§ 30

Dnr 2018-00654

Växjö kommuns pensionsbestämmelser för
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga, att
gälla från och med 1 januari 2019.
OPF-KL18 gäller för samtliga förtroendevalda, utom för de som i
tidigare uppdrag omfattats av de tidigare bestämmelserna, PBF eller
PRF-KL.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott är pensionsmyndighet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra
eventuella anpassningar av lokalt regelverk, anvisningar,
informationsmaterial med mera.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2014-10-21 att Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande
bilaga skulle gälla från och med 2014-10-15 för de förtroendevalda som
utses till uppdrag i kommunfullmäktige och från och med 2015-01-01 för
övriga förtroendevalda.
OPF-KL skulle gälla för samtliga förtroendevalda, förutom de som i tidigare
uppdrag omfattas av de tidigare bestämmelserna, PBF eller PRF-KL.
En revidering av OPF-KL har gjorts under 2018 och SKL föreslår
kommunerna att anta dessa (OPF-KL18).
OPF-KL gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommun eller
landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid, om inte annat anges. Att betydande del av heltid
anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen.
Innehållet i OPF-KL är bland annat en följd av att livsinkomstprincipen och
arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena
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arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda
inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på
arbetsmarknaden i övrigt.
En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska
gälla oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller
landsting/region.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 40/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga, att
gälla från och med 1 januari 2019.
OPF-KL18 gäller för samtliga förtroendevalda, utom för de som i
tidigare uppdrag omfattats av de tidigare bestämmelserna, PBF eller
PRF-KL.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott är pensionsmyndighet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra
eventuella anpassningar av lokalt regelverk, anvisningar,
informationsmaterial med mera.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 7 december 2018 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att de
förändringar som gjorts i OPF-KL 18 rör bland omställningsstöd,
pensionsbestämmelser och familjeskydd. I kommunchefens skrivelse
framgår exempel på förändringar.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
HR-chefen
Författningssamlingen
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§ 31

Dnr 2018-00519

Lönekartläggning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till övergripande lönekartläggning 2018
och handlingsplan för jämställda löner 2019.
Bakgrund
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare genomföra årlig
lönekartläggning avseende skillnader mellan mäns och kvinnors löner.
Osakliga löneskillnader ska åtgärdas, vilket ska planläggas särskilt i en
handlingsplan för jämställda löner. Lönekartläggningen och framtagandet av
handlingsplanen för jämställda löner handläggs av personalkontoret. De
fackliga organisationerna ges möjlighet att granska och ge synpunkter på
såväl analys som handlingsplanens inriktning och utformning i stort. Det
förslag till beslut som lämnas i kommunchefens skrivelse, daterad 13
november 2018, har stämts av med och processats av
förvaltningschefsgruppen. Slutligen har förslaget samverkats i KSG
(kommunövergripande samverkansgrupp). Handlingsplanen för jämställda
löner integreras i den ordinarie löneöversynen i syfte att upprätthålla en
samordnad lönebildning och kostnadskontroll. Uppföljning av resultat görs i
samband med nästföljande års lönekartläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 32/2018 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förslag till övergripande lönekartläggning 2018 och handlingsplan för
jämställda löner 2019.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 13 november 2018, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till övergripande lönekartläggning 2018 och
handlingsplan för jämställda löner 2019. Av skrivelsen framgår bland annat
att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat på totalen sedan
arbetsvärderingen infördes 2013 och aktiviteter påbörjades 2014.
I genomsnitt har löneskillnaderna för icke arbetsledande befattningar
minskat i genomsnitt 1 procentenhet per år till 95 procent för 2016. För
arbetsledande personal har utvecklingen gått från 94 procent till 102 procent.
För icke arbetsledande personal har löneskillnaderna fortsatt att minska i
något långsammare takt till 95,4 procent för 2018. För arbetsledande
personal är skillnaden nu 103 procent till förmån för kvinnorna. Fortsatta
insatser anses nödvändiga.
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Kostnader förknippade med handlingsplanen för jämställda löner hanteras
inom kostnadsramen för löneöversynen. För 2019 bedöms årets kostnader
för handlingsplanens åtgärder bli cirka 2,7 miljoner kronor på årsbasis
inklusive personalomkostnader. Summan inkluderar inte redan centralt
avtalade löneökningar inom Kommunals avtalsområde.
Beslutet skickas till
För kännedom
HR-chefen
Samtliga nämnder
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§ 32

Dnr 2018-00526

Revisorernas granskning av regler och rutiner för
särskilt boende - biståndsbedömning inom
äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att omsorgsnämnden till stora delar
instämmer i revisionens bedömning och avser göra flera utvecklingsåtgärder
kopplade till föreslagna rekommendationer.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisorerna har vid
sitt sammanträde 2018-06-18 godkänt rapporten och beslutat att överlämna
den till kommunfullmäktige för beslut om att överlämna rapporten för
yttrande till omsorgsnämnden.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att omsorgsnämnden delvis
säkerställer en ändamålsenlig myndighetsutövning inom äldreomsorgen.
Revisorerna ställer sig bakom revisionsrapportens rekommendationer till
omsorgsnämnden och föreslår att omsorgsnämnden överväger att:
• tydliggöra mål i biståndsbesluten för att på detta sätt ge förutsättningar för
individer att klara de delar i sin livsföring som är möjliga för dem att klara.
• regelbundet följa upp hur uppföljning fungerar i framförallt nya ärenden
inom hemtjänsten.
• i högre utsträckning arbeta med ADL-bedömningar (Aktiviteter i det
dagliga livet) som underlag vid biståndsbeslut.
• genomföra årliga revideringar av beslutade vägledningar (riktlinjer) och
rutinbeskrivningar för biståndsbeslut i syfte att förtydliga handläggningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 83/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
konstaterar att omsorgsnämnden till stora delar instämmer i revisionens
bedömning och avser göra flera utvecklingsåtgärder kopplade till föreslagna
rekommendationer.
Omsorgsnämnden har i § 116/2018 beslutat att anta förvaltningschefens
förslag till yttrande över revisionsrapport ”Granskning av
biståndshandläggningen inom äldreomsorgen” som sitt eget och översänder
det till kommunfullmäktige.
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Förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen har i en skrivelse den 29
november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut, av skrivelsen
framgår att omsorgsnämnden till stora delar instämmer i revisionens
bedömning och avser göra flera utvecklingsåtgärder kopplade till föreslagna
rekommendationer. Dock delar inte nämnden de bedömningar som gäller
arbetssätt kring uppföljningen av privata utförare samt huruvida det finns
tydliga direktiv från nämnden om att alla ska arbeta med ett rehabiliterande
förhållningssätt. Vidare förväntas nämndens genomförda arbete kring
kontroll av handläggare och gemensam handläggning svara upp mot det som
revisionen eftersöker på området.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
För kännedom
Omsorgsnämnden
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§ 33

Dnr 2018-00527

Revisorernas granskning av underhåll av vatten- och
avloppsnäten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar tekniska nämndens yttrande gällande
revisorernas granskning av underhåll av vatten- och avloppsnätet.
Bakgrund
Revisorerna har uppdragit åt PwC att granska om tekniska nämnden
säkerställer att planering och genomförande av underhåll/förnyelse av VAledningssystemet är ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv.
PwC har lämnat en granskningsrapport och man bedömer att tekniska
nämnden delvis säkerställer att planering och genomförande av
underhåll/förnyelse av va-ledningssystemet är ändamålsenligt. PwC påpekar
bland annat att underhållstakten totalt inte uppnås 2013-2017 samt att
nämnden inte verifierat hur man följer upp planer och projekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 84/2019 föreslagit att kommunfullmäktige noterar
tekniska nämndens yttrande gällande revisorernas granskning av underhåll
av vatten- och avloppsnätet.
Tekniska nämnden lämnar i § 240/2018 yttrande enligt följande:
I rapporten har PwC lämnat rekommendationer vilka kommenteras nedan.
Rekommendation 1:
Nämnden säkerställer att resurser avsätts för att åtgärda det underhållsbehov
som identifierats.
Kommentar:
Tekniska nämnden arbetar sedan ett antal år tillbaka med en 3-årsbudget vad
gäller investeringar. Det innebär att det inom treårsperioden kan förekomma
förskjutningar mellan åren hur stora investeringar som görs. Det ligger dock
en riktighet att verksamheten inte till fullo har genomfört investeringarna. I
föregående 3-årsperiod användes 89% av budgeten för reinvesteringar i
ledningsnäten. Innevarande period 2017-2019 är motsvarande
investeringsbudget ca 90 miljoner kronor och hittills har åtgärder för ca 30 %
av budgeten genomförts. Att investeringstakten ligger lägre än beslutad
investeringsplan har flera anledningar. Från 2018 har va-verksamheten
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övertagit ansvaret för utbyggnad av nya ledningar i exploateringsområden.
Samtidigt har organisationen för att driva projekten tillfälligt varit reducerad
pga. personalomsättning. Då exploateringsområdena har prioriterats har det
medfört att reinvesteringsprojekten av resursskäl nedprioriterats. Bristande
resurser har funnits inte bara för projektledning i va-verksamheten utan även
i projekterings- och utförarleden. För att stärka va-verksamhetens resurser att
ta fram och driva reinvesteringsprojekt har organisationen i budget för 2019
utökats med ytterligare en tjänst.
Inför 2019 finns en bank med förberedda projekt som kan startas upp vilket i
stort sett motsvarar hela den återstående investeringsramen för 2017-2019.
Men en del av projekten är stora och hinner sannolikt inte avslutas inom
budgetperioden. För kommande budgetperioder delar tekniska nämnden
PwC:s bedömning att underhållstakten bör ökas succesivt för att ett
underhållsberg inte skall uppstå.
Rekommendation 2:
Nämnden följer upp planer och projekt som behandlats i nämnden.
Kommentar:
Sedan drygt ett år arbetar tekniska nämnden efter en strukturerad
projektmodell vilken i princip helt följer den av kommunledningen införda
projektmodellen PPS. Vid varje nämndssammanträde informeras nämnden
översiktligt i dokument hur stor del av huvudprojektet ledningsförnyelse som
startats och vilka projekt som startats respektive avslutats. Ibland begär
nämnden särskild redovisning av aktuella läget i olika delprojekt. När
delprojekten avslutas görs en slutredovisning av projektets leverans och
projektets ekonomi.
Tekniska förvaltningen tittar på möjligheten att hitta ett sätt att utöver de
uppföljningar som görs av ekonomi och genomförande även kunna följa upp
effekten av enskilda delprojekt. Det är dock svårt att från enskilda projekt se
eftersträvad effekt såsom minskade anmärkningar, vattenläckor etc. Detta
följs upp genom nyckeltal på hela ledningsnätet för att se trender om statusen
blir bättre eller sämre.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 34

Dnr 2018-00669

Revidering av verksamhetsområde för vatten och
avlopp i Växjö och Lammhult
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Växjö och
Lammhult enligt bifogade kartor.
Bakgrund
Växjö
Pinnmovägen, ÅVC Norremark
Detaljplanen Växjö 9:32 m fl (Växjö Återbruksby), Norremark, vann laga
kraft 2016-07-21 och anläggandet av den nya återvinningscentralen pågår för
fullt på området. Den befintliga återvinningscentralen har sedan tidigare varit
ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten, men via
VA-avtal. Diskussioner har förts mellan VA-avdelningen och
renhållningsavdelningen angående behovet av att inrätta ett
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya huvudledningar anläggs
under hösten i Pinnmovägen för att kunna ansluta den nya
återvinningscentralen samt i framtiden det nya industriområdet norr om
Pinnmovägen. Se kartbilaga 1.
Evedal
Evedals fritidsområde är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, men
området ingår inte i verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen. Växjö kommun är huvudman för ledningsnätet, men
Vöfab förvaltar det. Diskussioner har under en tid förts mellan Vöfab,
kommunledningsförvaltningen och VA-avdelningen om att tekniska
förvaltningen bör ta över huvudmannaskapet och inrätta verksamhetsområde
för allmän vatten- och avloppsanläggning. Se kartbilaga 1.
Ekeberg
Detaljplanen för Ekeberg, Växjö 11:50 m fl (Ekebergs verksamhetsområde)
vann laga kraft 2006-07-19 och den sista etappen av området har under våren
och sommaren färdigställts med nya gator och VA-ledningar. Nytt
verksamhetsområde för den allmänna anläggningen behöver upprättas för att
kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartbilaga 2.
Högstorp
Några fastigheter på Gulsparvsvägen och Högstorpsvägen samt fastigheten
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Sommarslöjan 1 på Högstorp har missats vid tidigare revideringar av
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. Fastigheterna
är anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och debiteras
avgift enligt gällande VA-taxa. Gränserna i verksamhetsområdet behöver
justeras för att kunna ta ut avgift enligt VA-taxan. Se kartbilaga 2.
Limnologen Syd
Detaljplanen Växjö 12:10 m fl (Limnologen Syd), Teleborg, vann laga kraft
2014-01-16 och den allmänna vatten- och avloppsanläggningen har byggts ut
under 2016. Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen
behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa. Se kartbilaga
2a.
Norrby 1:1, Öjaby
Detaljplanen Norrby 1:1, Öjaby, vann laga kraft 2018-05-15 och
fastighetsägaren arbetar med markplanering av området för att skapa ny
industrimark. Detaljplanen anger att området ska anslutas till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet. En befintlig servisanslutning finns till det
gamla torpet på fastigheten, men torpet har aldrig omfattats av
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. Nya
servisanslutningar kommer under hösten att upprättas i samband med att ny
g/c-väg byggs längs Öjabyvägen. Nytt verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Se kartbilaga 3.
Bredvik
Detaljplanen Bergkvara 6:26 m fl (Bredvik) Räppe vann laga kraft 2014 och
hittills har en etapp av området genomförts. Under sommaren och hösten
2018 genomförs nästa etapp av området och den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen byggs ut. Nytt verksamhetsområde för den allmänna
anläggningen behöver upprättas för att kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Se kartbilaga 4.
Lammhult
Grevaryd
Sex villor i Grevaryd strax söder om Lammhult anslöts till det kommunala
avloppsledningsnätet i slutet av 1970-talet i samband med att nya VAledningar anlades till KF:s lager i Lammhult. Villorna anslöts utan att ligga
inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och betalade inte avgift för
anslutning. Brukningsavgift har heller aldrig debiterats.
Spillvattenledningarna i Grevaryd är dessutom otäta och bidrar med mycket
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tillskottsvatten till ledningsnätet. Omläggning av befintliga
spillvattenledningar samt anläggande av nya vattenledningar planeras utföras
under 2019. Nytt verksamhetsområde för den allmänna anläggningen
behöver upprättas för att i fortsättningen kunna ta ut avgifter enligt VA-taxa.
Se kartbilaga 23.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 85/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
fastställer nya verksamhetsområden i Växjö och Lammhult enligt bifogade
kartor.
Tekniska nämnden har i § 241/2018 föreslagit kommunfullmäktige att
fastställa nya verksamhetsområden i Växjö och Lammhult enligt bifogade
kartor.

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 35

Dnr 2019-00032

Exploateringskalkyl för Öpestorp 3:4, Gemla
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl för
exploateringsområde Öpestorp 3:4, Gemla, enligt bilaga 1.
Bakgrund
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen (KS § 322/2018) ska tekniska
nämnden och kommunstyrelsen godkänna respektive del av
exploateringskalkylen innan byggnadsnämnden antar ny detaljplan.
Överstiger investeringen 20 miljoner kronor ska kommunfullmäktige anta
exploateringskalkylen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har i § 69/2018 förslagit att kommunfullmäktige
godkänner exploateringskalkyl för exploateringsområde Öpestorp 3:4,
Gemla, enligt bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att godkänna exploateringskalkyl,
enligt bilaga 1, för exploateringsområde Öpestorp 3:4, Gemla avseende de
delar som berör kommunstyrelsens ansvarsområden.
Kommunstyrelsen beslutade också att fastställa särskilt pris för tomtmark
inom exploateringsområde Öpestorp 3:4. Inom berört område tas ett
tilläggspris om 200 kr/m2 ut utöver det fastslagna priset om 100 kr/m2.
Tekniska nämnden har i § 12/2019 beslutat att godkänna exploateringskalkyl
för exploateringsområdet Öpestorp 3:4, Gemla avseende de delar som berör
tekniska nämndens ansvarsområden.
Kommunchefen har i en skrivelse, daterad 14 januari 2019, redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
som grund för exploateringskalkylen har en förprojektering av området
gjorts och intäkterna har beräknats utifrån den aktuella detaljplanens
förutsättningar. Projektets totala utgifter uppgår till cirka 23 miljoner kronor
inklusive gata/park/natur, VA och kvartersmark. Intäkterna (försäljning av
mark till av kommunfullmäktige fastställt pris och anläggningsavgift VA) är
beräknade till 12 miljoner kronor.
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Vidare framgår av skrivelsen att för att kunna ta fram försäljningsbara tomter
och för att kunna bygga ut exploateringsområdet på ett rationellt och
ekonomiskt försvarbart sätt, behöver området massbalanseras innan
försäljningen. För att finansiera denna massbalansering/grovterrassering och
för att minska underskottet i exploateringskalkylen föreslås att en
tilläggsköpeskilling om 200 kr/m2 tas ut för kvartersmarken.
Förslaget till prissättning ger kostnadstäckning för grovterrasseringen av
kvartersmarken och förbättrar ekonomin med 8,6 miljoner kronor. Tekniska
förvaltningens samlade totala investeringskostnad uppgår i kalkylen till 19
miljoner kronor fördelat på 7 miljoner kronor för VA-investeringar och 12
miljoner kronor på skattesidan (gata/park/natur).
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Carin Högstedt (V), Tony
Lundstedt (S) och Eva Johansson (C) : 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
Tekniska nämnden
Planeringschefen
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§ 36

Dnr 2019-00055

Förvärv av fastigheten Räppe stärkelsefabrik 2:1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Räppe stärkelsefabrik
2:1 om 32 830 m2. Köpeskillingen är femtonmiljoner (15 000 000) kronor
jämte övriga villkor, bilaga 1.
Bakgrund
Fastigheten Räppe stärkelsefabrik 2:1 är belägen inom ett område i
översiktsplanen som betecknas som den blandade stadsbygden. Fastigheten
gränsar bl.a. mot kommunens fastigheter Bergkvara 6:15 och 6:16, i Räppe,
bilaga 2.
Växjö kommun har efter förhandling blivit erbjuden att köpa fastigheten
Räppe stärkelsefabrik mot en köpeskilling om femtonmiljoner kronor. Växjö
kommuns förvärv villkoras av att kommunfullmäktige godkänner avtalet
genom beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 86/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner förvärv av fastigheten Räppe stärkelsefabrik 2:1 om 32 830 m2.
Köpeskillingen är femtonmiljoner (15 000 000) kronor jämte övriga villkor,
bilaga 1.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att fastigheten
inte är detaljplanelagd och ägs idag av Lantmännen Reppe AB. Säljaren har
tidigare bedrivit industriverksamhet.
Säljaren ska innan köparen tillträder riva samtliga byggnader på fastigheten
med undantag av den s.k. Direktörsvillan med tillhörande annex, förråd och
sjöbod. Säljaren genomför innan köparen tillträder fastigheten även en
miljöteknisk markundersökning och vidtar sådan marksanering och andra
efterbehandlingsåtgärder som krävs för att uppfylla Naturvårdsverkets
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Efter
tillträdet övertar köparen ansvaret för fastigheten och säljaren påtar sig inget
övrigt ansvar för fel i fastigheten.
Fastigheten är intressant och utgör ett viktigt strategiskt förvärv då den ger
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Växjö kommun rådighet över mer mark i anslutning till kommunens eget
markinnehav i västra delen av Växjö stad.
Markområdet har ett gynnsamt läge med sin närhet till kommunikationer och
centrala Växjö.
Yrkanden
Christer Svensson (SD) med instämmande av Anna Tenje (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Planeringschefen
Lantmännen Reppe AB
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§ 37

Dnr 2018-00655

Kalvsviks Bygdegårdsförening ansökan om
medfinansiering för tillbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar en lånegaranti till Kalvsviks
Bygdegårdsföreningen för tillbyggnad om maximalt 3 500 000
kronor.
Från lånegarantin skall erhållet bidrag från Boverket och Allmänna
arvsfonden avräknas.
2. Kommunfullmäktige beviljar medfinansiering för tillbyggnad till
Kalvsviks Bygdegårdsförening om 30% av Boverkets bidrag för
allmänna samlingslokaler. Vid en av Boverket godkänd
investeringskostnad om 3 500 000 kronor uppgår medfinansieringen
från Växjö kommun till maximalt 1 050 000 kronor.
3. Lån från Växjö kommun skall återbetalas med en rak amortering på
maximalt 15 år. Lånet skall löpa med en marknadsmässig ränta
motsvarande kommunens upplåningskostnad med påslag av
borgensavgift. Lånebeloppet är beräknat till 1 500 000 kronor att
fastställas efter beslut om bidrag från Boverket och Allmänna
arvsfonden.
Bakgrund
Kalvsviks bygdegårdsförening bildades för 30 år sedan och utgör en viktig
kraft för utvecklingen av bygden. Med egna insatser, projektmedel samt
bidrag och lån från Växjö kommun har man bland annat medverkat till
etablering av förskola och skola (F-klass – årskurs 3) med eget
tillagningskök. I anslutning till bygdegården har även en multiarena (Arena
Kalvsvik) och utegym etablerats.
Föreningen planerar nu för en tillbyggnad om totalt 200 m2 i två plan att
inrymma samlingslokal för både unga och gamla. Målet är att skapa en
naturlig samlingsplats för barn och ungdomar för social utveckling och
trivsel, samtidigt som man vill öka ungdomarnas engagemang i en fortsatt
positiv utveckling av bygden och verksamheten som bedrivs i lokalerna.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 87/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beviljar
en lånegaranti till Kalvsviks Bygdegårdsföreningen för tillbyggnad om
maximalt 3 500 000 kronor. Från lånegarantin skall erhållet bidrag från
Boverket och Allmänna arvsfonden avräknas.
Kommunfullmäktige beviljar medfinansiering för tillbyggnad till Kalvsviks
Bygdegårdsförening om 30 procent av Boverkets bidrag för allmänna
samlingslokaler. Vid en av Boverket godkänd investeringskostnad om 3 500
000 kronor uppgår medfinansieringen från Växjö kommun till maximalt 1
050 000 kronor.
Lån från Växjö kommun skall återbetalas med en rak amortering på
maximalt 15 år. Lånet skall löpa med en marknadsmässig ränta motsvarande
kommunens upplåningskostnad med påslag av borgensavgift. Lånebeloppet
är beräknat till 1 500 000 kronor att fastställas efter beslut om bidrag från
Boverket och Allmänna arvsfonden.
Kommunchefen har i en skrivelse, den 1 februari 2019, yttrat sig över
ansökan och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Anders Bengtsson (C) med instämmande av 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 kännedom
Kalvsviks Bygdegårdsförening
För åtgärd
Ekonomichefen
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§ 38

Dnr 2019-00059

Utbetalning av partistöd 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2018 till samtliga
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för
partistöd.
Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde ikraft 2014.
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut om
utbetalning av partistödet.
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistöd betalas sedan ut i
förskott uppdelat på två utbetalningar i januari respektive augusti månad.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 88/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att betala ut partistöd för 2019 i enlighet med Växjö kommuns regler för
partistöd.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 21 januari 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att partierna
under våren 2018 har inkommit med redovisningar och granskningsintyg för
verksamhetsåret 2017. Samtliga redovisningar har godkänts av
kommunfullmäktige i § 254/2018.

Beslutet skickas till
För kännedom
Gruppledare
Kanslichefen
Ekonomichefen
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§ 39

Dnr 2014-00518

Antagande av Detaljplan för Regementsparken 1 i Växjö
(Storgatan/Kasernvägen)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Regementsparken 1, Växjö
kommun enligt förslag upprättat den 20 november 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 5 februari 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda ändring av planförslaget än det som framgår av utlåtandet.
Reservation
Ledamöterna för Miljöpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Syftet med ny detaljplan för Regementsparken 1 är att skapa förutsättningar
för byggnation av nya bostäder. Längs med Storgatan ges möjlighet till en
bredare markanvändning (centrum, kontor, utbildning, bostäder) med hänsyn
till markens läge i staden. Mellan 100–170 nya bostäder totalt kan rymmas i
förslaget som tagits fram av sökanden. Byggnation planeras ske i olika
etapper.
Förslag till detaljplan har varit utställt för granskning enligt 5 kap 5:18-22 §
Plan- och bygglagen under tiden 2017-11-30 till 2017-12-29.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 89/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar
detaljplan för Regementsparken 1, Växjö kommun enligt förslag upprättat
den 20 november 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 5 februari 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda ändring av planförslaget än det som framgår av utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 43/2018 fattat nedanstående beslut:
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2017-11-20 och
överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 5:27 §,
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Plan- och bygglagen.
Med hänvisning till utlåtande 2018-02-05 ska framförda synpunkter inte
föranleda ändring av det utställda planförslaget än det som framgår av
utlåtandet.
Yrkanden
Tobias Adersjö (MP) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Håkan
Frizén (V): Kommunfullmäktige beslutar att avslå detaljplanen.
Andreas Håkansson (C) med instämmande av Anna Tenje (M) och Tomas
Thornell (S): 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 Tobias Adersjös yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 52 röster
mot 8 röster för Tobias Adersjös yrkande. En ledamot avstod från att rösta.
Se omröstningsbilaga 5.
Beslutet skickas till
För kännedom
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Berörda sakägare
Byggnadsnämnden
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Omröstningsbilaga 5
Kommunfullmäktige 2019-02-26
§ 39 Antagande av Detaljplan för Regementsparken 1 i Växjö
(Storgatan/Kasernvägen)
Sammanlagt resultat
Ja
Avstår
Nej
Tot. antal ledamöter

52
1
8
61

Individuella resultat
Alexander Harréns SD

Ja

Emelie Öberg

S

Ja

Alf Skogmalm

S

Ja

Eva Johansson

C

Ja

Anders Bengtsson C

Ja

Glenn Nilsson

M

Ja

Andreas Ekman

M

Ja

Gullvi Strååt
S
Gunnar Nordmark L

Ja
Ja

Andreas
C
Håkansson
Andreas Lindström M

Ja

Gunnar Storbjörk

S

Ja

Gunnel Jansson

MP

Nej

Andreas Olsson
Anna Tenje

C
M

Ja
Ja

Håkan Frizén

V

Nej

Hannes Jónsson

SD

Ja

Anna Zelvin

KD

Ja

Henrietta Serrate

S

Ja

Arijeta Reci
Björn Kleinhenz

S
V

Ja
Nej

Hugo Hermansson S

Ja

Ida Eriksson

M

Ja

Björn Svensson

M

Ja

Jon Malmqvist

KD

Ja

Bo Frank

M

Ja

Julia Berg

S

Ja

Carin Högstedt

V

Nej

Kjell Olsson

S

Ja

Caroline Persson

M

Ja

M

Ja

Ja

L

Ja

Catharina Winberg M

Ja

Lars-Göran
Svensson
Lena Wibroe

Cheryl Jones Fur

Nej

Lisa Larsson

S

Ja

Christer Svensson SD

Ja

Malin Lauber

S

Ja

Christoffer
Nordmark
Edwart Oguz

M

Ja

Margareta Jonsson C

Ja

M

Ja

MP
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Maria Garmer
Marie-Louise
Gustavsson
Martina Forsberg

V
S

Nej
Ja

S

Ja

Mikael Virdelo

M

Ja

Oliver Rosengren

M

Ja

Otto Lindlöf

S

Ja

Per Nilimaa

SD

Avstår

Pernilla Tornéus

M

Ja

René Jaramillo

M

Ja

Ricardo Chavez

KD

Ja

Rose-Marie
Holmqvist
Sara Johansson

S

Ja

SD

Ja

Sofia Stynsberg

M

Ja

Tajma Sisic

S

Ja

Tobias Adersjö

MP

Nej

Tomas Thornell

S

Ja

Tony Lundstedt

S

Ja

Torgny Klasson

L

Ja

Ulf Hedin

M

Ja

Yusuf Isik

S

Ja
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§ 40

Dnr 2018-00541

Återstående val att förrättas av kommunfullmäktige
inför 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förrätta val i enlighet med upprättat förslag
till vallista avseende revisorer med en mandatperiod på ett respektive fyra år.
Bakgrund
När av till 2019 genomfördes i december 2018 var inte val av revisorer med
då de nyvalda revisorerna skulle ha möjlighet att sinsemellan fördela
uppdragen. Ett förslag till fördelning av uppdragen har nu tagits fram och
redovisas i bifogad vallista.
I samband med valen i december lämnades också två ledamotsuppdrag i
Stiftelsen Braåsgården vakanta. Dessa val aktualiseras nu igen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 1/2018 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
förrätta val i enlighet med upprättat förslag till vallista avseende revisorer
med en mandatperiod på ett respektive fyra år.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
Valda
Berörda bolag, stiftelser m.fl.
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§ 41

Dnr 2018-00661

Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Växjö
tingsrätt- Pontus Nordfjell (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Alexander Harréns (SD) till ny
nämndeman.
Bakgrund
Pontus Nordfjell (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Växjö tingsrätt.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 2/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Alexander Harréns (SD) till ny
nämndeman.
Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Pontus Nordfjell
Alexander Harréns
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§ 42

Dnr 2019-00084

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Delgash Ramadhan (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Bakgrund
Delgash Ramadhan (M) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 3/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beviljar
avsägelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Delgash Ramadhan
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 43

Dnr 2019-00093

Kompletterande val av revisorer för verksamhetsåret
2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Eva R Ericsson (L) till lekmannarevisor i
Södra Småland Avfall och Miljö AB och i Växjö Teater AB för
verksamhetsåret 2018.
2. Kommunfullmäktige utser Kennerth Sjögren (S) till lekmannarevisor
i Växjö Energi AB, Växjö Energi AB Elnät, och Växjö
Kommunföretag AB för verksamhetsåret 2018.
3. Kommunfullmäktige utser Bertil Olsson (KD) till lekmannarevisor i
Videum AB samt i Växjö Fastighetsförvaltning AB, VÖFAB
Fastighets AB, VÖFAB Station AB och VÖFAB Parkering AB för
verksamhetsåret 2018.
4. Kommunfullmäktige utser Magnus Jisborg (M) till lekmannarevisor i
Växjö Kommunföretag AB för verksamhetsåret 2018.
Bakgrund
Med anledning av att ett antal revisorer lämnat sina uppdrag vid årsskiftet
behöver kommunfullmäktige utse nya lekmannarevisorer för granskning av
verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 4/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Eva R Ericsson (L) till lekmannarevisor i
Södra Småland Avfall och Miljö AB och i Växjö Teater AB för
verksamhetsåret 2018.
2. Kommunfullmäktige utser Kennerth Sjögren (S) till lekmannarevisor
i Växjö Energi AB, Växjö Energi AB Elnät, och Växjö
Kommunföretag AB för verksamhetsåret 2018.
3. Kommunfullmäktige utser Bertil Olsson (KD) till lekmannarevisor i
Videum AB samt i Växjö Fastighetsförvaltning AB, VÖFAB
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Fastighets AB, VÖFAB Station AB och VÖFAB Parkering AB för
verksamhetsåret 2018.
4. Kommunfullmäktige utser Magnus Jisborg (M) till lekmannarevisor i
Växjö Kommunföretag AB för verksamhetsåret 2018.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Valda revisorer
Berörda bolag
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§ 44

Dnr 2018-00667

Begäran att kvarstå på uppdrag som nämndeman i
Växjö Tingsrätt
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår begäran att kvarstå som nämndeman då
ansökan inkommit för sent.
2. Kommunfullmäktige utser Hannes Jónsson (SD) till ny nämndeman
efter Fredrik Svensson.
Bakgrund
Fredrik Svensson, ej partiansluten, har den 12 december inkommit med en
begäran att kvarstå på sitt uppdrag som nämndeman trots att han flyttat från
Växjö kommun.
Av 4 kap § 7 Kommunallagen framgår följande: Om en förtroendevald
upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som
valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om
inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 5/2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige avslår begäran att kvarstå som nämndeman då
ansökan inkommit för sent.
2. Kommunfullmäktige utser Hannes Jónsson (SD) till ny nämndeman
efter Fredrik Svensson.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med sökande för att
kontrollera när han skrev sig i annan kommun. Detta skedde under hösten i
oktober. Ansökan skulle ha inkommit innan kommunfullmäktige i november
för att kommunfullmäktige skulle ha kunnat behandla den innan uppdraget
upphörde. Fredrik Svenssons uppdrag upphörde i och med
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2018 och
kommunfullmäktige kan därmed inte bifalla begäran om att kvarstå på
uppdraget.
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Beslutet skickas till
Växjö tingsrätt
För kännedom
Fredrik Svensson
Hannes Jónsson
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§ 45

Dnr 2019-00068

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden- Disa Horner (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Ramström (V) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Disa Horner (V) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 6/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Ramström (V) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Disa Horner
Pernilla Ramström
Utbildningsnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 46

Dnr 2019-00120

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
2019-02-12 Motion om cykelgarage - Rose-Marie Holmqvist (S)
2019-02-12 Motion om att lämna LOV för särskilda boenden - Carin
Högstedt (V)
2019-02-04 Motion om att Växjö kommun ska vara i framkant med
solcellsutbyggnad - Andreas Olsson (C)
2019-01-22 Motion om avgiftsfri kulturskola- Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V)
2019-01-15 Motion om att se över styrformen för den kommunala
välfärden- Carin Högstedt (V)
2018-12-21 Motion om ett fyrverkeriförbud - Malin Lauber (S)
Medborgarförslag
2019-02-07 Medborgarförslag om trafiksäkerheten vid skolan, Teleborg
centrum
2019-02-05 Medborgarförslag om att installera solceller på alla nybyggda
villor, hyreshus och industrifastigheter
2019-01-17 Medborgarförslag om att bygga glastak längs med Storgatan
2019-01-16 Medborgarförslag om fria pedagogiska måltider även på
korttids- och gruppboende
2019-01-14 Medborgarförslag om åtgärder för sänkt hastighet i Lilla
Fylleryd
2019-01-12 Medborgarförslag om tillbyggnad av simhallen
2019-01-07 Medborgarförslag om en hundlekplats
2019-01-06 Medborgarförslag om nytt folkets hus i simhallens lokaler
2018-12-19 Medborgarförslag rörande trafik för gångtrafikanter och
cyklister i handelsområdet Norremark
2018-12-19 Medborgarförslag om plan för klimatomställning
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2018-12-18 Medborgarförslag om en ljusslinga på gamla tågspåret mellan
Växjö och Rottne
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§ 47

Dnr 2019-00029

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta
genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om trafiksäkerheten vid skolan, Teleborg centrum
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om åtgärder för sänkt hastighet i Lilla Fylleryd
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om hundlekplats överlämnas till tekniska
nämnden.
• Medborgarförslag om trafik för gångtrafikanter och cyklister i
handelsområdet Norremark överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om en ljusslinga på gamla tågspåret mellan Växjö
och Rottne överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om en dagsaktuell karta över vägarbeten i Växjö
tätort överlämnas till tekniska nämnden
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan
nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet
är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten
inte överlåtas.
Enligt rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av
kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning
lämnar sedan förslag på delegering.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
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§ 48

Dnr 2019-00010

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige efter
senaste sammanträdet:
2018-12-17 Tekniska nämndens beslut om Medborgarförslag om en
trafiklösning i Helgevärma
2018-12-17 Nämnden för arbete och välfärds rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS avseende tredje kvartalet 2018
2019-01-17 Beslut om upphävande av Tävelsås vattenskyddsområde 2019
2019-01-17 Beslut om upphävande av Vederslövs vattenskyddsområden
2019
2019-02-08 Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen som inte verkställts i tid - kvartal 4 2018
2019-02-08 Rapportering från omsorgsnämnden av gynnande beslut enligt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som
inte verkställts i tid - kvartal 4 2018
2019-02-01 Beslut VKAB 2019-01-22 § 9 Beslut om koncernbidrag till
Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till
Växjö kommun
2019-02-01 VKAB 2019-01-22 § 8 Budget och plan 2019-2021 VKAB och
VKAB-koncernen
2018-10-05 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-09-26 § 79 om
uppdrag att utveckla Växjö kommun till en attraktiv
sommarkommun, utvecklingsplan för badplatser och
campingplatser
2019-01-18 Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut om ersättare i
kommunfullmäktige efter Elisabeth Sigfridsson (KD)
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