Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-11-19

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 19.15
Bo Frank (M), ordförande
Emelie Öberg (S), 2:e vice ordförande
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M) § 281-290, 296
Andreas Lindström (M) 291-295, 297-311
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopsson (M)
Glenn Nilsson (M) § 281-288
Mikael Virdelo (M) § 289-311
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)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Martin Edberg (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S) § 281-289, 296
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 290-295, 297-311
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
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Marko Kosonen (S) § 281-289
Ola Löfquist (S) § 290-311
Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD) § 281-289
Hannes Jónsson (SD) § 290-311
Erik Jansson (MP)
Yusuf Isik (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Susanna Röing (L)
Gunnel Jansson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Rickard Karlsson (L)
Agneta Nordlund G-son (M)
Setareh Najafidigehsara (M)
Håkan Frizén (V)
Ylva Jönsson (V)
Hans-Erik Fransson (M)
Romeo Pettersson (SD)
Patrik Åkesson (KD)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Andreas Ekman (M)
Ann-Christin Eriksson (V)
Kenneth Quick (M)
Anders Lindoff (S)
Patricia Aguilera (S)
Annika Nilsson (C)
Yvonne Ekaremål (C)
Claes Bromander (C)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare

Övriga

Örjan Mossberg (V), ordförande i kommunens
revisorer §
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Justering
Justerare

Emelie Öberg (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)

Plats och tid

Kommunhuset, den 25 november kl. 10.00

Justerade paragrafer

§§ 281-311

Ajournering

15.30 – 15.55
17.00 – 17.05 Allmänhetens frågestund
17.40 – 17.50

Allmänhetens
frågestund

En fråga har skickats in till
utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om hur det går med det planerade
bygget av den nya förskolan på Furutå.
Svar lämnas av Pernilla Tornéus.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: 281289, 296, 290-295, 297-311

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Emelie Öberg

Justerare

……………………………………
Rose-Marie Holmqvist
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2019-11-19 är
justerat.
Anslagsdag

2019-11-25

Anslaget tas ner

2019-12-17

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

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

Justering av protokoll...................................................................................................8

§ 282 Dnr 313843

Godkännande av dagordning .................................................................................. 9

§ 283 Dnr 331458
Uppmärksammande av den svenska demokratin 100 år
(införandet av allmän och lika rösträtt) ............................................................... 10

§ 284 Dnr 321836

Information om Växjö station och kommunhus..................................................... 11

§ 285 Dnr 2019-00619

Granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens
styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande...................... 12

§ 286 Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund ........................................................ 13

§ 287 Dnr 2019-00082

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

§ 288 Dnr 2019-00531

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
från Malin Lauber (S) om utfallet av valfrihet inom särskilt
boende ........................................................................................................................... 16

§ 289 Dnr 2019-00547

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) från Björn Kleinhenz (V) om utbildningsklyftor i
Växjö kommun............................................................................................................... 17

§ 290 Dnr 2019-00550

Interpellation till nämnden för arbete och välfärds ordförande
Oliver Rosengren (M) från Elisabet Flennemo (V) om förslaget
på avveckling av psykoterapiteamet .................................................................... 18

§ 291 Dnr 2019-00588

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
från Malin Lauber (S) om förberedelser i Växjö kommun i
samband med inkorporering av barnkonventionen .......................................... 19

§ 292 Dnr 2019-00615

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
från Martina Forsberg (S) om daglig verksamhet ............................................ 20

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
5 (53)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-11-19

§ 293 Dnr 2019-00536

Motion om att söka medlemskap i nätverket Age-friendly Cities
and Communities/Åldersvänliga städer - Carin Högstedt (V) ........................ 21

§ 294 Dnr 2019-00506

Motion om att säkerställa att regnbågsflaggan hissas under
Växjö Pride - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S) ................................... 24

§ 295 Dnr 2019-00304
Medborgarförslag om förskola och utbyggd skola i Ör.................................. 28

§ 296 Dnr 2019-00430

Medborgarförslag om kontroll av avlopp på landsbygden ........................... 29

§ 297 Dnr 2019-00429

Medborgarförslag om att synliggöra speciella träd i stadsmiljö
och parker ..................................................................................................................... 31

§ 298 Dnr 2019-00241

Medborgarförslag om att spara grönytor för att få blommande
ängar ............................................................................................................................. 32

§ 299 Dnr 2019-00532

Medborgarförslag om att sätta upp förvaringsskåp för hjälmar
utanför Gemla station ............................................................................................... 34

§ 300

Dnr 2019-00544

Medborgarförslag om rabatterade eller gratis bussresor för
pensionärer inom kommunen under lågtrafik .................................................... 35

§ 301 Dnr 2018-00239

Växjöortens Fältrittklubb/VFK ansökan om lån för att bygga ny
hästsportanläggning ................................................................................................. 36

§ 302 Dnr 2019-00556

Projektgodkännande av investeringsprojekt
avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan ....................................................... 39

§ 303 Dnr 2016-00684

Detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö kommun ........................................ 41

§ 304 Dnr 2019-00476

Val av valnämnd 2020-2022 ................................................................................... 45

§ 305 Dnr 2019-00545
Val av ny nämndeman i Växjö tingsrätt efter Ulrika Nordén
Schön (V)....................................................................................................................... 46

§ 306Dnr 2019-00533

Val av ny ersättare i styrelsen för Växjö Energi AB och Växjö
Energi Elnät AB efter Charlotta Svanberg (S)..................................................... 47
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§ 307 Dnr 2019-00623

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Videum AB - Lisa Larsson
(S) .................................................................................................................................... 48

§ 308Dnr 2019-00624

Avsägelse från som uppdrag ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Maria Strand Gustbée (M) ......................................... 49

§ 309Dnr 2019-00120
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag ............................. 50

§ 310 Dnr 2019-00029

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag ...................................................................................................... 52

§ 311 Dnr 2019-00010

Meddelanden till kommunfullmäktige ................................................................... 53
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§ 281

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Emelie Öberg (S) och Rose-Marie
Holmqvist (S) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
dagens protokoll.
Justering äger rum måndagen den 25 november klockan 10.00 i
kommunhuset.
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§ 282

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen.
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§ 283

Dnr 331458

Uppmärksammande av den svenska demokratin 100
år (införandet av allmän och lika rösträtt)
Kerstin Hesselgren, gestaltad av skådespelerskan Cecilia Kyllinge, första
kvinna i riksdagens första kammare, berättar om hennes upplevelse av
sin första tid i Sveriges riksdag.
Ordförande Bo Frank berättar efter framträdandet att detta genomförs
för att uppmärksamma 100 års jubileet av införande av allmän och lika
rösträtt i Sverige. Riksdagens talmän har uppmanat landets kommuner
att på olika sätt uppmärksamma detta.
Ledamoten i kommunfullmäktige, Gunnar Nordmark, berättar om Gulli
Petrini som var första kvinna i stadsfullmäktige i Växjö och också första
kvinna i en drätselkammare (motsvarar nuvarande kommunstyrelsen) i
Sverige. Nordmark berättar om hennes bakgrund, hennes tid i Växjö,
och hennes tid som aktiv politiker samt sist men inte minst hennes
drivande arbete för kvinnlig rösträtt.
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§ 284

Dnr 321836

Information om Växjö station och kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om
byggnationen av Växjö station och kommunhus samt vad som i övrigt
händer på stationsområdet.
Återställning av gång- och cykelbana på södra järnvägsgatan är klar så
långt det är möjligt. Sista etappen genomförs våren 2020. Fyra
väderskydd har färdigställts vid stadsbussterminalen på
Kronobergsgatan. Programarbetet för Norra Bantorget och Pär
Lagerqvists pågår och ett samarbetsavtal ska slutas med Jernhusen.
Projektering av Klosterbron pågår för att bygga till och upprusta bron.
En provisorisk regionbussterminal planeras för att byggnation ska ske
på nuvarande plats.
Tenje informerar vidare om själva station- och kommunhuset där
montage av glaspartier pågår och kommer vara klart mars/april,
trästommen är klar. Bygglov för bl.a. transformatorstation har erhållits.
När det gäller ekonomin så är Klosterbron 8 mnkr dyrare än budgeterat
men förhoppningsvis kan statsbidrag finansiera delar av det projektet.
Nästa prognos för hela projektet kommer i december.
Tidplanen är att huset är färdigställt 31 januari 2021 och inflyttning sker
under våren 2021. Jernhusen kommer vara klara med sina ytor i augusti
och sedan monteras den temporära stationen ned.
Tenje informerar slutligen om hur det arbete pågår med flytt, möbler
och inredning och framarbetandet av nya arbetssätt.
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§ 285

Dnr 2019-00619

Granskning av kommunstyrelsens och tekniska
nämndens styrning och ledning av
direktupphandlingars genomförande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige överlämnar rapporten till kommunstyrelsen och
tekniska nämnden för yttrande.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisionen granskat kommunstyrelsens och
tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars
genomförande. PwC har lämnat rapporten Granskning avseende
kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av
direktupphandlingars genomförande.
Revisorerna har vid sitt sammanträde 2019-11-05 godkänt rapporten och
beslutat att överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om att
överlämna rapporten för yttrande till kommunstyrelsen och tekniska
nämnden enligt gällande rutin.
Granskningsrapporten presenteras på dagens sammanträde av Örjan
Mossberg (V), ordförande i kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 286

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Christer Svensson (SD) svarar på fråga från föregående sammanträde
från Ola Löfqvist (S) om förslaget i Sverigedemokraternas budget på
riksnivå att förändra inflytandet över arbetsmiljön.
Alf Skogmalm (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om fria busskort i förhållande till beslutet om aktivt skolval
för alla.
Svar lämnas av Pernilla Tornéus.
Rose-Marie Holmqvist (S) frågar kultur- och fritidsnämndens
ordförande Jon Malmqvist (KD) om vilka ekonomiska beräkningar som
har gjorts kopplat till flytten av konsthallen till Smålands museum samt
om tillgänglighetsfrågan har beaktats.
Svar lämnas av Jon Malmqvist.
Maria Garmer (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren (M), om att få ungdomar från Araby sökt sommarjobb
och vilka åtgärder som planeras för att öka ansökningarna från detta
område.
Svar lämnas av Oliver Rosengren.
Gullvi Strååt (S) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd,
Oliver Rosengren (M) om Svenska kyrkans kampanj mot mäns våld mot
kvinnor och om kommunen deltar i kampanjen.
Svar lämnas av Oliver Rosengren.
Martin Edberg (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Jon
Malmqvist (KD) om statusen för simhallsprojektet.
Svar lämnas av Jon Malmqvist.
Malin Lauber (V) frågar ordförande i Wexnet AB, Bo Frank (M) om att en
fastighetsägare valt att lämna Wexnet och vilka konsekvenser detta får
för Wexnet samt om hur det ser ut med kunder i övrigt.
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Svar lämnas av Bo Frank.
Christer Svensson (SD) frågar vice ordförande kommunstyrelsen Malin
Lauber (S) om Socialdemokraterna skulle utesluta en medlem om
medlemmen blev kär i med t.ex. honom.
Svar lämnas av Malin Lauber.
Björn Kleinhenz (V) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Jon
Malmqvist (KD) om enprocentmålet för konstnärlig utsmyckning och
revideringen av kommunens regler samt om varför inte någon
representant från Blågröna Växjö medverkar vid det möte som ordnats
för att diskutera frågan.
Jon Malmqvist svarar.
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§ 287

Dnr 2019-00082

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden medge om
interpellationer som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har inkommit sedan det senaste
sammanträdet:
2019-11-06 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf
Hedin (M) från Martina Forsberg (S) om daglig verksamhet
2019-10-24 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Malin Lauber (S) om förberedelser i Växjö
kommun i samband med inkorporering av
barnkonventionen
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§ 288

Dnr 2019-00531

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf
Hedin (M) från Malin Lauber (S) om utfallet av
valfrihet inom särskilt boende
Kommunfullmäktige har i § 244/2019 medgett en interpellation till
omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) från Malin Lauber (S) om
utfallet av valfrihet inom särskilt boende.
Interpellationen besvaras av Ulf Hedin.
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§ 289

Dnr 2019-00547

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande
Pernilla Tornéus (M) från Björn Kleinhenz (V) om
utbildningsklyftor i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 244/2019 medgett en interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) från Björn
Kleinhenz (V) om utbildningsklyftor i Växjö kommun.
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus.
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§ 290

Dnr 2019-00550

Interpellation till nämnden för arbete och välfärds
ordförande Oliver Rosengren (M) från Elisabet
Flennemo (V) om förslaget på avveckling av
psykoterapiteamet
Kommunfullmäktige har i § 244/2019 medgett en interpellation till
nämnden för arbete och välfärds ordförande Oliver Rosengren (M) från
Elisabet Flennemo (V) om förslaget på avveckling av psykoterapiteamet
Interpellationen besvaras av Oliver Rosengren.
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§ 291

Dnr 2019-00588

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) från Malin Lauber (S) om
förberedelser i Växjö kommun i samband med
inkorporering av barnkonventionen
Kommunfullmäktige har i § 287/2019 medgett en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Malin Lauber (S) om
förberedelser i Växjö kommun i samband med inkorporering av
barnkonventionen.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§ 292

Dnr 2019-00615

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf
Hedin (M) från Martina Forsberg (S) om daglig
verksamhet
Kommunfullmäktige har i § 287/2019 medgett en interpellation till
omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) från Martina Forsberg (S)
om daglig verksamhet.
Interpellationen besvaras av Ulf Hedin.
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§ 293

Dnr 2019-00536

Motion om att söka medlemskap i nätverket Agefriendly Cities and Communities/Åldersvänliga
städer - Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom en översyn och
utvärdering av Växjö kommuns samarbeten med externa parters pågår.
Det är därför i nuläget inte aktuellt att inleda några nya samarbeten.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har i en motion inkommen i oktober 2019 föreslagit
att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden att
närmare utreda hur ett medlemskap i WHO:s nätverk Åldersvänliga
städer kan bidra till Växjö kommuns utveckling inom ovan nämnda
politikområden och om positivt ansöka om medlemskap.
Högstedt skriver att en åldersvänlig kommun är en kommun som är bra
för alla, inte minst barnfamiljer. Det finns inga motsättningar mellan
äldres och yngres behov i detta fall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 372/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen eftersom en översyn och utvärdering av Växjö
kommuns samarbeten med externa parters pågår. Det är därför i
nuläget inte aktuellt att inleda några nya samarbeten.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Julia Berg (S):
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att uppdra till
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden att närmare utreda hur ett
medlemskap i WHO:s nätverk Åldersvänliga städer kan bidra till Växjö
kommuns utveckling inom ovan nämnda politikområden samt ta fram en
eventuell kostnadsberäkning för medlemskapet.
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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
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 33
röster mot 24 röster för Carin Högstedts förslag. Fyra ledamöter avstår
från att rösta, se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
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Omröstningsbilaga 1
§ 293 Motion om att söka medlemsskap i nätverket Age-friendly Cities
and Communities/Åldersvänliga städer - Carin Högstedt (V)
Resultat
Ja
Nej
Avstår

33
24
4

Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Erik Jansson (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Yusuf Isik (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Andreas Lindström (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopson (M)
Mikael Virdelo (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)

Röst
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Julia Berg (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Martina Forsberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Ola Löfqvist (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Justerares signatur

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 294

Dnr 2019-00506

Motion om att säkerställa att regnbågsflaggan
hissas under Växjö Pride - Malin Lauber (S) och
Tomas Thornell (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på nya riktlinjer för flaggning, där det
säkerställs att flaggning med regnbågsflaggan sker under Växjö Pride.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Det blir märkligt att debattera ett ämne som detta när det i tider av
internbudget i flera frågor som behandlas i kommunfullmäktige och i
nämnderna, återkommande nämns hur viktigt det är att Växjö Kommun
fokuserar på kärnuppdraget. Att det är så vi måste göra när vi sparar i
ladorna.
Att få älska den man vill och att vi som människor har rätt att få visa upp
att vi gör så, är ett behjärtansvärt budskap. Inte minst borde
Socialdemokrater bakom motionen veta hur viktigt det är. Sett till vad vi
på senare tiden läst om i media är den saken Inom det egna partiet
tydligen inte lika viktigt.
Det åligger inte kommunens skattebetalare att medverka till att politiskt
arvoderade timmar blir lagda på förändrade flaggrutiner och kostnader
för omläggning av rutiner flaggning av kärleksbudskap. Många
alternativa budskap kan i så fall kännas lika angelägna för annan att vilja
få flaggat för.
Prideflaggan är att jämföra med ett företags symbolflagga. Enligt en av
svenska flaggregler framgår det att företagsflaggor inte räknas som
”riktiga flaggor”. Citat Wikipedia ”Därför gäller inte samma regler som
för nationalflaggor” man syftar på tider och annat…..kort senare nytt
citat ”Flaggning med nationalflagga vid samma tillfälle bör undvikas och
under inga omständigheter får en företagsflagga ges en bättre placering
än en nationalflagga”.
Fråga uppstår. På vilken av alla kommunens alla stänger ska Prideflaggan
hissas? Vilken plats är bäst när alla andra måste hållas tomma? Eller
menar motionär och svarande att prideflaggor i besparingstid skall
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köpas in och hängas i samtliga kommunens alla flaggstänger? Är detta
kärnuppdrag?
Sverigedemokraterna reserverar sig mot sitt yrkande på avslag till
motionen.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S) har i en motion föreslagit att
Växjö kommun tar fram ett förslag på nya riktlinjer för flaggning där
Växjö kommun säkerställer att flaggning av regnbågsflaggan ska ske
under Växjö Pride.
I motionen skriver Lauber och Thornell att Växjö kommun i flera år
hissat regnbågsflaggan under Växjö Pride. Detta är ett sätt att visa att
Växjö kommun är en kommun som står för öppenhet och tolerans, och
för att undvika en godtycklig bedömning om regnbågsflaggan ska hissas
föreslås alltså att förslag på nya riktlinjer tas fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 373/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
på nya riktlinjer för flaggning, där det säkerställs att flaggning med
regnbågsflaggan sker under Växjö Pride.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP), Andreas
Olsson (C), Björn Kleinhenz (V), Gunnar Nordmark (L), Ulf Hedin (M),
Anna Tenje (M), René Jaramillo (M), Johnny Werlöv (V) och Kjell Olsson
(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige avslår motionen.
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.
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Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56
röster mot 5 röster för Christer Svenssons yrkande. Se
omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Motionären
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Omröstningsbilaga 2
§ 294 Motion om att säkerställa att regnbågsflaggan hissas under Växjö
Pride - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S)
Resultat
Ja
Nej
Avstår

56
5
4

Individuella resultat
Namn

Röst

Namn

Röst

Bo Frank (M)
Erik Jansson (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Yusuf Isik (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Andreas Lindström (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopson (M)
Mikael Virdelo (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)

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

Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Julia Berg (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Martina Forsberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Ola Löfqvist (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 295

Dnr 2019-00304

Medborgarförslag om förskola och utbyggd skola i
Ör
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
utbildningsnämnden kontinuerligt ser över lokalbehovet utefter
befolkningsprognosen och planerar verksamheten efter detta. Den
senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleålder i Ör
näst intill kommer att halveras under den kommande tioårsperioden.
Det finns därför inte underlag för en ny förskola i Ör.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga
en ny kommunal förskola i Ör. Ör har ett stort upptagningsområde, och
en kommunal förskola skulle göra landsbygden ännu mer levande än vad
den är idag, anser förslagsställaren.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 375/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att utbildningsnämnden kontinuerligt
ser över lokalbehovet utefter befolkningsprognosen och planerar
verksamheten efter detta. Den senaste befolkningsprognosen visar att
antalet barn i förskoleålder i Ör näst intill kommer att halveras under
den kommande tioårsperioden. Det finns därför inte underlag för en ny
förskola i Ör.
Utbildningsnämnden har i § 161/2019 lämnat följande yttrande:
Utbildningsnämnden ser kontinuerligt över lokalbehovet utefter
befolkningsprognosen och planerar verksamheten efter detta. Den
senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleålder i Ör
näst intill kommer att halveras under den kommande tioårsperioden.
Det finns därför inte underlag för en ny förskola i Ör.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
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§ 296

Dnr 2019-00430

Medborgarförslag om kontroll av avlopp på
landsbygden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande i § 91/2019 där det framgår
att miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att redan idag undersöks
de enskilda avloppen på landsbygden tillräckligt för att ta beslut om
förbud att släppa ut avloppsvatten.
Bakgrund
Ett medborgarförslag som inkom i augusti 2019 innehåller synpunkter
om att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte vet hur avloppen på
landsbygden fungerar och att nämnden skriver beslut om förbud att
släppa ut avloppsvatten på rena gissningar. Författaren har som förslag
att nämnden på plats ska ta reda på funktionen på avloppen. Personen
menar också att nämnden rekommenderar avloppslösningar som har
stora problem. Personen vill att de som bor på landsbygden ska kunna
fortsätta använda sina redan fungerande avloppsanläggningar.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren medverkar vid dagens sammanträde och yttrar sig i
ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 376/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till miljö- och
hälsoskyddsnämndens yttrande i § 91/2019 där det framgår att miljöoch hälsoskyddsnämnden bedömer att redan idag undersöks de enskilda
avloppen på landsbygden tillräckligt för att ta beslut om förbud att
släppa ut avloppsvatten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 91/2019 lämnat följande
yttrande: Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att vi redan idag
undersöker de enskilda avloppen på landsbygden tillräckligt för att ta
beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
29 (53)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-11-19

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 297

Dnr 2019-00429

Medborgarförslag om att synliggöra speciella träd i
stadsmiljö och parker
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
På sikt ser vi det som ett bra förslag med att uppmärksamma speciella
träd genom skyltning, vilket kan ske i till exempel Linnéparken eller i
Linnés arboretum. Om bästa sätt är via fysisk skyltning eller digital
teknik prövas då. I dagsläget finns det dock inte resurser i form av
personal att genomföra detta.
Bakgrund
En medborgare har inkommit med ett förslag om att synliggöra speciella
träd i stadsmiljö och parker. Ett enkelt sätt vore att sätta upp skyltar vid
vissa träd för att uppmärksamma dessa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 377/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
På sikt ser vi det som ett bra förslag med att uppmärksamma speciella
träd genom skyltning, vilket kan ske i till exempel Linnéparken eller i
Linnés arboretum. Om bästa sätt är via fysisk skyltning eller digital
teknik prövas då. I dagsläget finns det dock inte resurser i form av
personal att genomföra detta.
Tekniska nämnden har i § 154/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avger följande yttrande som svar på medborgarförslaget:
På sikt ser vi det som ett bra förslag med att uppmärksamma speciella
träd genom skyltning, vilket kan ske i t ex Linnéparken eller i Linnés
arboretum. Om bästa sätt är via fysisk skyltning eller digital teknik
prövas då. I dagsläget finns det dock inte resurser i form av personal att
genomföra detta.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 298

Dnr 2019-00241

Medborgarförslag om att spara grönytor för att få
blommande ängar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Sedan ett år tillbaka driver tekniska förvaltningen ett projekt för att
skapa ”gräsmatteängar” och under sommaren 2019 genomfördes ett
försök där 20 områden på totalt 9 hektar värnades från klippning. Detta
har visat sig gynna pollinatörer samtidigt som det ger viss
resursbesparing. Tekniska nämnden håller därför med förslagsställaren
att på rätt plats är det alldeles utmärkt att spara grönytor från klippning
och istället få blommande ängar med gott om fjärilar.
Bakgrund
I maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att spara så många grönytor
som möjligt från klippning och istället få blommande ängar med målet
”Växjö – Sveriges fjärilsstad”. Som skäl till förslaget anges
forskningsrapporter om den pågående ekologiska katastrofen med
kraftigt vikande insektspopulationer samt FN:s expertpanel som lyfter
fram den stora faran med den enorma förlusten av biologisk mångfald
som nu fortgår med pågående markanvändning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 378/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
Sedan ett år tillbaka driver tekniska förvaltningen ett projekt för att
skapa ”gräsmatteängar” och under sommaren 2019 genomfördes ett
försök där 20 områden på totalt 9 hektar värnades från klippning. Detta
har visat sig gynna pollinatörer samtidigt som det ger viss
resursbesparing. Tekniska nämnden håller därför med förslagsställaren
att på rätt plats är det alldeles utmärkt att spara grönytor från klippning
och istället få blommande ängar med gott om fjärilar.
Tekniska nämnden har i § 153/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
Sedan ett år tillbaka driver tekniska förvaltningen ett projekt för att
skapa ”gräsmatteängar” och under sommaren 2019 genomfördes ett
försök där 20 områden på totalt 9 hektar värnades från klippning. Detta
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har visat sig gynna pollinatörer samtidigt som det ger viss
resursbesparing. Tekniska nämnden håller därför med förslagsställaren
att på rätt plats är det alldeles utmärkt att spara grönytor från klippning
och istället få blommande ängar med gott om fjärilar. Vi hoppas därför
kunna genomföra de investeringar som behövs, när budget så medger,
för att utöka denna skötselmetod.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 299

Dnr 2019-00532

Medborgarförslag om att sätta upp förvaringsskåp
för hjälmar utanför Gemla station
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att då det inte är
Växjö kommun som äger Gemla station, utan företaget Evedal Invest AB,
har vi ingen beslutanderätt över denna.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår förslagsställaren att man borde sätta upp
förvaringsskåp utanför stationen i Gemla. Skåpen ska vara tillräckligt
stora för att rymma cykelhjälm och även mopedhjälm. Detta för att
gynna cykling och/eller mopedkörning till stationen för att därifrån
sedan ta tåget till Växjö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 379/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att då det inte är Växjö kommun som
äger Gemla station, utan företaget Evedal Invest AB, har vi ingen
beslutanderätt över denna.
Yrkanden
Otto Lindlöf (S) med instämmande av Maria Garmer (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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§ 300

Dnr 2019-00544

Medborgarförslag om rabatterade eller gratis
bussresor för pensionärer inom kommunen under
lågtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det är Region
Kronoberg som beslutar om kollektivtrafiken.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som inkom till kommunstyrelsen i oktober 2019
föreslås att Växjö kommunfullmäktige ska besluta att införa
rabatterade/gratis bussresor under lågtrafik för ålders- och
sjukpensionärer som bor i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 380/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det är Region Kronoberg som
beslutar om kollektivtrafiken.
Yrkanden
Maria Garmer (V) med instämmande av Ida Eriksson (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
Förslagsställaren
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§ 301

Dnr 2018-00239

Växjöortens Fältrittklubb/VFK ansökan om lån för
att bygga ny hästsportanläggning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller ansökan om lånefinansiering om 500 000
kronor för nerlagda kostnader i förprojektering av Växjö
Hästsportcenter.
Lånet ska löpa med marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
aktuella upplåningsränta med extern kreditgivare, med ett påslag om
0,80 procent motsvarande aktuell borgensavgift. Lånet ska återbetalas
med en rak amorteringsplan på 5 år.
Bakgrund
Växjö fältrittklubb (VFK) har under en längre tid planerat för en satsning
på en utökad verksamhet och ny hästsportanläggning i anslutning till
befintlig ridanläggning i Bergunda. Ambitionsnivån har varit hög och
omfattar investeringar på ca 52 mkr vilket ställer krav på väsentliga
intäktsökningar för att kunna hantera en framtida drift.
Kommunfullmäktige beviljade 2018-10-16 (§ 257) ett villkorat lån till VFK
på maximalt 55 mkr. För utbetalning av lån krävs att ” finansiering av
driftskostnaderna är långsiktigt lösta” och de kalkyler som då
redovisades baserades på ett behov av bidrag och hyresintäkter från
Växjö kommun på sammanlagt 5 mkr per år. Av beslutet i
kommunfullmäktige framgår även att beslut om eventuella bidrag till
drift och hyresavtal med Växjö kommun ska hanteras som separata
ärenden.
Sedan beslutet i kommunfullmäktige har VFK fortsatt sin planering för
Växjö Hästsportcenter och har under den processen även haft ett antal
möten med representanter för Växjö kommun. Inledningsvis initierade
VFK ett antal åtgärder som inte koordinerades, bland annat ansökan om
byggnadslov på kommunal mark innan frågor om eventuell
markförsäljning och planförutsättningar var hanterade. Det framkom
även under hösten 2018 att föreningen upparbetade externa kostnader i
projektet trots att villkoren för lånefinansieringen ännu ej var uppfyllda.
När det kom till Växjö kommuns kännedom att så var fallet uppmanades
VFK att inte upparbeta ytterligare kostnader innan besked kring
eventuellt stöd till driften och hyresavtal med Växjö
kommun var beslutade.
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Efter genomgång med berörda förvaltningar som eventuellt skulle kunna
ha behov av att hyra in sig i planerad hästsportanläggning så konstateras
att behovet uppgår till ca 100-150 tkr per, att jämföra med VFK:s
ursprungliga kalkyl på 2 mkr per år.
Vad gäller budgetutrymme för driftbidrag så finns det för närvarande
inte utrymme för de behov som har framförts, inledningsvis 3 mkr per
år. Sammanfattningsvis innebär detta att projektet med planerad
ambitionsnivå och inriktning inte är genomförbart. Trots senare
revideringar av de ekonomiska kalkylerna för projektet har
man ännu inte presenterat en plan som uppfyller villkoren för
lånebeslutet i kommunfullmäktige.
VFK har 2019-10-09 inkommit med en ansökan om finansiering
avseende nedlagda kostnader till förprojektering av Växjö
Hästsportcenter.
Enligt ansökan har föreningen lånat ut sammanlagt ca 688 tkr till Växjö
Hästsportcenter AB (det bolag som bildats för projektets planerade
genomförande). Utlåningen innebär en stor påfrestning
likviditetsmässigt för föreningen eftersom projektet i sin nuvarande
form inte kan fullföljas. Föreningens verksamhet riskerar att skadas om
inte Växjö kommun kan bidra till att hantera situationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 381/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
bifaller ansökan om lånefinansiering om 500 000 kronor för nerlagda
kostnader i förprojektering av Växjö Hästsportcenter.
Lånet ska löpa med marknadsmässig ränta motsvarande kommunens
aktuella upplåningsränta med extern kreditgivare, med ett påslag om
0,80 procent motsvarande aktuell borgensavgift. Lånet ska återbetalas
med en rak amorteringsplan på 5 år.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 28 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att VFK har
hamnat i en utmanande situation till följd av de kostnader som har
upparbetats i förprojektering av Växjö Hästsportcenter innan den
långsiktiga finansieringen av driften är löst. Växjö kommun har varit
delaktig i processen för att hitta lösningar tillsammans med föreningen,
men har inte sanktionerat eller krävt att man skall ikläda sig externa
kostnader.
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Inte heller har Växjö kommun i dialogen med VFK bekräftat att
kommunen ska stå för kostnader inom ramen för den förprojektering
som VFK har initierat. Så snart vi fick kännedom att VFK upparbetade
externa kostnader har vi uppmanat VFK att inte upparbeta ytterligare
kostnader innan besked kring eventuellt bidrag till driften och
hyresavtal med Växjö kommun var beslutade.
För att den uppkomna situationen inte skall riskera att skada nuvarande
verksamhet föreslås ett lån från Växjö kommun om 500 000 kronor för
att hantera likviditeten i VFK. Föreningen bedöms kunna hantera en
återbetalning av lånet på fem år och risken för Växjö kommun är
hanterbar, även om belåningsbara säkerheter för lånet saknas.
Extern finansiering för ändamålet bedöms inte möjlig att uppbringa, och
det är av allmänt intresse för Växjö kommun att bistå föreningen så att
konsekvenserna för nuvarande verksamhet kan begränsas.

Beslutet skickas till
Växjöortens Fältrittklubb
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
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§ 302

Dnr 2019-00556

Projektgodkännande av investeringsprojekt
avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om genomförande av investeringsprojekt
enligt bifogat underlag Projektplan för projekt Avloppspumpstation Södra
Järnvägsgatan. Projektet ingår i tekniska nämndens huvudprojekt ”Nr
8613 Tillväxtpumpstationer” med beräknad totalkostnad 14 300 000 kr.
Bakgrund
Spill- och dagvattenavloppsnätet längs Liedbergsgatan ner mot Södra
Järnvägsgatan klarar inte av att avleda flödet vid kraftiga regn, vilket ger
stor risk för omfattande källaröversvämningar. Flödesbelastningen från
Liedbergsgatan förvärrar översvämningsrisken inom stadsdelen Söder,
samt förvärrar risken för utsläpp av orenat spillavloppsvatten.
För att kraftigt reducera dessa risker så kommer en ny
nödavloppspumpstation kallad AP Södra Järnvägsgatan att byggas på
fastigheten Ymer 2. Vid flödestoppar kommer pumpstationen att pumpa
undan avloppsvatten och därigenom avlasta avloppsnätet.
Målet med projektet är att VA-infrastrukturen i form av avloppsrening
blir mer hållbar och robust, genom att dels minska risken för
källaröversvämningar och dels minska risken för utsläpp av orenat
spillavloppsvatten, vid nederbördsrelaterade flödestoppar på
avloppsnätet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 382/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat
underlag Projektplan för projekt Avloppspumpstation Södra
Järnvägsgatan. Projektet ingår i tekniska nämndens huvudprojekt
”Nr8613 Tillväxtpumpstationer” med beräknad totalkostnad 14 300 000
kr.
Tekniska nämnden har i § 179/2019 föreslagit kommunfullmäktige
besluta om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag
”Projektplan för projekt Avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan”.
Projektet ingår i tekniska nämndens huvudprojekt ”Nr 8613
Tillväxtpumpstationer” med beräknad totalkostnad 14 300 000 kr.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
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§ 303

Dnr 2016-00684

Detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö
kommun enligt förslag upprättat den 20 juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 6 mars 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som
framgår av utlåtandet.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Miljöpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Vi i Miljöpartiet reserverar oss mot beslutet gällande det föreslagna
bostadsbyggandet (förtätningen) på fastigheten Hovdalbogård 3 & 4.
Beslutet strider mot PBL kap 2 §.6
Att såga ner 30-åriga blodlönnar (allén) som är både vackra,
naturbejakande, syrealstrande och skyddande från biltrafiken på
Mörners väg strider mot många av alla miljömål som Växjö kommun satt
upp.
Ett av byggnadsnämndens mål är att ”Värna om de kvalitéer som finns i
den redan byggda fysiska miljön." Att bygga 5 massiva 6-våningshus
längs med Mörners väg skulle medföra att nuvarande hyreshusområde
förlorar flera kvalitéer. Ljusinsläpp från söder skulle minska betydligt
och förstöra deras bostadsmiljö.
I Växjös hållbarhetsprogram står det skrivet att vi ska ha ”en rik och
varierad biologisk mångfald i … den bebyggda miljön” och att vi ska ”Ta
hänsyn till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen”.
Vi i Miljöpartiet anser att det skulle vara ett stort misstag att tillåta
bostadsbebyggelse med så kraftig förtätning längs med Mörners väg och
som medför att blodlönnsallén måste sågas ner. Grönskan är viktig för
den biologiska mångfaldens skull, för klimatet och för människors hälsa.
Närhet till grönska förebygger stress och psykisk ohälsa.
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Bakgrund
Detaljplanens syfte är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en
förtätning av bostäder inom fastigheterna Hov-Dalbogård 3 & 4 samt
förskola.
Detaljplanen har under perioden 22 juni 2017 till 17 september 2017 varit
utställd för granskning i enlighet med 5 kap PBL. Underrättelse om
granskning har skickats till sakägare samt samtliga kommunala
förvaltningar.
Beslutsunderlag
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen i § 205/2018. Av olika skäl så
sköts antagandet av detaljplanen i kommunfullmäktige upp. Nu har
byggnadsnämnden meddelat att detaljplanen kan antas.
Kommunstyrelsen har i § 205/2018 föreslagit att kommunfullmäktige
besluta att anta detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö
kommun enligt förslag upprättat den 20 juni 2017.
Med hänvisning till utlåtande den 6 mars 2018 ska framförda synpunkter
inte föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som
framgår av utlåtandet.
Byggnadsnämnden har i § 82/2018 fattat nedanstående beslut:
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2017-0620, och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5
kapitlet 29 §, Plan- och bygglagen.
Med hänvisning till utlåtande 2018-03-06, ska framförda åsikter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som
redovisats i utlåtandet.
Yrkanden
Erik Jansson (MP) med instämmande av Carin Högstedt (S) och Magnus
P Wåhlin (MP):
Kommunfullmäktige godkänner inte detaljplan som medger
bostadsbyggnation (förtätning) på fastigheten Hovdalbogård 3 och 4.
Kommunfullmäktige anser att den detaljplan som föreslås inte följer
Plan- och bygglagen kap 2 § 6.
Vid planläggning ska byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
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1.

stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan.

Detaljplaneförslaget strider även mot byggnadsnämndens mål om att
”Värna om de kvalitéer som finns i den redan byggda fysiska miljön.”
Tony Lundstedt (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 Erik Janssons yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 49
röster mot 8 röster för Erik Janssons yrkande. Fyra ledamöter avstår
från att rösta. Se omröstningsbilaga 3.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Berörda sakägare
Byggnadsnämnden
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Omröstningsbilaga 3
§ 303 Detaljplan för Hov-Dalbogård 3 & 4, Växjö kommun
Resultat
Ja
Nej
Avstår

49
8
4

Individuella resultat
Namn

Röst

Namn

Röst

Bo Frank (M)
Erik Jansson (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Yusuf Isik (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Andreas Lindström (M)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Röing (L)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopson (M)
Mikael Virdelo (M)
Christoffer Nordmark (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Carin Högstedt (V)
Maria Garmer (V)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Julia Berg (S)
Per Nilimaa (SD)
Björn Kleinhenz (V)
Elisabet Flennemo (V)
Johnny Werlöv (V)
Arijeta Reci (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Martina Forsberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Ola Löfqvist (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 304

Dnr 2019-00476

Val av valnämnd 2020-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare i
valnämnden från och med 2020-01-01 till och med 2022-12-31:
Ledamöter
Benny Johansson (M), ordförande
Bengt-Göran Sandell (S), vice ordförande
Hannington Lubwama (M)
Emelie Öberg (S)
Gudrun Holmberg (C)

Ersättare
Frank Hjelm (M)
Tajma Sisic (S)
Magnus Folcker (MP)
Kristian Rappner (V)

Bakgrund
Valnämnden valdes bara på ett år när kommunfullmäktige genomförde
val av nämnder m.m. i december 2018. Kommunfullmäktige ska nu välja
valnämnd för resterande del av mandatperioden, 1 januari 2020 till 31
december 2022.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 36/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar utse följande ledamöter och ersättare i valnämnden från och
med 2020-01-01 till och med 2022-12-31:
Ledamöter:
Benny Johansson (M), ordförande
Bengt-Göran Sandell (S), vice ordförande
Hannington Lubwama (M)
Emelie Öberg (S)
Gudrun Holmberg (C)

Ersättare:
Frank Hjelm (M)
Tajma Sisic (S)
Magnus Folcker (MP)
Kristian Rappner (V)

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda
Valnämnden
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 305

Dnr 2019-00545

Val av ny nämndeman i Växjö tingsrätt efter Ulrika
Nordén Schön (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Linda Rhodén (V) till ny nämndeman i
Växjö tingsrätt för perioden 2020-01-01 till 2023-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 273/2019 beviljat Ulrika Nordén Schöns (V)
avsägelse från uppdraget som nämndeman i Växjö tingsrätt för perioden
2020 – 2023. Ingen ny nämndeman utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 37/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Linda Rhodén (V) till ny nämndeman i Växjö
tingsrätt för perioden 2020-01-01 till 2023-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Linda Rhodén
Växjö tingsrätt
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 306

Dnr 2019-00533

Val av ny ersättare i styrelsen för Växjö Energi AB
och Växjö Energi Elnät AB efter Charlotta Svanberg
(S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Monica Bernholtz (S) till ny ersättare i
styrelsen för Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB till och med
årsstämmorna 2023.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 276/2019 beviljat Charlotta Svanbergs (S)
avsägelse från uppdragen som ersättare i styrelsen för Växjö Energi AB
och Växjö Energi Elnät AB. Ingen ny ersättare utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 38/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Monica Bernholtz (S) till ny ersättare i
styrelsen för Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB till och med
årsstämmorna 2023.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Monica Bernholtz
Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB
Förtroendemannaregistret
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§ 307

Dnr 2019-00623

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Videum AB Lisa Larsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Lisa Larsson (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i
Videum AB den 8 november 2019.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 39/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
noterar avsägelsen och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
För kännedom
Lisa Larsson
Videum AB
Förtroendemannaregistret
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§ 308

Dnr 2019-00624

Avsägelse från som uppdrag ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Maria Strand Gustbée (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Maria Strand Gustbée (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2019-12-31.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 40/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar avsägelsen och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
För kännedom
Maria Strand Gustbée
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 309

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
2019-11-05 Motion om begränsning av fria måltider för politiker och
tjänstepersoner i Växjö kommun - Christer Svensson (SD)
2019-11-05 Motion om att höja kvaliteten på färdtjänsten - Per
Nilimaa (SD)
2019-10-11

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

2019-10-08 Motion om att utreda möjligheterna att skapa en ny
stadsdel (Grön stadsby) som uppfyller målen i Agenda 2030
och i Växjö kommuns hållbarhetsprogram - Andreas
Håkansson (C)
Medborgarförslag
2019-11-08 Medborgarförslag om att införa permanenta
hastighetstavlor på Vallviksvägen, Teleborg
2019-11-07

Medborgarförslag om nya trafiklösningar för att öka
säkerheten vid Torparängen, Teleborg

2019-11-05 Medborgarförslag om fri parkering vid Tegnérkyrkogården
2019-11-04 Medborgarförslag om övergångsställe samt
hastighetsreducerande åtgärd på Kungsvägen/Kungsgatan
mellan Ekebovägen och Mörners väg
2019-10-30 Medborgarförslag om att säkerställa wifi med högsta
kvalitet på tågen
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2019-10-27 Medborgarförslag om tillbyggnad av Växjö simhall med en
50 meters simbassäng med SM-mått
2019-10-25 Medborgarförslag om Växjö som en kärnvapenfri zon
2019-10-17

Medborgarförslag om hundbad i anslutning till kommunala
badplatser

2019-10-16 Medborgarförslag om hjälp med mat och boende till
hemlösa
2019-10-10 Medborgarförslag om belysning på Teleborgs hundrastgård
2019-10-10 Medborgarförslag om att mångårigt projekt för utveckling
av grönområden
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§ 310

Dnr 2019-00029

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om belysning på Teleborgs hundrastgård
överlämnas till tekniska nämnden.
•

Medborgarförslag om hundbad i anslutning till kommunala
badplatser överlämnas till kommunstyrelsen.

•

Medborgarförslag om övergångsställe samt
hastighetsreducerande åtgärd på Kungsvägen/Kungsgatan
mellan Ekebovägen och Mörners väg överlämnas till tekniska
nämnden.

•

Medborgarförslag om fri parkering vid Tegnérkyrkogården
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
Kommunstyrelsen
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§ 311

Dnr 2019-00010

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige
efter senaste sammanträdet:
2019-10-16 Omsorgsnämndens rapportering till IVO över ej verkställda
beslut perioden 190701-190930.
2019-10-28 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
hundbadplats vid Trummen.
2019-10-28 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
sänkt hastighet på Bergsnäsvägen.
2019-10-28 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
hundrastgård/hundaktivitetspark vid Trummen.
2019-10-28 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
förbättrad biologisk mångfald i grönområden.
2019-10-28 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
cykelväg till Gemla.
2019-10-29 Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Kerstin Kindstrand (MP). Ny ersättare Erik Jansson
(MP).
2019-11-04 Byggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplan för
Byggmästaren 6, Öster, Växjö.
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