Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-17

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 – 18.30
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) § 312-322, 324-326
Kenneth Quick (M) § 323, 327-353
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M) § 312-322, 324-326
Hans-Erik Fransson (M) § 323, 327-353
Lena Wibroe (M)
Glenn Nilsson (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M) § 312-319
Andreas Ekman (M) § 320-353
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Caroline Persson (L)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S) § 312-339
Cecilia Lundin Danielsson (S) § 340-353
Rose-Marie Holmqvist (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S) § 312-319
Ola Löfquist (S) § 320-353
Gunnar Storbjörk (S) § 312-320
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 321-353
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Marko Kosonen (S)
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Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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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)
Tajma Sisic (S) § 312-322, 324-330
Anders Lindoff (S) § 323, 331-353
Yusuf Isik (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Andreas Lindström (M)
Mikael Virdelo (M)
Hannes Jónsson (SD)
Claes Bromander (C)
Patrik Åkesson (KD) § 312-322, 324-326
Kaj-Mikael Petersson (KD) § 323, 327-353
Susanna Röing (L)
Gunnel Jansson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Michael Sjöö (S)
Håkan Frizén (V)
Ann-Christin Eriksson (V)
Ylva Jönsson (V)
Romeo Pettersson (SD)
Rickard Karlsson (L)
Erik Jansson (MP)
Annika Nilsson (C)
Agneta Nordlund G-son (M)
Setareh Najafidigehsara (M)
Patricia Aguilera (S)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare

Justering
Justerare

Emelie Öberg (S)
Sara Johansson (SD)

Plats och tid

Kansliavdelningen, den 20 december kl. 10.00

Justerade paragrafer

§§ 312-353
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Ajournering

15.25 – 15.45
17.05 – 17.10 Allmänhetens frågestund
17.30 – 17.40

Allmänhetens
frågestund

En medborgare frågar omsorgsnämndens
ordförande Ulf Hedin (M) om arbetssituationen
och scheman för hemvårdspersonal.
Ulf Hedin svarar.

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
312-322, 324-330, 323, 331-353

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Emelie Öberg

Justerare

……………………………………
Sara Johansson
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2019-12-17 är
justerat.
Anslagsdag

2019-12-20

Anslaget tas ner

2020-01-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen

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

………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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§ 324 Dnr 2019-00210

Medborgarförslag om nya lokaler för slöjdarbete mm. ............... 37
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Avslutningsord........................................................................................... 88
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§ 312

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Emelie Öberg (S) och Sara Johansson
(SD) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
dagens protokoll.
Justering äger rum fredagen den 20 december klockan 10.00 i
kommunhuset.
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§ 313

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande tillägg:
• Interpellationssvar från ordförande i hållbarhetsutskottet
Magnus P Wåhlin (MP) till Maria Garmer (V) om förtroendevaldas
och tjänstepersoners flygvanor
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner
dagordningen med följande tillägg:
• Interpellationssvar från ordförande i hållbarhetsutskottet
Magnus P Wåhlin (MP) till Maria Garmer (V) om förtroendevaldas
och tjänstepersoners flygvanor
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§ 314

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Håkan Frizén (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
varför inte olika genomförda extraköp kopplade till nya kommunhuset
finns protokollförda.
Anna Tenje svarar.
Johnny Werlöv (V) frågar hållbarhetsutskottets ordförande Magnus P
Wåhlin (MP) om hur det går med att få kommunen fossilbränslefri till
2020.
Magnus P Wåhlin svarar.
Malin Lauber (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
att dubbelt så många har fått avslag på sina ansökningar till särskilt
boende jämfört med föregående år och hur han ser på utvecklingen.
Ulf Hedin svarar.
Björn Kleinhenz (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus om resultaten för elever i kommunen i stort jämfört med Braås
skola och vad man kan göra med resursfördelningen för de skolor där
elever oavsett bakgrund har sämre betyg än elever i kommunen i snitt.
Pernilla Tornéus svarar.
Gullvi Strååt (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
om det genomförs prover av avloppsvatten för att se hur mycket
narkotika som används och i så fall hur resultatet ser ut för Växjö.
Anna Tenje svarar.
Ulf Hedin (M) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus
(M) om händelsen på Teknikum där det gick larm om dödligt våld, vad
hände och vilka erfarenheter har man fått av händelsen.
Pernilla Tornéus svarar.
Tomas Thornell (S) frågar Ulf Hedin (M) om frivilliga som hjälper
omsorgstagare ska behöva betala för kaffe på boenden.
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Ulf Hedin svarar.
Anna Tenje (M) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
utvecklingen inom hemvård och hemsjukvård under januari till
november 2019 och om kundnöjdheten.
Ulf Hedin svarar.
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§ 315

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:
2019-12-09 Interpellation till ordförande i hållbarhetsutskottet Magnus
P Wåhlin (MP) från Maria Garmer (V) om förtroendevaldas
och tjänstepersoners flygvanor
2019-11-19

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) från Lisa Larsson (S) om fritidshemmen i Växjö
kommun
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§ 316

Dnr 2019-00546

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Martin Edberg (S) om
arbetet med suicidprevention
Kommunfullmäktige har i § 244/2019 medgett en interpellation
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Martin Edberg (S)
om arbetet med suicidprevention
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§ 317

Dnr 2019-00643

Interpellationssvar från utbildningsnämndens
ordförande Pernilla Tornéus (M) till Lisa Larsson (S)
om fritidshemmen i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 315/2019 medgett en interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) från Lisa Larsson
(S) om fritidshemmen i Växjö kommun.
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus.
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§ 318

Dnr 2019-00676

Interpellationssvar från ordförande i
hållbarhetsutskottet Magnus P Wåhlin (MP) till
Maria Garmer (V) om förtroendevaldas och
tjänstepersoners flygvanor
Kommunfullmäktige har i § 315/2019 medgett en interpellation till
ordförande i hållbarhetsutskottet Magnus P Wåhlin (MP) från Maria
Garmer (V) om förtroendevaldas och tjänstepersoners flygvanor.
Interpellationen besvaras av Magnus P Wåhlin.
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§ 319

Dnr 2019-00403

Motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom
kombinationstjänster - Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att man i grunden är
positiv till förslaget, men om den ska genomföras krävs vidare
utredning, vilket idag inte kan prioriteras. Det förekommer redan idag
att medarbetare arbetar exempelvis inom omsorgsförvaltningen, och
även har uppdrag inom räddningstjänsten. Kommunfullmäktige
uppmuntrar förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att generellt
sett ställa sig positiva till att anställda arbetar som deltidsbrandmän,
även om varje fall måste prövas individuellt.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna 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
Carin Högstedt (V) och Ann-Christin Eriksson (V) har till fullmäktige
lämnat en motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom
kombinationstjänster. Motionen avser dock främst samarbete mellan
Omsorgsnämnd och Värends räddningstjänstförbund.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder,
främst omsorgsnämnden, att tillsammans med Värends
Räddningsförbund utveckla rekryteringsbasen genom att använda
kombinationstjänster som verktyg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 408/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att man i grunden är positiv till förslaget, men
om den ska genomföras krävs vidare utredning, vilket idag inte kan
prioriteras. Det förekommer redan idag att medarbetare arbetar
exempelvis inom omsorgsförvaltningen, och även har uppdrag inom
räddningstjänsten. Kommunfullmäktige uppmuntrar förvaltningar och
bolag i kommunkoncernen att generellt sett ställa sig positiva till att
anställda arbetar som deltidsbrandmän, även om varje fall måste prövas
individuellt.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
17 (88)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-17

Kommunchefen har i en skrivelse daterad 9 oktober 2019 redogjort för
ärendet. Yttranden har lämnats från såväl omsorgsnämnden i § 72/2019
som Värends räddningstjänstförbund i § 57/2019. Av yttrandena framgår
att det redan pågår ett samarbete i frågan. Samarbetet har hittills
resulterat i en gemensam studieresa 2016 och en utredning som
redovisades våren 2018. Värends räddningstjänstförbund nämner även
ett gemensamt arbete kring rekryteringsstrategi för sin
deltidsorganisation. Omsorgsnämnden nämner behov av att vidare och
djupare utreda de praktiska och arbetsrättsliga förutsättningarna som
behöver tas i beaktande vid kombinationstjänster hos två olika juridiska
arbetsgivare.
Kommunchefens yttrande utgör en sammanvägd bedömning av de båda
instansernas yttranden samt antar ett koncernperspektiv på frågan.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Eva Johansson (C) med instämmande av Iréne Bladh (M) och Ulf Hedin
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Carin Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga
1.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Omsorgsnämnden
Värends räddningstjänstförbund
Övriga nämnder och styrelser
HR-chefen
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Omröstningsbilaga 1
§ 319 Motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom
kombinationstjänster - Carin Högstedt (V)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
0
61

Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Claes Bromander (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Susanna Röing (L)
Caroline Persson (L)
Lena Wibroe (M)
Andreas Lindström (M)
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)

Val
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)
Tajma Sisic (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Henrietta Serrate (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)

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

Gullvi Strååt (S)
Marko Kosonen (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Nej
Nej
Nej
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§ 320

Dnr 2019-00115

Motion om att lämna LOV för särskilda boenden Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med omsorgsnämndens
beslut i § 89/2019 med följande motivering:
Motionärerna föreslår att Växjö kommun ska sluta tillämpa LOV för nya
särskilda boenden. Detta är dock inte möjligt eftersom en kommun
antingen har LOV för särskilt boende eller inte. Det är inte tillåtet att ha
LOV för endast vissa boenden.
Sedan införandet av LOV i särskilt boende i Växjö har flera nya boenden
etablerats. Detta har lett till att de som är i behov av särskilt boende har
fått fler boenden att välja på. Långsiktigt kan det bli problem om allt fler
etableringar sker som inte motsvaras av det behov som finns. I praktiken
blir dock systemet troligen självreglerande. Inget omsorgsföretag vill ta
risken att investera i ett nytt särskilt boende om man inte ser ett rimligt
underlag för sin satsning.
I Växjö har vi inställningen att våra medborgares skattepengar ska
användas till så god kvalitet som möjligt och så effektivt som möjligt och
vi kommer därför att under 2020 inleda en översyn av LOV i särskilt
boende. Vi vill se hur det påverkar såväl omsorgstagare som personal
och kostnader samt se vilka möjligheter som finns att förbättra
systemet.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna 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.
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
LOV är infört i särskilt boende i vår kommun. Vi anser att kommunen
ska ta bort möjligheter till LOV i just särskilt boende. Det är bättre
kvalité och bättre förvaltade pengar med större kontroll att ha
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verksamheten helt i kommunens regi. Valfrihet finns i kommunen, i de
befintliga boendena.
Det är kostbart att ha tomma platser i kommunen och samtidigt betala
pengar till LOV-verksamheter. Det finns ingen rimlighet i det. Vi har
ingen kontroll hur verksamheter sköts och vi har sett dåliga resultat i
undersökningar. Bland annat finns inget krav på utbildad personal och
personaltäthet. Skattepengar ska inte slukas upp av vinster i LOVverksamheter som i våra ögon görs på bekostnad av kvalitén på vården
till de äldre.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut att även
fortsättningsvis ha LOV i kommunen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
fullmäktige ska uppdra åt omsorgsnämnden att sluta tillämpa lagen om
valfrihetssystem (LOV) för nya särskilda boenden. Motionen konstaterar
att kommunen inte fullt ut kontrollerar tillgången till platser i särskilt
boende när det finns möjlighet för enskilda utförare att bedriva särskilt
boende inom ramen för valfrihetssystemet. Detta uppges ha föranlett
beslut om att stänga kommunala platser i särskilt boende. Motionen
önskar att kommunen återtar kontrollen över nya etableringar av
särskilda boenden samt planeringen av omsorgen och ser fram mot en
framtid där innehållet i alla särskilda boenden har hög kvalité
beträffande vård och omsorg men också erbjuder olika inriktning och
specialiteter i det vardagliga innehållet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 409/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen i enlighet med omsorgsnämndens beslut i § 89/2019
med följande motivering:
Motionärerna föreslår att Växjö kommun ska sluta tillämpa LOV för nya
särskilda boenden. Detta är dock inte möjligt eftersom en kommun
antingen har LOV för särskilt boende eller inte. Det är inte tillåtet att ha
LOV för endast vissa boenden.
Sedan införandet av LOV i särskilt boende i Växjö har flera nya boenden
etablerats. Detta har lett till att de som är i behov av särskilt boende har
fått fler boenden att välja på. Långsiktigt kan det bli problem om allt fler
etableringar sker som inte motsvaras av det behov som finns. I praktiken
blir dock systemet troligen självreglerande. Inget omsorgsföretag vill ta
risken att investera i ett nytt särskilt boende om man inte ser ett rimligt
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underlag för sin satsning.
I Blågröna Växjö har vi inställningen att våra medborgares skattepengar
ska användas till så god kvalitet som möjligt och så effektivt som möjligt
och vi kommer därför att under 2020 inleda en översyn av LOV i särskilt
boende. Vi vill se hur det påverkar såväl omsorgstagare som personal
och kostnader samt se vilka möjligheter som finns att förbättra
systemet.
Omsorgsnämnden har i § 89/2019 föreslagit att kommunfullmäktige att
avslå motionen med följande motivering:
Motionärerna föreslår att Växjö kommun ska sluta tillämpa LOV för nya
särskilda boenden. Detta är dock inte möjligt eftersom en kommun
antingen har LOV för särskilt boende eller inte. Det är inte tillåtet att ha
LOV för endast vissa boenden.
Sedan införandet av LOV i särskilt boende i Växjö har flera nya boenden
etablerats. Detta har lett till att de som är i behov av särskilt boende har
fått fler boenden att välja på. Långsiktigt kan det bli problem om allt fler
etableringar sker som inte motsvaras av det behov som finns. I praktiken
blir dock systemet troligen självreglerande. Inget omsorgsföretag vill ta
risken att investera i ett nytt särskilt boende om man inte ser ett rimligt
underlag för sin satsning.
I Blågröna Växjö har vi inställningen att våra medborgares skattepengar
ska användas till så god kvalitet som möjligt och så effektivt som möjligt
och vi kommer därför att under 2020 inleda en översyn av LOV i särskilt
boende. Vi vill se hur det påverkar såväl omsorgstagare som personal
och kostnader samt se vilka möjligheter som finns att förbättra
systemet.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Julia Berg (S), Tomas Thornell
(S), Malin Lauber (S) och Sara Johansson (SD): Kommunfullmäktige
besvarar motionen med att uppdra till omsorgsnämnden att avveckla
LOV för särskilt boende.
Gunnel Jansson (MP) med instämmande av Caroline Persson (L),
Margareta Jonsson (C), Ulf Hedin (M) och Anna Tenje (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Carin Högstedts yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 32
röster mot 29 röster för Carin Högstedts yrkande. Se omröstningsbilaga
2.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Omsorgsnämnden
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Omröstningsbilaga 2
§ 320 Motion om att lämna LOV för särskilda boenden - Carin
Högstedt (V)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

32
29
0
61

Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Claes Bromander (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Susanna Röing (L)
Caroline Persson (L)
Lena Wibroe (M)
Andreas Lindström (M)
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Andreas Ekman (M)

Val
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)
Tajma Sisic (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Ola Löfqvist (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marko Kosonen (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 321

Dnr 2019-00613

Motion om att höja kvaliteten på färdtjänsten - Per
Nilimaa (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med det finns ett pågående
uppdrag att se över färdtjänsten tillsammans Region Kronoberg och
övriga kommuner. Dessutom finns flera av de punkter som föreslås i
motionen redan med i kriterierna för nuvarande upphandlingsperiod.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Som framgår av motionen under rubriken Ytterligare försämringar
• Förarna förstår inte vad slutkunden säger och tvärtom
• Förarna har stora brister i sin förmåga att hitta till beställd plats
• Gravt synskadade(blinda) får INTE ta med sitt
hjälpmedel(ledarhunden) i bilen
• Stora brister i bemötandet överlag
Att lösa samtliga dessa mycket allvarliga tillkortakommande så räcker
det inte med att ”Dessutom finns flera av de punkter som föreslås i
motionen redan med i kriterierna för nuvarande upphandlingsperiod.”
De punkter som listas i att-satserna i motionen är en minimerad
helhetslösning
I början av 2000-talet var det en liknande situation inom färdtjänsten Vi
arbetade med de punkter som beskrivs i motionen resultatet blev en
mycket märkbar kvalitéhöjning på tjänsten därtill en Winn Winn
situation eftersom vi under utbildningens gång fick reda på att ett flertal
av förarna aldrig träffat på någon med funktionsnedsättning därmed
blev de också tryggare i sitt arbete
Bakgrund
Per Nilimaa (SD) har i en motion daterad den 11 november 2019 föreslagit
att kommunfullmäktige ska ge ansvarig nämnd följande uppdrag:
Att snarast (så fort som möjligt) ställa följande krav på leverantören
(Region Kronoberg)
• Att varje förare i färdtjänsten pratar bra svenska
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•
•
•
•

Att varje förare har utbildning i bra bemötande av personer med
funktionsnedsättning
Att varje förare har utbildning i minst grundläggande
funktionshinderkunskap
Att leverantören (Region Kronoberg) inför någon form av
sanktionssystem (prickning) av underleverantörerna (de privata
bolagen som serviceresor upphandlar)
Att leverantören (Region Kronoberg) inför lämplig utformning av
insamling (exempelvis telefontjänst) av användarens upplevelse
av tjänsten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 410/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med det finns ett pågående uppdrag att se över
färdtjänsten tillsammans, Region Kronoberg och övriga kommuner.
Dessutom finns flera av de punkter som föreslås i motionen redan med i
kriterierna för nuvarande upphandlingsperiod.
Ordförande har i en skrivelse daterad 11 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Yrkanden
Per Nilimaa (SD) med instämmande av Hannes Jónsson (SD):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandet mot kommunstyrelsens
förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Per Nilimaas yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56
röster mot 5 röster för Per Nilimaas yrkande. Se omröstningsbilaga 3.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
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Omröstningsbilaga 3
§ 321 Motion om att höja kvaliteten på färdtjänsten - Per Nilimaa (SD)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

56
5
0
61

Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Claes Bromander (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Susanna Röing (L)
Caroline Persson (L)
Lena Wibroe (M)
Andreas Lindström (M)
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Andreas Ekman (M)

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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
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)
Tajma Sisic (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Ola Löfqvist (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marko Kosonen (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Justerares signatur

Val
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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§ 322

Dnr 2019-00614

Motion om begränsning av fria måltider för politiker
och tjänstepersoner i Växjö kommun - Christer
Svensson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. En bedömning om vilken förtäring
som är lämplig måste göras från fall till fall. Däremot gäller alltid
restriktivitet som norm för måltider på kommunens bekostnad.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Motionen om att begränsa fria måltider för politiker och tjänstepersoner
uppkom på oktober månads fullmäktige. Det debatterades i nära 1 timma
om vi ska äta kött eller vegetariskt. Det var uppenbart att motionärerna
inte läst sin egen källa man hänvisar till. Enbart vi Sverigedemokrater
hade tagit sig tid att läsa källan som man måste göra för att vara insatt i
ämnet.
En första prognos i våras sade att Växjö kommun kommer göra ett
kraftigt underskott på över 100 miljoner kronor. Därefter har vi sparat
och minskat ner på en rad områden. Vi har dragit in på suketer för de
äldre. Vi har stängt ner äldreboende, vi sparar på skolan, vi sparar på
kulturen, vi släcker ner var tredje gatlykta, vi klipper inte gräset lika ofta,
vi skottar inte snön lika ofta. Vi fryser partistöden
Listan kan göras lång. Men är det något vi inte minskar ner på är det alla
gratis luncher och middagar. Besparingen är en droppe i havet men
likväl en tydlig signal från oss SD att vi vill dra vårt strå till stacken.
Trots all besparing blir det ett underskott i år. Nästa år kommer nya
besparingsåtgärder. Vad skall vi då spara på? Ett lågt odds är att stänga
ner skolor.
Men en sak är säker. Under inga omständigheter skall de fria måltiderna
röras.
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Bakgrund
Christer Svensson (SD) har i en motion daterad den 5 november 2019
föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra följande till
kommunstyrelsen:
• att låta utforma och uttala direktiv till berörda nämnder och
styrelser om begränsning av fria måltider för politiker och
tjänstepersoner i uppdrag för Växjö kommun.
• att densamma beslutar att endast enklare förtäring som
ostsmörgås, frukt eller bakverk fritt kan ingå vid konferens och
likvärdiga sammankomster.
• att i de fall där extern part inte bekostar lunch eller middag
betalar politiker och tjänsteperson för sådan själva.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 411/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen. En bedömning om vilken förtäring som är lämplig
måste göras från fall till fall. Däremot gäller alltid restriktivitet som norm
för måltider på kommunens bekostnad.
Ordförande har i en skrivelse daterad 11 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Tenje (M) med instämmande av 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 Christer Svenssons yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56
röster mot 5 röster för Christer Svenssons yrkande. Se
omröstningsbilaga 4.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
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Omröstningsbilaga 4
§ 323 Motion om begränsning av fria måltider för politiker och
tjänstepersoner i Växjö kommun - Christer Svensson (SD)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

56
5
0
61

Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Oliver Rosengren (M)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Claes Bromander (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Patrik Åkesson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Susanna Röing (L)
Caroline Persson (L)
Lena Wibroe (M)
Andreas Lindström (M)
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Andreas Ekman (M)

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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
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)
Tajma Sisic (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Ola Löfqvist (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marko Kosonen (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Justerares signatur

Val
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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§ 323

Dnr 2019-00539

Motion om att minska matsvinnet i kommunens
verksamheter genom att sälja den mat som blir över
- Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att måltidsorganisationen
ska arbeta strukturerat för att minska matsvinnet genom att i första
hand minska överproduktionen av mat och utveckla arbetssätt i köken
för att på ett säkert sätt ta hand om och återanvända överbliven mat.
När matsvinnet minimerats och matproduktionen är i balans kan
möjligheten att sälja överbliven mat utredas.
Att minska matsvinnet är en del i uppdraget som kommunfullmäktige
gett måltidsorganisationen för att effektivisera verksamheten 2020.
Bedömningen är att fokus i första hand under 2020 bör vara på att
minska matsvinnet och att sälja den överblivna maten skulle kunna vara
aktuellt efter det.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna 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.
Ledamöterna för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Matsvinn är något som vi kan tillvarata på bättre sätt än idag då mycket
slängs. Naturligtvis är det bästa att jobba på att få ner de lagade
volymerna men fram tills vi kan få till det behöver vi göra något annat.
Sälja överskott av mat till självkostnadspris är ett ypperligt bra förslag
som vi ställer oss bakom.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut att rösta
nej för att sälja överbliven mat.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Växjö kommun inför ett sätt att sälja den mat som blir över efter
tillagning i kommunens kök. Lauber skriver i motionen att varje dag
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tillagas en stor mängd måltider i olika kök i kommunens verksamheter.
Den mesta maten äts upp men en del mat måste kastas. Genom att sälja
den mat som blir över kan vi minska matsvinnet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 412/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att måltidsorganisationen ska arbeta
strukturerat för att minska matsvinnet genom att i första hand minska
överproduktionen av mat och utveckla arbetssätt i köken
för att på ett säkert sätt ta hand om och återanvända överbliven mat.
När matsvinnet minimerats och matproduktionen är i balans kan
möjligheten att sälja överbliven mat utredas.
Att minska matsvinnet är en del i uppdraget som kommunfullmäktige
gett måltidsorganisationen för att effektivisera verksamheten 2020.
Bedömningen är att fokus i första hand under 2020 bör vara på att
minska matsvinnet och att sälja den överblivna maten skulle kunna vara
aktuellt efter det.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 oktober 2019 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår att måltidsorganisationen ska arbeta
strukturerat för att minska matsvinnet genom att i första hand minska
överproduktionen av mat och utveckla arbetssätt i köken för att på ett
säkert sätt ta hand om och återanvända överbliven mat. När matsvinnet
minimerats och matproduktionen är i balans kan möjligheten att sälja
överbliven mat utredas.
Att minska matsvinnet är en del i uppdraget som kommunfullmäktige
gett måltidsorganisationen för att effektivisera verksamheten 2020.
Denna motion syftar till att sälja överbliven mat, inte minska matsvinnet.
Bedömningen är att fokus i första hand under 2020 bör vara på att
minska matsvinnet och att sälja den överblivna maten skulle kunna vara
aktuellt efter det.
Avstämning har gjorts med juridiska avdelningen samt miljö- och
hälsoskyddskontoret. Kommunjuristen anser att det är möjligt att sälja
överproducerad mat som uppstår naturligt och tillfälligt. Dock bör inte
mat överproduceras i syfte att säljas. Om mat ska säljas behöver ett
system för prissättning och debitering tas fram. Miljö- och
hälsoskyddskontoret ser inga hinder med att serveringssvinn säljs i
serveringen om kunden själv fyller en matlåda och kökspersonal finns
närvarande och kan svara på frågor angående innehåll, allergener mm.
Ansvaret för maten som sålts övergår då till kunden när lådan har fyllts.
Om matlådor istället ska packas av köket måste dessa märkas enligt
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livsmedelslagstiftningens märkningsförordning och köket ansvara för
nedkylning och för att kylkedjan inte bryts. Att packa matlådor är alltså
mer resurskrävande.
Miljö- och hälsoskyddskontoret skriver i ett yttrande daterat 30 oktober
2019 att man är positiv till initiativ för att minska mat-svinnet i de
kommunala verksamheterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
förutsätter att eventuella förändringar av verksamheterna anmäls till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och att den mat som går till försäljning
uppfyller livsmedelslagstiftningens krav på säker mat.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V) och Christer
Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 32
röster mot 29 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 5.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Verksamhetschef måltidsorganisationen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Omröstningsbilaga 5
§ 323 Motion om att minska matsvinnet i kommunens verksamheter
genom att sälja den mat som blir över - Malin Lauber (S)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

32
29
0
61

Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Kenneth Quick (M)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Claes Bromander (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Susanna Röing (L)
Caroline Persson (L)
Lena Wibroe (M)
Andreas Lindström (M)
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Andreas Ekman (M)

Val
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
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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)
Anders Lindoff (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Ola Löfqvist (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marko Kosonen (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 324

Dnr 2019-00210

Medborgarförslag om nya lokaler för slöjdarbete
mm.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
kommunstyrelsen för en dialog med kommunala pensionärsrådet (KPR),
studieförbund med flera om att hitta befintliga lokaler i t.ex. skolor med
mera som kan samutnyttjas.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige som föreslår
att kommunen utöver Pensionärernas hus fattar ett principbeslut om
anskaffande av nya lokaler som kan härbärgera träslöjd, bokbindning,
målning och vävning. Förslagsställaren menar att denna typ av
verksamhet inte ryms i kommande pensionärernas hus.
Beslutsunderlag
En representant för förslagsställaren yttrar sig i samband med
behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 414/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att kommunstyrelsen för en dialog
med kommunala pensionärsrådet (KPR) och utbildningsnämnden om att
hitta befintliga lokaler som kan samutnyttjas.
Omsorgsnämnden har i § 90/2019 rekommenderat att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden att, efter samråd med pensionärsföreningarna
kring framtida efterfrågan, ta fram ett förslag för hur en slöjdsal på skola
eller studieförbund kan göras tillgänglig. Vidare att det undersöks om
det finns plats för vävstolar i någon av kommunens befintliga lokaler.
Nämnden bedömer att nya Pensionärernas hus i övrigt rymmer stora
möjligheter för skapande verksamheter av olika slag.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Ulf Hedin (M) och Carin Högstedt (V):
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
kommunstyrelsen för en dialog med kommunala pensionärsrådet (KPR),
studieförbund med flera om att hitta befintliga lokaler i t.ex. skolor med
mera som kan samutnyttjas.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandet mot kommunstyrelsens
förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Julia
Bergs yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
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§ 325

Dnr 2019-00594

Medborgarförslag om tillbyggnad av Växjö simhall
med en 50 meters simbassäng med SM-mått
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
kommunchefen i oktober fick i uppdrag att göra en kompletterande
utredning gällande möjligheterna att förlägga Växjös framtida simhall på
befintlig plats. När denna utredning är klar, kan beslut fattas om hur
arbetet ska fortgå.
Bakgrund
En medborgare har föreslagit att nuvarande simhall ska byggas till med
en 50 meters simbassäng som har SM-mått.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 415/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att kommunchefen i oktober fick i
uppdrag att göra en kompletterande utredning gällande möjligheterna
att förlägga Växjös framtida simhall på befintlig plats. När denna
utredning är klar, kan beslut fattas om hur arbetet ska fortgå.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Yrkanden
Patrik Åkesson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 326

Dnr 2019-00604

Medborgarförslag om att säkerställa wifi med
högsta kvalitet på tågen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att wifi på tågen,
precis som förslagsställaren påpekar, inte är Växjö kommuns
ansvarsområde. Växjö kommun kommer dock ta med förslaget till
samtal med Region Kronoberg.
Bakgrund
En medborgare har i ett medborgarförslag påpekat att många pendlar
och åker kollektivt till och från Växjö, vilket är positivt. Förslagsställaren
skriver att arbetsförhållandena på tåget är förvånansvärt bra bortsett
från internetanslutningen. Att inte kunna arbeta eller göra för arbetet
nyttiga saker när man reser, är inte bara frustrerande för pendlaren och
arbetsgivaren, utan en mycket lågt hängande frukt för Växjö kommun
att öka attraktionskraften och tillväxten genom att säkerställa wifi med
hög kapacitet för resenärerna.
Slutligen skriver förslagsställaren att ”huruvida det är Växjö kommuns
ansvar att säkerställa wifi på tågen spelar ingen roll i sammanhanget.
Det är Växjö Kommuns skyldighet att göra allt man kan för en
attraktivare kommun och främja arbete och i slutändan skatteintäkter.”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 416/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att wifi på tågen, precis som
förslagsställaren påpekar, inte är Växjö kommuns ansvarsområde. Växjö
kommun kommer dock ta med förslaget till samtal med Region
Kronoberg.
Ordförande har i en skrivelse daterad 4 november 2019 lämnat förslag
till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
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§ 327

Dnr 2019-00473

Medborgarförslag om att utveckla Växjö som den
gröna staden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse daterad 2019-10-25. I skrivelsen beskrivs hur
medborgarförslaget ligger i linje med det nyligen antagna
hållbarhetsprogrammet för Växjö kommun samt den kommande
strategin för odling.
Bakgrund
Den 29 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att
utveckla Växjö som den gröna staden. Av förslaget framgår att det
huvudsakligen handlar om att utveckla grönytor så att det möjliggörs för
mer trädgård, odling och ängsmark. Det framgår också av förslaget att
en sådan utveckling skulle kunna ge flera goda effekter, bland annat
ökad biologisk mångfald, minskad psykisk ohälsa, ökad resiliens och
ökad integration och gemenskap.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 417/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med hänvisning till kommunchefens
skrivelse daterad 2019-10-25. I skrivelsen beskrivs hur
medborgarförslaget ligger i linje med det nyligen antagna
hållbarhetsprogrammet för Växjö kommun samt den kommande
strategin för odling.
Kommunchefen har i en skrivelse den 25 oktober 2019 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat En utveckling av grönytorna i
enlighet med medborgarförslaget bedöms ligga i linje med
hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030” och behov av insatser
återfinns därmed både under programmets samtliga målbilder och
under flera av utmaningarna enligt nedan;
”Biologisk mångfald och ekosystem” där programmet slår fast att;
”Genom att bevara den invånarnära naturen och stärka gröna livsmiljöer
och landskap kan vi undvika en ökad förlust av biologisk mångfald,
försvagade ekosystemtjänster och därmed vår sårbarhet inför
klimatförändringarna. Det handlar bland annat om att skapa mer
förståelse för hur klimat, ekosystem och invånares hälsa och livsvillkor är
sammankopplade.” Kopplat till denna utmaning behöver vi bland annat;
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•
•
•
•

Vara en förebild som markförvaltare
Ta hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
Bevara och utveckla livsmiljöer och landskap, som t.ex. ängs-,
betes-, odlings- och våtmarker
Värna marker med höga värden och lämna utrymme för
kommande generationers behov

”Samhällsbyggande” där programmet bland annat lyfter behovet av att;
• /…/ ”Stärka platsen Växjös betydelse och attraktivitet genom fokus
på kulturarv, kulturliv och landskapets värden
• Utveckla boende- och livsmiljöer som förebygger segregation och
främjar närhet till mötesplatser, natur och kultur
• Bygga ett motståndskraftigt samhälle som förebygger och
balanserar effekter av klimat- och samhällsförändringar/…/”
”Konsumtion och produktion”:
• /…/ ”Stödja och främja innovation kring cirkulära och
biobaserade lösningar
• Skärpa kravställande och uppföljning av hållbarhet i samtliga
upphandlingar och inköp …/
• Främja produktion av mat, energi och råvaror på ett hållbart sätt
• Stödja och utveckla nya former och forum för
delningsekonomi/…/”
”Hälsa och välbefinnande”
• Utveckla livsmiljöer i form av gröna mötesplatser och
spontanytor som främjar god hälsa
• Minska konsekvenserna av de socioekonomiska faktorerna på
den enskildes hälsa /…/
• Främja rörelse varje dag för alla
• /…/ Minimera riskerna att utsättas för skadligt buller,
luftföroreningar och skadliga kemikalier
• Skapa ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter /…/
• Främja goda matvanor för alla
Kopplingarna mellan utveckling av grönstruktur och god hälsa och ökad
resiliens syns därmed tydligt i hållbarhetsprogrammet.
Växjö kommun håller just nu på med att ta fram en plan för odling som
ligger i linje med medborgarförslagets intentioner och
hållbarhetsprogrammet. Växjö kommun har redan sett goda resultat av
en del pilotprojekt kopplat till odling och gemenskap i olika
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bostadsområden. Växjö kommun arbetar också med riktlinjer för att
främja grönstrukturen på och i närheten av skolgårdar.
Kommunledningsförvaltningen bedömer således att medborgarförslaget
ligger i linje med det arbete som är på gång i kommunen, men också att
det ger förslag på goda idéer som inte får glömmas bort i kommunens
arbete.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Hållbarhetschefen
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§ 328

Dnr 2019-00485

Medborgarförslag om att bygga nya Lammhults
skola energismart
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till
Vidingehem AB:s remissvar, inkommet till VKAB den 7 oktober 2019 där
följande framgår:
Vidingehem AB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga
ny skola i Lammhult. I uppdraget ingår att bygga enligt miljöbyggnad
silver vilket innebär att man bland annat tänker på miljö och
energikonsumtionen. Vi projekterar för solceller som ska täcka stora
delar av energibehovet i skolan. Vi bygger med målsättningen 50
kilowattimmar per kvadratmeter i enlighet med Växjö kommuns
energiplan. Eftersom budgeten är satt kan vi inte projektera in
vätgaslösning, utan håller oss till projektplanen. Detsamma gäller för
regnvattensåtervinningen. Dessa lösningar skulle i dagsläget fördyra
projektet ytterligare där vi redan har hög beräknad byggkostnad.
Vidingehem har som målsättning att aktivt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Vi ser med intresse på den tekniska utvecklingen
som sker inom detta område och har följt Åsedaprojektet och detta är
något som vi hoppas genomföra i framtida projekt.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att bygga Lammhults nya skola energismart
har inkommit till Växjö kommun. Förslagsställaren anser att samma
energismarta lösningar ska tillämpas som vid bygget av ett större hus i
Åseda, som nämns som exempel. Förslagsställaren föreslår att lämpliga
byggnader ska förses med solceller, att överskottsel lagras i batterier
och vätgastank, samt att regnvatten insamlas och används för att spola
toaletter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 418/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till Vidingehem AB:s
remissvar, inkommet till VKAB den 7 oktober 2019 där följande framgår:
Vidingehem AB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga
ny skola i Lammhult. I uppdraget ingår att bygga enligt miljöbyggnad
silver vilket innebär att man bland annat tänker på miljö och
energikonsumtionen. Vi projekterar för solceller som ska täcka stora
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delar av energibehovet i skolan. Vi bygger med målsättningen 50
kilowattimmar per kvadratmeter i enlighet med Växjö kommuns
energiplan. Eftersom budgeten är satt kan vi inte projektera in
vätgaslösning, utan håller oss till projektplanen. Detsamma gäller för
regnvattensåtervinningen. Dessa lösningar skulle i dagsläget fördyra
projektet ytterligare där vi redan har hög beräknad byggkostnad.
Vidingehem har som målsättning att aktivt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Vi ser med intresse på den tekniska utvecklingen
som sker inom detta område och har följt Åsedaprojektet och detta är
något som vi hoppas genomföra i framtida projekt.
Växjö Kommunföretag AB har i § 129/2019 beslutat lämna yttrande över
medborgarförslaget i enlighet med Vidingehem AB:s remissvar,
inkommet till VKAB den 7 oktober 2019.
Vidingehem AB har i en skrivelse, inkommen 7 oktober 2019, lämnat
följande yttrande över medborgarförslaget:
Vidingehem AB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga
ny skola i Lammhult. I uppdraget ingår att bygga enligt miljöbyggnad
silver vilket innebär att man bland annat tänker på miljö och
energikonsumtionen. Vi projekterar för solceller som ska täcka stora
delar av energibehovet i skolan. Vi bygger med målsättningen 50
kilowattimmar per kvadratmeter i enlighet med Växjö kommuns
energiplan. Eftersom budgeten är satt kan vi inte projektera in
vätgaslösning, utan håller oss till projektplanen. Detsamma gäller för
regnvattensåtervinningen. Dessa lösningar skulle i dagsläget fördyra
projektet ytterligare där vi redan har hög beräknad byggkostnad.
Vidingehem har som målsättning att aktivt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Vi ser med intresse på den tekniska utvecklingen
som sker inom detta område och har följt Åsedaprojektet och detta är
något som vi hoppas genomföra i framtida projekt.
Yrkanden
Alf Skogmalm (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Växjö Kommunföretag AB

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
45 (88)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-17

§ 329

Dnr 2019-00591

Medborgarförslag om Växjö som en kärnvapenfri
zon
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att frågan ligger
utanför den kommunala kompetensen, det vill säga vad en kommun kan
besluta om.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna 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
Ett medborgarförslag, som inkom i oktober 2019, föreslår att Växjö
kommun ska påverka regeringen och riksdagen att skriva under
förbudet mot kärnvapen och ansluta staden till ICAN:s (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) upprop, samt att verka för att
Växjö ska bli en kärnvapenfri zon.
Förslagsställarna skriver att ” även om mycket av säkerhetspolitiken
bestäms i Stockholm, Washington och Moskva är det viktigt att vi på
gräsrotsnivå lägger oss i och gör våra röster hörda. Kärnvapenfrågan är
viktig ur ett lokalt perspektiv”.
Beslutsunderlag
Förslagsställaren yttrar sig i samband med kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har i § 419/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att frågan ligger utanför den
kommunala kompetensen, det vill säga vad en kommun kan besluta om.
Ordförande har i en skrivelse daterad 10 oktober 2019 lämnat förslag till
beslut.
Yrkanden
Björn Kleinhenz (V) med instämmande av Ann-Kristin Lindquist (S) och
Malin Lauber (S): Bifall till medborgarförslagets första punkt:
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Kommunfullmäktige beslutar att påverka regeringen och riksdagen att
skriva under förbudet mot kärnvapen och ansluta staden till ICAN:s
upprop.
Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Björn Kleinhenz yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34
röster mot 27 röster för Björn Kleinhenz yrkande. Se omröstningsbilaga
6.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
47 (88)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-17

Omröstningsbilaga 6
§ 329 Medborgarförslag om Växjö som en kärnvapenfri zon
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

34
27
0
61

Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Kenneth Quick (M)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Claes Bromander (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Susanna Röing (L)
Caroline Persson (L)
Lena Wibroe (M)
Andreas Lindström (M)
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Andreas Ekman (M)

Val
Ja
Nej
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
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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)
Tajma Sisic (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Ola Löfqvist (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marko Kosonen (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
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Val
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
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§ 330

Dnr 2019-00469

Medborgarförslag om gymnastiksal i Tävelsås
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det i
dagsläget inte finns något beslut om byggnation av förskola eller skola i
Tävelsås och därmed heller inget beslut om byggnation av gymnastiksal.
Lokalbehovet ses kontinuerligt över utefter befolkningsprognoser och
verksamheten planerar efter detta.
Bakgrund
En medborgare skriver i ett medborgarförslag att ”med anledning av
planerna på nybyggnation av en förskola och nya bostäder i Tävelsås vill
vi ge förslag att se över skisserna som finns för att även planera för en
gymnastiksal i samband med byggnationen.”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 420/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att det i dagsläget inte finns något
beslut om byggnation av förskola eller skola i Tävelsås och därmed heller
inget beslut om byggnation av gymnastiksal. Lokalbehovet ses
kontinuerligt över utefter befolkningsprognoser och verksamheten
planerar efter detta.
Utbildningsnämnden har i § 183/2019 lämnat följande yttrande:
Det finns i dagsläget inga beslut om byggnation av förskola eller skola i
Tävelsås och därmed heller inga beslut om byggnation av gymnastiksal.
Utbildningsnämnden ser kontinuerligt över lokalbehovet utefter
befolkningsprognosen och planerar verksamheten efter detta. Den
senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleålder i
Tävelsås kommer att minska under hela prognosperioden (till 2030) och
därför är byggnation av ny förskola i dagsläget inte aktuell. Om
befolkningsprognosen ändras kommer utbildningsnämnden att ta upp
frågan igen.
Kultur- och fritidsnämnden har i ett delegationsbeslut daterat 14
november 2019 lämnat följande yttrande:
Behov och önskemål om nya aktivitetsytor är väldigt stort i hela
kommunen. Detta är ett utmanande arbete att prioritera rätt och kunna
motivera de prioriteringar man gör i ett växande Växjö.
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I Tävelsås och dess direkta närområde är invånarantalet förhållandevis
litet. Kultur- och fritidsnämnden gör därför bedömningen att man nu
inte kan prioritera en byggnation av gymnastiksal i Tävelsås.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 331

Dnr 2019-00603

Vård- och omsorgsavgifter för år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1
januari 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden och nämnden för
arbete och välfärd att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av
bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad
”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2020”.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme
till 390 kronor.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar
sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:
Socialdemokraterna har under ett antal år drivit frågan om en översyn
och jämförelse av Växjö kommuns vård- och omsorgsavgifter. Det har
nu den moderatledda majoriteten delvis gått med på och under 2020 ska
en sådan genomföras och presenteras. Socialdemokraterna hade hellre
sett att en sådan gjorts tidigare.
Med anledning av ovanstående reserverar sig de socialdemokratiska
ledamöterna mot beslutet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20)
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Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter
revideras årligen.
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek
efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2020” ännu inte är
fastställda. Beloppen meddelas under december och då kommer 2019
års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 421/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1
januari 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden och nämnden för
arbete och välfärd att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av
bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad
”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2020”.
3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en hemtjänsttimme
till 390 kronor.
Omsorgsnämnden har i § 91/2019 beslutat följande:
• Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari
2020.
• Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna
som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om
uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2020”.
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•

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 390 kronor.

Nämnden för arbete och välfärd har i § 205/2019 beslutat följande:
• Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att
anta reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari
2020.
• Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att
uppdra åt omsorgsnämnden att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldreoch handikappomsorgen 2020”.
• Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att
fastställa självkostnaden för en hemtjänsttimme till 390 kronor.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Omsorgsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
För kännedom
Författningssamlingen
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§ 332

Dnr 2019-00629

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar, med stöd av 6 § Förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter reviderat förslag till Taxa för miljö- och
hälso-skyddsnämndens offentliga kontroll inom
livsmedelsområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter som används för Växjö kommuns
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringen består av
en uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index
med oktober 2012 som basmånad.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade
timavgifterna ska gälla från 1 januari 2020.
Bakgrund
Ny kontrollförordning
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625
i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till
exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet
extra offentlig kontroll försvinner.
För att säkerställa att miljö- och hälsoskyddsnämnden har möjlighet att
ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver
taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig
kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019.
År 2020 kommer att bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom
flera regelverk som berör kontrollen har förändrats eller är under
förändring.
Indexuppräkning
I Växjö kommuns Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet, (kommunfullmäktige 2018-12-18, §
333) anges i 4 § att miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår
(avgiftsår) ska höja taxans fastställda timtaxa (timavgift) med en
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procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex). Basmånad för indexuppräkning är
oktober månad 2012. Inför 2019 beslutade Kommunfullmäktige om att
indexuppräkna taxan till 971 kr för årlig offentlig kontroll och 827 kr för
registrering, extra offentlig kontroll mm.
Konsumentprisindex mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela
den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt
betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och
inflationsberäkningar i Sverige.
Konsumentprisindex för oktober 2019 publiceras 2019-11-13 hos
Statistiska centralbyrån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 422/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar, med stöd av 6 § Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
reviderat förslag till Taxa för miljö- och hälso-skyddsnämndens
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter som används för Växjö kommuns
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringen består av
en uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index
med oktober 2012 som basmånad.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna
ska gälla från 1 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 101/2019 föreslagit att:
• Kommunfullmäktige med stöd av 6 § Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruks-produkter
antar reviderat förslag till ”Taxa för miljö- och hälso-skyddsnämndens
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet”.
• Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter som används för Växjö kommuns
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringen består av en
uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index med
oktober 2012 som basmånad.
• Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna ska
gälla från 1 januari 2020.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningssamlingen
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§ 333

Dnr 2019-00631

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll
av handel med receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften till 984 kr i taxa för
kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska gälla från 1
januari 2020.
Bakgrund
Kommunen får enligt § 23 lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel ta ut en avgift för sin kontroll.
När kommunfullmäktige 2018-06-12 beslutade om taxa för kontroll av
handel med receptfria läkemedel fastställdes timavgiften till 897 kr.
Samma timavgift som i taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Timavgifterna blev
samma mot bakgrunden av att miljö- och hälsoskyddsnämnden har
motsvarande kostnader för kontrollen enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel som för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 (§ 332) om att höja timavgiften
i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område efter att en ny
framräkning av timavgiften gjorts. Taxan föreslås nu indexuppräknas till
984 kr som ska gälla från 1 januari 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 423/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften till 984 kr i taxa för
kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska gälla från 1 januari
2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 103/2019 föreslagit att:
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa timavgiften till 984 kr i
taxa för kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel.
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•

Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften ska gälla från 1
januari 2020.

Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningssamlingen
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§ 334

Dnr 2019-00630

Indexuppräkning av taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 procent i enlighet med prisindex
inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i
oktober månad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna
ska gälla från 1 januari 2020.
Bakgrund
I Växjö kommuns Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område (kommunfullmäktige 2018-12-18, §
332) anges i § 9 att kommunfullmäktige ska för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja taxans fastställda timtaxa (timavgift) med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 424/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 procent i enlighet med prisindex
inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i
oktober månad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade timavgifterna
ska gälla från 1 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 102/2019 föreslagit att:
• Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 % i enlighet med prisindex
inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
webb i oktober månad.
• Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade
timavgifterna ska gälla från 1 januari 2020.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningssamlingen
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§ 335

Dnr 2019-00632

Indexuppräkning av taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 procent i enlighet med
prisindex inom kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s webb i oktober månad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknade
timavgifterna ska gälla från 1 januari 2020.
Bakgrund
I Växjö kommuns Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens
område (kommunfullmäktige 2018-12-18, § 331) anges i § 7 att kommunfullmäktige ska för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxans
fastställda timtaxa (timavgift) med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s webb i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 425/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 procent i enlighet med prisindex
inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webb i
oktober månad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknad timavgift ska
gälla från 1 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i § 104/2019 föreslagit att:
• Kommunfullmäktige beslutar om en indexuppräkning av den
nuvarande taxans timavgifter med 2,6 % i enlighet med prisindex
inom kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
webb i oktober månad.
• Kommunfullmäktige beslutar att de indexuppräknad timavgift ska
gälla från 1 januari 2020.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningssamlingen
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§ 336

Dnr 2019-00593

Ny prismodell för fjärrvärme till näringsidkare i
Växjö, Rottne, Ingelstad och Braås
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Växjö Energi AB:s beslut i § 27 den 20
september 2019 att:
• godkänna prisnivå avseende ny prismodell för fjärrvärme i Växjö i
enlighet med skrivelse daterad 13 september 2019.
• samma prismodell ska gälla för närvärmeorterna Braås, Ingelstad
och Rottne med andra prisnivåer i enlighet med skrivelse daterad
13 september 2019.
• införandedatum ska vara den 1 april 2020.
Bakgrund
Växjö Energi AB fattade i § 41 den 13 december 2018 ett delbeslut om den
nya prismodellen. Komponenterna i prismodellen och fördelningen dem
emellan presenterades. Styrelsen beslutade att initiera prisdialog med
företagets kunder med utgångspunkt från ny prismodell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 426/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner Växjö Energi AB:s beslut i § 27 den 20 september 2019 att:
• godkänna prisnivå avseende ny prismodell för fjärrvärme i Växjö i
enlighet med skrivelse daterad 13 september 2019.
• samma prismodell ska gälla för närvärmeorterna Braås, Ingelstad
och Rottne med andra prisnivåer i enlighet med skrivelse daterad
13 september 2019.
• införandedatum ska vara den 1 april 2020.
Växjö Kommunföretag AB har i § 146/2019 beslutat att
godkänna Växjö Energi AB:s beslut i § 27 den 20 september 2019 att:
• godkänna prisnivå avseende ny prismodell för fjärrvärme i Växjö i
enlighet med skrivelse daterad 13 september 2019.
• samma prismodell ska gälla för närvärmeorterna Braås, Ingelstad
och Rottne med andra prisnivåer i enlighet med skrivelse daterad
13 september 2019.
• införandedatum ska vara den 1 april 2020.
Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB översänder ärendet till
kommunfullmäktige för slutligt beslut.
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I en tjänsteskrivelse till Växjö Energi AB:s styrelse, daterad 13 september
2019, framgår följande sammanfattning av ärendet:
Över tiden har våra kunders användande/nyttjande av fjärrvärme
förändrats, bland annat har vissa kunder kompletterar sina fastigheter
med andra värmekällor och använder fjärrvärme som spetslast. Detta
gör att vi behöver anpassa vår prismodell för att bättre spegla kundernas
nytta av produkten och ge en rättvisare prissättning mot idag.
Syftet med projektet har varit att analysera, forma och ta fram ett
förslag på en ny prismodell för fjärrvärme. Att framta en hållbar
prismodell för fjärrvärme, som uppfyller krav på, ur kundperspektiv,
enkelhet, tydlighet och ett brukarbeteende som stimulerar till att
uppfylla uppställda miljömål samt rättvis mot de som nyttjar fjärrvärme
hela året kontra de som endast använder fjärrvärme som spets. Den ska,
ur företagsperspektiv, ge en stabil intäkt med bra balans mellan
företagets fasta kostnader och kundens stimulans till energisparande.
Projektgruppen har bestått av resurser från Kraft och värme, kund och
utöver det så har arbetsteamet kompletterats med resurser från Profu
(projektinriktad forskning och utveckling) en konsultfirma som är en
oberoende aktör inom energi, avfall och miljö. Arbetsgruppen har även
kompletterats med resurser från produktion, mätservice, ekonomi och
marknadskommunikation.
En fördjupad analys av effekter av befintlig prismodell har genomförts,
därefter skissades ett förlag på en ny prismodell, följt av att utvärdera
förslag på ny prismodell som presenteras i beslutsunderlaget.
Arbetet har resulterat i att befintliga tre komponenter som befintlig
prismodell består av behålls men justeras.
• Sänkt energipris, behåll två säsonger
• Höjt effektpris, förändrad effektdefinition och borttagen fast
effektdel
• Distributionsavgift tages bort under sommarperioden och flyttas
till vinterperioden.
I bilaga till skrivelsen, daterad 13 september 2019, framgår förslag till ny
prismodell att gälla från och med 1 april 2020.
Växjö Energi AB beslutade i § 27 den 20 september 2019 att:
• att godkänna prisnivå avseende ny prismodell för fjärrvärme i
Växjö i enlighet med presenterat underlag, samt
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•
•

att samma prismodell ska gälla för närvärmeorterna Braås,
Ingelstad och Rottne med andra prisnivåer i enlighet med
presenterat underlag, samt
att införandedatum ska vara den 1 april 2020.

Växjö Energi AB har den 10 oktober 2019 översänt ärendet till Växjö
Kommunföretag AB för godkännande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Energi AB
Växjö Kommunföretag AB
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§ 337

Dnr 2019-00586

Utbetalning av partistöd 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet förblir oförändrat på nivå
83 720 kr per mandat i kommunfullmäktige under 2020. Beslutet innebär
att Växjö kommun tillfälligt frångår styrande dokument Regler för
partistöd i Växjö kommun, antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
269.
Reservation
Ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges budget 2020 exklusive revision innebär ett
minskat anslag på 1 miljon kronor. Drygt 90 procent av
kommunfullmäktiges utgifter härrör från sammanträden respektive stöd
till de politiska partierna, med begränsad möjlighet att påverka.
Partistödet är kopplat till inkomstbasbeloppet, som årligen beräknas av
Pensionsmyndigheten och fastställs av regeringen. Partistödet i Växjö
kommun låg 2019 på 83 720 kr per mandat i kommunfullmäktige per år.
Enligt prognos skulle partistödet 2020 höjas till 86 060 kr per mandat
och år, dvs en kostnadsökning på totalt 142 740 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 427/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att partistödet förblir oförändrat på nivå 83 720 kr per mandat i
kommunfullmäktige under 2020. Beslutet innebär att Växjö kommun
tillfälligt frångår styrande dokument Regler för partistöd i Växjö
kommun, antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, § 269.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 24 oktober 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ärendet
har beretts av kommunfullmäktiges presidium. En tillfällig frysning av
partistöd föreslås för att kommunfullmäktige med minskade anslag ska
ha möjlighet att hålla igång övriga verksamhetsområden såsom
administration, hedersbelöning, utåtriktad verksamhet samt
vänortsverksamhet. Utöver detta beslut har kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidier vidtagit ett flertal besparingsåtgärder inom
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ovan nämna verksamhetsområden. Nytt beslut i ärendet behöver fattas
inför utbetalning av 2021 års partistöd.
Yrkanden
Björn Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandet mot kommunstyrelsens
förslag 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 Björn Kleinhenz yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56
röster mot 5 röster för Björn Kleinhenz yrkande. Se omröstningsbilaga 7.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslichefen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Partier med representation i kommunfullmäktige
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Omröstningsbilaga 7
§ 337 Utbetalning av partistöd 2020
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

56
5
0
61

Individuella resultat
Namn
Bo Frank (M)
Cheryl Jones Fur (MP)
Emelie Öberg (S)
Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Kenneth Quick (M)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell (S)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Claes Bromander (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Susanna Röing (L)
Caroline Persson (L)
Lena Wibroe (M)
Andreas Lindström (M)
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Andreas Ekman (M)

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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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)
Anders Lindoff (S)
Anette Nerlie-Anderberg (S)
Ola Löfqvist (S)
Martin Edberg (S)
Sara Johansson (SD)
Christer Svensson (SD)
Kjell Olsson (S)
Lisa Larsson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Otto Lindlöf (S)
Hannes Jónsson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alf Skogmalm (S)
Gullvi Strååt (S)
Marko Kosonen (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 338

Dnr 2019-00602

Ändring av förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend med anledning av
Uppvidinge kommuns anslutning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Uppvidinge kommuns ansökan
om medlemskap i Samordningsförbundet Värend från och med 1
januari 2020.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2020.
Bakgrund
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att
Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är
Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Alvesta,
Tingsryd, Lessebo och Växjö kommun.
Uppvidinge kommun har ansökt om medlemskap i förbundet och den 11
oktober behandlades förbundsstyrelsen ansökan. Styrelsen äger inte
rätt att besluta om nya medlemmar, utan dess uppdrag är att lämna
rekommendation till ägarna. Styrelsen beslutade att:
• Rekommendera ägarna att godkänna Uppvidinge kommuns
ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend.
• Rekommendera ägarna att medlemskapet gäller från och med 1
januari 2020.
• Rekommendera ägarna att anta förslaget till ny förbundsordning
för Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2020
• Uppmana Uppvidinge kommun att samtidigt välja ledamot och
ersättare till förbundsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 428/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Uppvidinge kommuns ansökan
om medlemskap i Samordningsförbundet Värend från och med 1
januari 2020.
2. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2020.
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Nämnden för arbete och välfärd har i § 183/2019 yttrat sig i ärendet.
Nämnden för arbete och välfärd välkomnar förändringen då vi ser ett
värde i regional samverkan i arbetsmarknadsfrågor.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Värend
För kännedom
Uppvidinge kommun
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 339

Dnr 2019-00600

Revidering av tekniska nämndens och
kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för tekniska
nämnden enligt tekniska nämndens förslag i § 181/2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”5.8 Övrig
verksamhet”:
Ny punkt: p) kommunens energirådgivning
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 181/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för tekniska nämnden. Syftet med
revideringen av tekniska nämndens reglemente är att det bättre ska
överensstämma med nämndens ansvarsområde. Detta på grund av
organisationsförändringar som skett. Bildandet av det regionala
avfallsbolaget SSAM har medfört att ansvarsfördelningen ser annorlunda
ut för renhållningsverksamheten, som tidigare tillhörde tekniska
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 429/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för tekniska
nämnden enligt tekniska nämndens förslag i § 181/2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”5.8 Övrig
verksamhet”:
Ny punkt: p) kommunens energirådgivning
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 4 november 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslag till revidering av
tekniska nämndens reglemente och har inga synpunkter på föreslagna
revideringar.
Kommunledningsförvaltningen har sedan länge hand om kommunens
energirådgivning men det framgår inte av kommunstyrelsen reglemente.
Med anledning av det föreslår förvaltningen ett tillägg till
kommunstyrelsens reglemente som innebär att kommunstyrelsen har
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hand om kommunens energirådgivning. Syftet med ändringen är att
reglementet ska överensstämma med kommunstyrelsens faktiska
ansvarsområden.
Tekniska nämnden har i § 181/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Förvaltningschefen för tekniska förvaltningen har i en skrivelse den 8
oktober 2019 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till
skrivelsen bifogas ett nytt förslag på tekniska nämndens reglemente.
Följande justeringar föreslås i reglementet:
Första stycket:
Borttaget punkten om kommunens energirådgivning.
Ny punkt:
att företräda kommunen i frågor rörande framtagande av förslag till
avfallsplan och renhållningsordning för kommunen. Uppgifterna utförs
av det regionala avfallsbolaget.
Uppdelad punkt mellan renhållning och övrigt:
att bereda ärenden gällande renhållningstaxa inför beslut i
kommunfullmäktige. Underlag för beslut tas fram av
renhållningsbolaget.
Punkt kompletterad med renhållningsbolagets ansvar:
att svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
ankommer på kommunen enligt miljöbalken. Uppdraget utförs av
renhållningsbolaget
Ny punkt
att handlägga ärenden som enligt renhållningsföreskrifterna åvilar
avfallsansvarig nämnd.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Författningssamlingen
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§ 340

Dnr 2019-00626

Nya regleringar och taxor för parkering i Växjö
tätort
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya regleringar och taxor för
parkering i Växjö tätort enligt åtgärdspunkter 1–6, enligt tekniska
förvaltningens skrivelse daterad 2019-11-20, men med följande
justeringar:
Åtgärd 1) - Dagtaxa 18 kr/h (taxa oförändrad), 09:00-21:00 vardagar. Dag
före helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid avgiftsfritt.
Åtgärd 2) -Timtaxa dag: 18kr/h 09:00-21.00 vardagar, samt dag före
helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid oförändrad.
Åtgärd 5) - Korttidsparkering ska ses över.
Åtgärd 7) -Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut i augusti
2020.
Bakgrund
Med anledning av att ökade krav ställts på tekniska nämnden
beträffande parkeringsverksamheten när det gäller bättre
förutsättningar för en ökad tillgänglighet för besökare till Växjö centrum
så har förvaltningen uppdragits att arbeta fram ett förslag i rubricerat
ärende. Översynen av regleringar och taxor görs för att ordna trafiken
samt utgör ett av de styrmedel som finns för att uppnå målen i antagen
Transportplan, där det beskrives hur Växjö kommun ska arbeta för att
skapa ett effektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem och nå
kommunens transportrelaterade mål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 430/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner förslag till nya regleringar och taxor för parkering i Växjö
tätort enligt åtgärdspunkter 1–6, enligt tekniska förvaltningens skrivelse
daterad 2019-11-20, men med följande justeringar:
Åtgärd 1) - Dagtaxa 18 kr/h (taxa oförändrad), 09:00-21:00 vardagar. Dag
före helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid avgiftsfritt.
Åtgärd 2) -Timtaxa dag: 18kr/h 09:00-21.00 vardagar, samt dag före
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helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid oförändrad.
Åtgärd 5) - Korttidsparkering ska ses över.
Åtgärd 7) -Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut i augusti
2020.
Tekniska nämnden har i § 195/2019 beslutat att godkänna förslag till nya
regleringar och taxor för parkering i Växjö tätort enligt åtgärdspunkter
1–6, enligt förvaltningschefens skrivelse daterad 2019-11-20, men med
följande justeringar:
- Åtgärd 1) - Dagtaxa 18 kr/h (taxa oförändrad), 09:00-21:00 vardagar.
Dag före helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid avgiftsfritt.
- Åtgärd 2) -Timtaxa dag: 18kr/h 09:00-21.00 vardagar, samt dag före
helgdag (lördag) oförändrad (09:00-12:00), övrig tid oförändrad.
- Åtgärd 5) - Korttidsparkering ska ses över.
- Åtgärd 7) -Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut i augusti
2020.
Tekniska nämnden beslutade samtidigt att förslaget skickas för
antagande till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Författningssamlingen
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§ 341

Dnr 2019-00463

Generell revidering av allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 3 kap. ordningslagen
(1993:1617), att Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö
kommun ska ha i ärendet föreslagen utformning samt att
kommunfullmäktige efter antagande översänder de lokala
ordningsföreskrifterna till länsstyrelsen att underställas
länsstyrelsens prövning.
2. De reviderade lokala ordningsföreskrifterna ska gälla från och
med 2020-03-01.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att i samråd med
berörda nämnder göra en generell översyn av lokala
ordningsföreskrifter för Växjö kommun (dnr 2019–00379, § 261).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 407/2019 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar, med stöd av 3 kap. ordningslagen (1993:1617), att Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun ska ha i ärendet
föreslagen utformning samt att kommunfullmäktige efter antagande
översänder de lokala ordningsföreskrifterna till länsstyrelsen att
underställas länsstyrelsens prövning.
De reviderade lokala ordningsföreskrifterna föreslås gälla från och med
2020-03-01.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 11 september 2019 redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland
annat att i ordningslagen (1993:1617) (OL) anges att en kommun kan anta
och ändra lokala ordningsföreskrifter. I enlighet med OL 3 kap. 8 § får en
kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av
denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats.
När lokala ordningsföreskrifter antagits ska de anmälas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska bland annat pröva att föreskrifterna inte står i strid
med OL 3 kap. 12 §, det vill säga angår förhållanden som är reglerade i,
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eller kan regleras med stöd av, någon annan författning eller lägger
onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar
i den enskildes frihet. Anser länsstyrelsen att en kommun överträtt sina
möjligheter kan länsstyrelsen upphäva föreskrifterna.
I kommunchefens skrivelse redogörs för de revideringar som föreslås i
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun.
Beslutet skicka till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Chefsjuristen
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§ 342

Dnr 2019-00504

Anmälan av årsplan för kommunfullmäktiges arbete
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan av årsplan för 2020.
Bakgrund
Kansliavdelningen har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium
upprättat en årsplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2020.
Årsplanen innehåller information om när fullmäktige ska besluta om sina
ärenden. Den består dels av återkommande ärenden som behandlas av
fullmäktige vid samma tid varje år och dels av ärenden och som är
specifika för det aktuella året.
Kommunfullmäktiges presidium har begärt in uppgifter från samtliga
nämnder och styrelser samt från kommunens revisorer över vilka
ärenden som de ska lyftas till kommunfullmäktige under 2020 samt
information om ungefär när i tid detta kommer ske.
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§ 343

Dnr 2019-00470

Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter
Annette Åstrand (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Ann-Kristin Lindquist (S) till ny
ersättare i tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Annette Åstrand (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare
i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beviljat avsägelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 41/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Ann-Kristin Lindquist (S) till ny ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Ann-Kristin Lindquist
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 344

Dnr 2019-00530

Val av ny nämndeman i Växjö tingsrätt efter Inger
Kratz (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Ola Sennehed (L) till ny nämndeman i
Växjö tingsrätt för perioden 2020-01-01 till 2023-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 274/2019 beviljat Inger Kratz (L) avsägelse
från uppdraget som nämndeman i Växjö tingsrätt som inleds 2020-0101. Ingen ny nämndeman utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 42/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Ola Sennehed (L) till ny nämndeman i Växjö
tingsrätt för perioden 2020-01-01 till 2023-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Ola Sennehed
Förtroendemannaregistret
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§ 345

Dnr 2019-00652

Avsägelse från uppdrag som ersättare i nämnden
för arbete och välfärd - Samuel Schelin (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Jonna Ahlqvist (V) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Samuel Schelin (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
nämnden för arbete och välfärd.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 43/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Jonna Ahlqvist (V) till ny ersättare i
nämnden för arbete och välfärd till 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Samuel Schelin
Jonna Ahlqvist
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 346

Dnr 2019-00623

Val av ledamot i Videum AB efter Lisa Larsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Donika Asllani (S) till ny ledamot i
Videum AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Lisa Larsson (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i
Videum AB den 8 november 2019.
Kommunfullmäktige har noterat avsägelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 44/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Donika Asllani (S) till ny ledamot i Videum
AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Videum AB
Donika Asllani
Förtroendemannaregistret
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§ 347

Dnr 2019-00476

Val av ersättare i valnämnden 2020-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Kratz (L) till ersättare
i valnämnden från och med 2020-01-01 till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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.
Kommunfullmäktige valde vid sitt sammanträde i november en ny
valnämnd men en ersättarplats lämnades vakant.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 45/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Kratz (L) till ersättare i
valnämnden från och med 2020-01-01 till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Valnämnden
Inger Kratz
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
82 (88)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-17

§ 348

Dnr 2019-00667

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö
tingsrätt - Egil Sellgren (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen
2. Kommunfullmäktige utser Anders Magnusson (SD) till ny
nämndeman i Växjö Tingsrätt 2020-2023
3. Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
Egil Sellgren (SD) har i en skrivelse avsagt sig sitt nuvarande och sitt
kommande uppdrag som nämndeman i Växjö Tingsrätt.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 45/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anders Magnusson (SD) till ny nämndeman
i Växjö Tingsrätt 2020-2023.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Egil Sellgren
Anders Magnusson
Förtroendemannaregistret
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§ 349

Dnr 2019-00680

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden - Gunnel Jansson (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Gunilla Claesson (MP) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Gunnel Jansson (MP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 47/2019 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Gunilla Claesson (MP) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Gunnel Jansson
Gunilla Claesson
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 350

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
Inga motioner har inkommit efter förra sammanträdet med
kommunfullmäktige.
Medborgarförslag
2019-12-09 Medborgarförslag om en fritidsgård i Växjö centrum
2019-12-09 Medborgarförslag om en rondell i korsningen vid
Vallanäsvägens utfart mot Söderleden
2019-11-27 Medborgarförslag om att bygga en skateramp eller linbana
vid lekplatsen på Nebulosavägen, Östra Lugnet
2019-11-27 Medborgarförslag om att sätta upp en stång för poledance
utomhus i Växjö
2019-11-20 Medborgarförslag om cykeltunnel vid Vallviksrondellen,
Teleborg
2019-11-18 Medborgarförslag om göra handlingar i kallelser till
kommunfullmäktige och övriga beslutsorgan tillgängligare
2019-11-15 Medborgarförslag om att installera rörelsedetektorer i
gatubelysning för att spara energi
2019-11-12 Medborgarförslag om att införa cykelöverfarter vid
korsningen av Arabygatan och Hjalmar Petris väg
2019-11-12 Medborgarförslag om att ge cyklister företräde i korsningar
längs med Fritidsvägen, Hovshaga
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§ 351

Dnr 2019-00029

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslag om cykeltunnel vid Vallviksrondellen, Teleborg
överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om fritidsgård i Växjö centrum överlämnas till
kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om att bygga en skateramp eller linbana vid
lekplatsen på Nebulosavägen, Östra Lugnet överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om att sätta upp en stång för poledance
utomhus i Växjö överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
• Medborgarförslag om att installera rörelsedetektorer i
gatubelysning för att spara energi överlämnas till tekniska
nämnden
• Medborgarförslag om att införa cykelöverfarter vid korsningen av
Arabygatan och Hjalmar Petris väg överlämnas till tekniska
nämnden
• Medborgarförslag om att ge cyklister företräde i korsningar längs
med Fritidsvägen, Hovshaga 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
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
86 (88)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2019-12-17

§ 352

Dnr 2019-00010

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande beslut och skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige
efter senaste sammanträdet:
• Ändring av arvodesbelopp för förtroendevalda fr.o.m. 2020-01-01
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§ 353

Dnr 298450

Avslutningsord
Ordförande Bo Frank avslutar årets sista kommunfullmäktige med en
resumé av en del av de händelser i Växjö, Sverige och världen som
präglat året.
Ordförande tackar övriga presidiet, berörda tjänstepersoner samt
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för deras arbete under
året.
Avslutningsvis tillönskar han alla en god jul och ett gott nytt år.
2:e vice ordförande Emelie Öberg tackar ordförande Bo Frank och
önskar honom en god jul och ett gott nytt år.
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