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Kommunfullmäktige
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Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus samt digitalt via
Teams, kl. 14.00 – 21.00
Bo Frank (M), ordförande
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopsson (M)
Glenn Nilsson (M) § 37-del av § 47
Pia Philipsson (M) del av § 47- § 87
Björn Svensson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C) § 37-50, 53-55
Claes Bromander (C) 51, 56-87
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD) § 50-52, 56-87
Patrik Åkesson (KD) § 37-49, 53-55
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S) § 43-87
Yusuf Isik (S) § 37-42, 49-52, 56-87
Henrietta Serrate (S) 37-48, 53-55
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S) 37-49, 53-55
Hugo Hermansson (S)
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Lisa Larsson (S) § 41-87
Marie-Louise Gustafsson (S) § 37-40, 50-52, 5687
Ann-Kristin Lindquist (S)
Marko Kosonen (S) § 37-49, 53-55
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 50-52, 56-87
Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V) § 37-50, 53-55
Håkan Frizén (V) § 37-42, 51-52, 56-87
Johnny Werlöv (V) 43-87
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Conny Lindahl (SD) § 37-57
Romeo Pettersson (SD) § 58-87
Alexander Harréns (SD)
Ola Löfquist (S)
Andreas Ekman (M)
Andreas Lindström (M)
Anna Gustbée (M)
Gustav Petersson (-)
Yvonne Ekaremål (C) § 37-50, 53-55
Annika Nilsson (C) § 51-52, 56-87

Övriga närvarande
Ersättare

Kenneth Quick (M)
Setareh Najafidigehsara (M)
Agneta Nordlund G-son (M)
Rickard Karlsson (L)
Michael Färdig (L)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Erika Lagergren (S)
Anders Lindoff (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Michael Sjöö (S)
Ann-Christin Eriksson (V)
Ylva Jönsson (V)
Maria Unell (MP)
Erik Jansson (MP)
Hannes Jónsson (SD)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare
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Övriga

Justering

Örjan Mossberg, ordförande kommunens
revisorer § 40-41

Justerare

Rose-Marie Holmqvist (S)
Susanna Blad Röing (L)

Plats och tid

Kommunhuset, den 26 april kl. 16.00

Justerade paragrafer

§§ 37-87

Ajournering

15.25 – 15.55
17.00 – 17.01 Allmänhetens frågestund. Inga
frågor ställdes.
17.25 – 17.40
19.30 – 19.45

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§ 37-del av § 47, 53-55, del av § 47 – 52, 56-87
På grund av Coronapandemin genomförs
sammanträdet på distans via applikationen
Microsoft Teams. Endast ordförande Bo Frank
(M), 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur (MP),
2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S)
och sekreterarna Fredrik Petterson och Martin
Fransson deltar på plats i Utvandrarnas hus.
Allmänhetens frågestund genomförs klockan
17:00 men ingen från allmänheten finns på plats
för frågor. Inga frågor hade heller skickars in på
förhand.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Rose-Marie Holmqvist

Justerare

……………………………………
Susanna Blad Röing
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2021-04-20 är
justerat.
Anslagsdag

2021-04-27

Anslaget tas ner

2021-05-19

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

………………………………………………………
Monica Sandberg
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den
20 april 2021
§ 37 Dnr 302917

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

§ 38 Dnr 313843

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

§ 39 Dnr 2021-00003

Årsredovisning 2020 för Växjö kommun ................................................................ 13

§ 40 Dnr 2021-00235

Revisionsberättelse 2020 för Växjö kommun samt fråga om
ansvarsfrihet för nämnder och styrelsen .............................................................. 17

§ 41 Dnr 341223

Information om kommunens revisorers arbetssätt - Örjan
Mossberg, ordförande kommunens revisorer ...................................................... 19

§ 42 Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande ................................................ 20

§ 43 Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund ........................................................ 21

§ 44 Dnr 2021-00015

Framställda interpellationer .................................................................................... 23

§ 45 Dnr 2021-00104

Interpellationssvar från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin
(M) till Malin Lauber (S) om WiFi i gruppbostäder inom
omsorgsnämndens verksamhet .............................................................................. 24

§ 46 Dnr 2021-00105

Interpellationssvar från kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts
ordförande Magnus P Wåhlin (MP) till Carin Högstedt (V) om
utfasning av PFAS och cirkulära upphandlingar ............................................... 25

§ 47 Dnr 2021-00108

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Julia Berg (S) om ny bolagsstruktur för Växjö
kommun ......................................................................................................................... 26

§ 48 Dnr 2021-00140

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Christer Svensson (SD) om företagsetableringar i
elbristens spår .............................................................................................................. 27
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§ 49 Dnr 2021-00061

Motion om att avveckla Växjö kommuns ägande i Småland
Airport - Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V)......................................... 28

§ 50 Dnr 2020-00742

Motion om behov av en bättre kontinuitet i hemtjänst/hemvård
- Carin Högstedt (V) .................................................................................................. 33

§ 51 Dnr 2021-00086

Motion om kameraövervakning och insatsbehov för att öka
tryggheten i Växjö kommun - Christer Svensson (SD)....................................... 37

§ 52 Dnr 2020-00736

Motion om samtyckesavtal för inhämtning av statistik från
friskolor - Björn Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V) ...................................... 43

§ 53 Dnr 2020-00602

Medborgarförslag om att öppet redovisa medborgarnas
upplevelse av kundservice gällande kontaktcenter ........................................ 45

§ 54 Dnr 2020-00577

Medborgarförslag om att utreda möjligheten för företag att
etablera sig i Furuby .................................................................................................. 47

§ 55 Dnr 2020-00594

Medborgarförslag om rätten till äldreboende och KPRs roll......................... 48

§ 56 Dnr 2021-00004

Uppföljning av privata utförare 2020 i Växjö kommun ................................... 50

§ 57 Dnr 2019-00649

Redovisning av uppdrag om en reviderad
klimatanpassningsplan.............................................................................................. 52

§ 58 Dnr 2019-00448

Antagande av Vattenplan för Växjö kommun ................................................... 54

§ 59 Dnr 2021-00138

Plan för forskning och kunskapsutveckling - Växjö kommun som
lärande organisation ................................................................................................ 56

§ 60 Dnr 2019-00542

Revidering av Policy för att förebygga och hantera alkoholoch drogmissbruk i Växjö kommunkoncern att även inkludera
spelmissbruk ................................................................................................................. 58

§ 61 Dnr 2019-00589

Revidering av resepolicy .......................................................................................... 60

§ 62 Dnr 2020-00679

Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv
för Kulturparken Småland Aktiebolag .................................................................. 62
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§ 63 Dnr 2021-00157

Förslag till utökning av zon 2 samt nya regleringar för
parkeringar i Växjö tätort ........................................................................................ 65

§ 64 Dnr 2020-00219

Antagande av detaljplan för Växjö 7:10 mfl. (etapp 3 Hagavik),
Norremark..................................................................................................................... 68

§ 65 Dnr 2021-00151

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
som har kommit in före den 1 mars 2021 .............................................................. 70

§ 66 Dnr 2021-00152

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till nämnd
- mars 2021 .................................................................................................................... 71

§ 67 Dnr 2021-00095

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden ............................................................................................................. 72

§ 68 Dnr 2021-00150

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Catharina Winberg (M) ............................................................................................. 74

§ 69 Dnr 2021-00092

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt nämndeman i Växjö tingsrätt Thomas Gustafsson (L) ............................................................................................... 75

§ 70 Dnr 2021-00125

Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Andrei Balsianu (S) ...................................................................................................... 76

§ 71 Dnr 2021-00134

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden- Mariana Gomez Johannesson (C) .......................................... 77

§ 72 Dnr 2021-00145

Nytt val av revisorer i Södra Småland Avfall & Miljö AB (SSAM)
med anledning av ny ägaröverenskommelse ...................................................... 78

§ 73 Dnr 2021-00148

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer,
revisor i stiftelsen för Smålands Museum, lekmannarevisor i
Kulturparken Småland AB och Videum AB, ersättande
lekmannarevisor i styrelsen för Angarius 15, Vältöjan Fastigheter
AB, VÖFAB, Växjöbostäder AB, Vöfab Parkering AB samt Vöfab
Fastigheter AB - Sture Andersson (C) .................................................................. 80
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§ 74 Dnr 2021-00149

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden Anette Nerlie Anderberg (S) .................................................................................... 81

§ 75 Dnr 2021-00163

Val lekmannarevisorsersättare i St. Sigfrid Kommunikation AB ..................... 82

§ 76 Dnr 2021-00170

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Ulrika Månsson (SD)...................................................... 83

§ 77 Dnr 2021-00175

Avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden Hannes Jónsson (SD)................................................................................................. 84

§ 78 Dnr 2021-00208

Avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämndenMikael Virdelo (M) ...................................................................................................... 85

§ 79 Dnr 2021-00231

Avsägelse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden Majja Rieger Almqvist (C) ......................................................................................... 86

§ 80 Dnr 2021-00230

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer,
lekmannarevisor i Bergslunds bygdegårdsförening, stiftelsen
Gustafs Bjursjö, Huseby Bruk AB, Lammhults byggnadsförening
UPA, Vidingehem AB och lekmannarevisorsersättare i stiftelsen
JP Gustafsson, Kalvsviks bygdegårdsförening, Södra Småland
Avfall och Miljö AB (SSAM), Växjö Energi AB (VEAB), Växjö Energi
Elnät AB - Börje Ivarsson (SD) ................................................................................ 87

§ 81 Dnr 341454

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen,
krisledningsnämnden samt ordförande i styrelsen för VKAB Catharina Winberg (M) ............................................................................................ 88

§ 82 Dnr 2021-00238

Nytt val av revisorer i Bergendahlska stiftelsen, stiftelsen JP
Gustafsson, stiftelsen Braåsgården och kommunens
samförvaltade stiftelser/donationsfonder med anledning av nytt
avtal om revisorskonsulter från och med 2021-01-01 ....................................... 90

§ 83 Dnr 2021-00241

Avsägelse från uppdrag som ordförande i utbildningsnämnden
- Pernilla Tornéus (M) ................................................................................................ 92

§ 84 Dnr 2021-00245

Begäran om entledigande av ledamot i Videum AB ........................................ 93
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§ 85 Dnr 2021-00250

Avsägelse från uppdrag som ordförande i nämnden för arbete
och välfärd - Oliver Rosengren (M) ...................................................................... 94

§ 86 Dnr 2021-00016

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag 2021 ............................................................................................ 95

§ 87 Dnr 2021-00013

Meddelanden ............................................................................................................... 97
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§ 37

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Susanna
Blad Röing (L) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum måndagen den 26 april klockan 16:00 i
kommunhuset.
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§ 38

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ändringen att
ärendet Interpellationssvar från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin
(M) till Malin Lauber (S) om WiFi i gruppbostäder inom omsorgsnämndens
verksamhet utgår.
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den
utskickade dagordningen med ändringen att ärendet Interpellationssvar
från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) till Malin Lauber (S) om
WiFi i gruppbostäder inom omsorgsnämndens verksamhet utgår.
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§ 39

Dnr 2021-00003

Årsredovisning 2020 för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2020, Växjö
kommun, enligt till ärendet bilagt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av
kommunallagens balanskrav kommande år kan ackumulerade
överskott justerade enligt balanskravet till och med år 2020 på 1
530 miljoner kronor användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar eller kostnadsökningar med hänvisning till
synnerliga skäl,
3. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens budgetavvikelser
i 2020 års bokslut balanseras till kommunens gemensamma eget
kapital, förutom för omsorgsnämnden och tekniska nämnden, se
bilaga ”Specifikation balansering av 2020 års resultat”,
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöver tilldelad budgetram får
nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
avstämning med kommunstyrelsens ordförande och beslut i
respektive nämnd/styrelse i samband med beslut om
internbudget.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen upprättar årligen en årsredovisning för Växjö
kommun som omfattar nämndernas och de kommunala bolagens
verksamhet. Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och
revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen
avser.
Beslutsunderlag
Kommunens revisorer har i revisionsberättelsen för 2020 tillstyrkt, trots
bedömningarna i revisionsberättelsen, att fullmäktige godkänner
kommunens årsredovisning för 2020.
Kommunstyrelsen har i § 137/2021 föreslagit följande förslag till beslut:
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1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2020, Växjö
kommun, enligt till ärendet bilagt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid avstämning av
kommunallagens balanskrav kommande år kan ackumulerade
överskott justerade enligt balanskravet till och med år 2020 på 1
530 miljoner kronor användas till att möta eventuella tillfälliga
intäktsminskningar eller kostnadsökningar med hänvisning till
synnerliga skäl,
3. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens budgetavvikelser
i 2020 års bokslut balanseras till kommunens gemensamma eget
kapital, förutom för omsorgsnämnden och tekniska nämnden, se
bilaga ”Specifikation balansering av 2020 års resultat”,
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöver tilldelad budgetram får
nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
avstämning med kommunstyrelsens ordförande och beslut i
respektive nämnd/styrelse i samband med beslut om
internbudget.
-Årsredovisning 2020 Växjö kommun.
Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-22 där följande
sammanfattning framgår: Växjö kommuns resultat för år 2020 uppgår till
215 miljoner kronor och kommunkoncernens totala resultat uppgår till
249 miljoner kronor.
Kommunens budgeterade resultat för år 2020 var ett nollresultat, vilket
innebär att utfallet även innebär en budgetavvikelse på 215 miljoner
kronor. Resultatet för år 2020 kan till stora delar härledas till 176
miljoner kronor i nya generella statsbidrag som staten beslutat om
under året bland annat med anledning av Coronapandemin. Det väger
mer än väl upp ett försämrat utfall för skatteintäkterna som är 66
miljoner kronor lägre än budget. Nämnderna redovisar totalt positiv
budgetavvikelse med 118 miljoner kronor.
VKAB-koncernen visar ett lägre resultat än föregående år framförallt
beroende på engångskostnader som utbetalats under året avseende ej
avdragsgilla räntekostnader (rättsprocess pågår) och
nedskrivningsbehov för pågående nyanläggningar.
Koncernelimineringar har gjorts med 118 miljoner kronor som
framförallt är hänförliga till utdelning från bolagen.
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Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Jon Malmqvist (KD), Oliver
Rosengren (M) och Margareta Jonsson (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Malin Lauber (S) med instämmande av Håkan Frizén (V), Maria Garmer
(V), Carin Högstedt (V), Tomas Thornell (S) och Julia Berg (S): Bifall till
kommunstyrelsen förslag med följande ändringar:
• Kommunfullmäktige beslutar att det i bokslutet avsätts 100 mkr
till en social investeringsfond
• Kommunfullmäktige beslutar att det i bokslutet avsätts 20 mkr
för att återstarta kultur och fritid, varav cirka hälften ska gå till
att tillfälligt sänka deltagaravgifterna för unga.
• Kommunfullmäktige beslutar att det i bokslutet avsätts 10 mkr
för personalfrämjande åtgärder.
• Punkt 4 ändring:
Kommunfullmäktige beslutar att utöver tilldelad budgetram får
nämnd/styrelse förbruka eget kapital till engångsinsatser efter
avstämning med kommunstyrelsens ordförande godkännande i
kommunstyrelsen och beslut i respektive nämnd/styrelse i
samband med beslut om internbudget.
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 bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Malin Laubers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 32
röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. 4 ledamöter avstod från
att rösta. En ledamot var frånvarande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och styrelsen
Ekonomi- och finanschefen
Kommunens revisorer
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Omröstningsbilaga 1
§ 39

Årsredovisning 2020 för Växjö kommun

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Frånv.
Totalt

32
24
4
1
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Yusuf Isik (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Ola Löfquist (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Andreas Ekman (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

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

Namn
Glenn Nilsson (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Gustav Petersson (-)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Håkan Frizén (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Yvonne Ekaremål (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Patrik Åkesson (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M), ordförande
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Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Frånv.
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 40

Dnr 2021-00235

Revisionsberättelse 2020 för Växjö kommun samt
fråga om ansvarsfrihet för nämnder och styrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med revisorernas förslag,
kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige,
som varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelsen
inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet
beträffande honom eller henne.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 137/2021 behandlat Växjö kommuns
årsredovisning för 2020.
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse, godkänd den 8 april
2021, tillstyrkt att kommunstyrelsen och nämnderna samt de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna
tillstyrker också att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning
för 2020.
För kännedom redovisas samtidigt revisorernas grundläggande
granskning av nämndernas och bolagens ansvarsutövande 2020 samt
granskning av årsredovisning.
Beslutsunderlag
Örjan Mossberg, ordförande i kommunens revisorer redogör för
revisionsberättelsen för 2020 samt revisorernas förslag gällande
ansvarsfrihet vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges presidie har i en skrivelse, den 12 april 2021
föreslagit att kommunfullmäktige beviljar, i enlighet med revisorernas
förslag, kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i
dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse, godkänd den 8 april
2021, tillstyrkt att kommunstyrelsen och nämnderna samt de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
17 (99)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-04-20

tillstyrker också att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning
för 2020.
För kännedom redovisas samtidigt revisorernas grundläggande
granskning av nämndernas och bolagens ansvarsutövande 2020 samt
granskning av årsredovisning.
Kommunstyrelsen har i § 137/2021 behandlat Växjö kommuns
årsredovisning för 2020.

Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och styrelsen
Kommunens revisorer
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§ 41

Dnr 341223

Information om kommunens revisorers arbetssätt Örjan Mossberg, ordförande kommunens revisorer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Örjan Mossberg (V), ordförande i kommunens revisorer informerar om
ett delvis nytt arbetssätt för kommunens revisorer där bland annat
ledamöter och ersättare i styrelsen kommer utfrågas genom en enkät.
Örjan Mossberg informerar också om en förändrad gång när det gäller
yttrande över granskningsrapporter och kommunfullmäktiges
behandling.
Granskningsrapporter kommer nu skickas till nämnderna för yttrande
innan ärendet går till kommunfullmäktige för redovisning. Rapporten
skickas dock till kommunfullmäktige för kännedom redan när nämnden
får del av det. När sedan nämnden yttrat sig redovisas rapporten och
nämndens yttrande till fullmäktige.
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§ 42

Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun - Anna Tenje (M), kommunstyrelsens
ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) lämnar en kort
redovisning av smittläget i kommunen och gällande rekommendationer.
Tenje informerar också om vaccinationsläget.
Tenje redogör slutligen för de tre olika utvärderingar av kommunens
insatser och de beslut som har fattats.
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§ 43

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Gunnar Nordmark (L) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om åtgärder mot oroligheter och bråk vid Växjö station och hur det
kommer fungera med säkerheten i nya stations- och kommunhuset.
Svar lämnas av Anna Tenje.
Alf Skogmalm (S) frågar omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Anna
Zelvin (KD) om biståndsbedömningar.
Svar lämnas av Anna Zelvin.
Ylva Jönsson (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd
Oliver Rosengren (M) om uppdragsutbildningar och yrkesutbildningar
inom vård- och omsorg och om det erbjuds tjänster eller
provanställningar till eleverna.
Svar lämnas av Oliver Rosengren.
Malin Lauber (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om de 15-timmars barn som kommunen bad skulle stanna
hemma i början av pandemin har kommit tillbaka till förskolan.
Svar lämnas av Pernilla Tornéus.
Tomas Thornell (S) frågar ordförande i kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott Magnus P Wåhlin (MP) om upphandlingar där
kommunen ställer sociala krav.
Magnus P Wåhlin svarar.
Gunnar Storbjörk (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om kommunens värdegrundsarbete på skolorna är
tillräckligt eller mer insatser behöver göras.
Svar lämnas av Pernilla Tornéus.
Julia Berg (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus
(M) om vi ser en överetablering av friskolor med inriktning på högstadiet
i kommunen.
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Svar lämnas av Pernilla Tornéus.
Marie-Louise Gustavsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) om kommunens beredskapslager för skyddsutrustning.
Svar lämnas av Anna Tenje.
Christer Svensson (SD) frågar kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank
(M) om kommunfullmäktiges protokoll och om svaren på frågor inte ska
redovisas på samma sätt som frågorna.
Svar lämnas av Bo Frank.
Maria Garmer (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och välfärd
Oliver Rosengren (M) om den verksamhet som tidigare bedrevs av Växjö
Spelklubb har fortsatt med annan finansiering.
Svar lämnas av Oliver Rosengren.
Elisabeth Flennemo (V) frågar ordförande i nämnden för arbete och
välfärd Oliver Rosengren (M) om Växjö kommun kommer kliva av
länssamarbete för resurscentrum mot våld i nära relationer.
Svar lämnas av Oliver Rosengren.
Gustav Pettersson (-) frågar Anna Tenje om socialbidrag och ökad
otrygghet i kommunen.
Svar lämnas av Anna Tenje.
Håkan Frizén (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
om medborgarundersökningen och sjunkande värden.
Svar lämnas av Anna Tenje.
Elisabeth Flennemo (V) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om badstranden vid Kampen
Svar lämnas av Sofia Stynsberg.
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§ 44

Dnr 2021-00015

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om
interpellationer som har inkommit får ställas.
Beslutsunderlag
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet:
• Interpellation till kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts
ordförande Magnus Wåhlin (MP) från Carin Högstedt (V) om
utfasning av PFAS och cirkulära upphandlingar
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
från Christer Svensson (SD) om företagsetableringar i elbristens
spår
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
från Julia Berg (S) om ny bolagsstruktur för Växjö kommun
• Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
från Malin Lauber (S) om WiFi i gruppbostäder inom
omsorgsnämnden verksamhet
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§ 45

Dnr 2021-00104

Interpellationssvar från omsorgsnämndens
ordförande Ulf Hedin (M) till Malin Lauber (S) om
WiFi i gruppbostäder inom omsorgsnämndens
verksamhet
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 46

Dnr 2021-00105

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
hållbarhetsutskotts ordförande Magnus P Wåhlin
(MP) till Carin Högstedt (V) om utfasning av PFAS
och cirkulära upphandlingar
Kommunfullmäktige har i § 44/2021 medgett en interpellation från
Carin Högstedt (V) till kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts
ordförande Magnus P Wåhlin (MP) om utfasning av PFAS och cirkulära
upphandlingar.
Interpellationen besvaras av Magnus P Wåhlin.
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§ 47

Dnr 2021-00108

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Julia Berg (S) om ny
bolagsstruktur för Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 44/2021 medgett en interpellation från Julia
Berg (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om ny
bolagsstruktur för Växjö kommun
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
26 (99)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-04-20

§ 48

Dnr 2021-00140

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Christer Svensson
(SD) om företagsetableringar i elbristens spår
Kommunfullmäktige har i § 44/2021 medgett en interpellation från
Christer Svensson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om företagsetableringar i elbristens spår.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§ 49

Dnr 2021-00061

Motion om att avveckla Växjö kommuns ägande i
Småland Airport - Maria Garmer (V) och Johnny
Werlöv (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
det egna yrkandet.
Bakgrund
Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V) har lämnat in en motion där de
föreslår att Växjö kommun utreder och planerar för hur kommunen på
ett skyndsamt och ansvarsfullt sätt kan avveckla sitt ägande i Småland
Airport. De föreslår också att alla former av eventuella kommande
driftbidrag ska vara villkorade och riktade till krisberedskap.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 115/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Yrkanden
Johnny Werlöv (V) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP), Maria
Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Anna Tenje (M) med instämmande av Andreas Olsson (C), Patric Åkesson
(KD), Gunnar Nordmark (L), Conny Lindahl (SD), Christer Svensson (SD),
Lars-Göran Svensson (M) och Björn Svensson (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Malin Lauber (S): Kommunfullmäktige besvarar motionen med
hänvisning till den skrivelse Socialdemokraterna lämnat in till
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kommunstyrelsen den 26 januari 2021 där en utredning om flygplatsen
föreslås som ska titta på följande:
• Hur flygplatsens ägarskap och ägardirektiv kan se ut framöver.
• Vilken roll flygplatsen kan spela i den regionala utvecklingen och
tillväxten i framtiden.
• Om och hur flygplatsen (på nytt) kan bli självfinansierad.
• Hur samhällsviktiga funktioner såsom sjuktransporter och
krisberedskap ska lösas om flygplatsen av någon anledning inte går att
bruka.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag som huvudförslag och
ställer sedan Johnny Werlövs yrkande mot Malin Laubers yrkande för att
utse motförslag. Ordförande konstaterar att Malin Lauber yrkande ska
vara motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning i frågan
om att utse motförslag:
Ja för att rösta på Malin Laubers yrkande
Nej för att rösta på Johnny Werlövs yrkande
Omröstningsresultat i frågan om motförslag
Kommunfullmäktige utser Malin Lauber yrkande till motförslag med 19
röster mot 8 röster för Johnny Werlövs yrkande. 34 ledamöter avstod
från att rösta. Se omröstningsbilaga 2.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning i
huvudomröstningen:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande
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Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34
röster mot 19 röster för Malin Laubers yrkande. 8 ledamöter avstod från
att rösta. Se omröstningsbilaga 3.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
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Omröstningsbilaga 2
§ 49

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om att avveckla Växjö kommuns ägande i
Småland Airport - Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv
(V) – Omröstning om motförslag

19
8
34
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Ola Löfquist (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Andreas Ekman (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Val
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Namn
Pia Philipsson (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Gustav Petersson (-)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Yvonne Ekaremål (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M), ordförande

Justerares signatur

Val
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Avstår
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Omröstningsbilaga 3
§ 49

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om att avveckla Växjö kommuns ägande i Småland
Airport - Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V) –
Huvudomröstning

34
19
8
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Ola Löfquist (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Andreas Ekman (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)
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Val
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Namn
Pia Philipsson (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Gustav Petersson (-)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Yvonne Ekaremål (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M), ordförande

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
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§ 50

Dnr 2020-00742

Motion om behov av en bättre kontinuitet i
hemtjänst/hemvård - Carin Högstedt (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att personalkontinuiteten
inom hemvården är en prioriterad fråga. I dagsläget har
omsorgsnämnden ett inarbetat mål att nå en personalkontinuitet på 11
(antal personer som gör hembesök hos en omsorgstagare med
hemtjänst under en tvåveckorsperiod). Det är detta mål som gäller och
som förvaltningen och dess personal arbetar för att förverkliga.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Carin Högstedt (V)
inlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken det föreslås att
fullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att åstadkomma att
personalkontinuiteten ska vara max 10 personal. Siffran får gärna vara
lägre men inte högre. Med personalkontinuitet menas hur många olika
personer som gör hembesök hos omsorgstagare med hemtjänst under
en tvåveckorsperiod.
Motionen noterar att det föreslagna målet inte är omöjligt, att det finns
goda exempel från andra kommuner, samt att kontinuitet är en fråga om
organisation, bemanning och prioritering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 169/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att personalkontinuiteten
inom hemvården är en prioriterad fråga. I dagsläget har
omsorgsnämnden ett inarbetat mål att nå en personalkontinuitet på 11
(antal personer som gör hembesök hos en omsorgstagare med
hemtjänst under en tvåveckorsperiod). Det är detta mål som gäller och
som förvaltningen och dess personal arbetar för att förverkliga.
Omsorgsnämnden har i § 8/2021 lämnat följande yttrande:
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Nämnden instämmer i att det är viktigt att förbättra
personalkontinuiteten i hemvården, men en målsättning om max 10
personal är i nuläget inte realistisk varför nämnden föreslår fullmäktige
att inte bifalla motionens förslag.
Nämnden noterar att omsorgsförvaltningen under förvaltningschefs
ledning har inlett ett strukturerat arbete kring förbättring av planering
och kontinuitet i hemvården. Arbetet har gett effekt och skapat kunskap
och förståelse runt hur kontinuiteten kan förbättras vid varje
hemvårdsenhet, inte minst genom att involvera medarbetarna. Detta
arbete bör ges tid att fullföljas och utvärderas.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Conny Lindahl (SD) och Björn
Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Anna Zelvin (KD) med instämmande av Margareta Jonsson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Julia Berg (S): Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att
fastställa ett kontinuitetsmål.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag i
omröstningen och ställer sedan Carin Högstedts yrkande mot Julia
Bergs yrkande för att utse ett motförslag. Ordförande konstaterar att
Julia Bergs yrkande ska vara motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner sedan följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Julia Bergs yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 33
röster mot 19 röster för Julia Bergs yrkande. 9 ledamöter avstod från att
rösta. Se omröstningsbilaga 4.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Omsorgsnämnden
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Omröstningsbilaga 4
§ 50

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om behov av en bättre kontinuitet i
hemtjänst/hemvård - Carin Högstedt (V)

33
19
9
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Ola Löfquist (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anette Nerlie Anderberg (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Andreas Ekman (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

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

Namn
Pia Philipsson (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Gustav Petersson (-)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Yvonne Ekaremål (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M), ordförande

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 51

Dnr 2021-00086

Motion om kameraövervakning och insatsbehov för
att öka tryggheten i Växjö kommun - Christer
Svensson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun arbetar
aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer i hela kommunen. Detta
arbete måste fortskrida, förbättras och utvärderas kontinuerligt. Dock
får kommunen, enligt kommunallagen, inte skapa specifika insatser som
riktar sig till specifika näringsidkare utan arbetar för alla i Växjö
kommun.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:
Att rikta sig specifikt mot en butik som ICA i centrum av Växjö som vi
gjort här i motionen säger lagen att det kan vi inte göra. Det må vara
hänt att så är fallet. Men det är i ICA butiken och runt den samma som
den organiserade brottsligheten uppehåller sig i första hand.
Antingen hjälper man alla eller ingen handlare är kontentan. För att ta
några exempel är det hyckleri.
Vi har en alkohollag att förhålla sig till. Den tummar kommunen på titt
som tätt. Och tittar vi på skolpengen får den skola som får högst
skolpeng per elev flera tusen kronor mer än den skola som får minst.
I svaret hänvisar man till statistik. En statisk som man själv skriver är
undermålig. Statistiken visar att anmälda brott har minskat från år 2017.
Varför väljer men just 2017 kan man fråga sig? Om man tagit ett annat år
hade man så klart fått fram andra siffror. Det är ett bekymmer att färre
anmäler vilket i sin tur beror på att man vet att anmälan av olika
anledningar läggs ner.
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Under våren 2020 får man fram att brott inte förekommer. Man häpnar.
Bilden är att tryggheten är god i centrum. Hela 161 personer har svarat!
Oklart hur många som inte svarade. Man skriver att de 161 personerna
inte heller var slumpmässigt utvalda. Man häpnar på nytt. 80 % säger att
de känner sig otrygga på kvällen. Vilket låter märkligt då man nyss skrev
till svar att de 161 som svarade känner sig trygga. En del känner sig även
otrygga på dagen.
Därefter har man skickat ut en enkät till Citysamverkansmedlemmar. Av
dem var det 24 som svarade. Även här mörkar man hur många som inte
svarade. 8 butiksinnehavare och 3 fastighetsägare har svarat. Man borde
gå till botten med varför inte fler svarat. Det framgår att ungdomsgäng
är ett problem. Man tycks dock inte veta mycket om ungdomsgängen.
Av de insatser man gjort hänvisar man till ovanstående ofullkomliga
statistik. Man häpnar ännu en gång. En insats man gjort är att man
ansökt för att möjliggöra kameraövervakning på strategiska platser. Vi
får hoppas ansökan går igenom. Helst idag och inte i morgon.
En anledning till att inte fler brott begås beror ju på att folk inte vågar gå
ut efter mörkrets inbrott. Det framkommer inte i statistiken. I
konsekvensanalysen skriver man i sitt svar att folkhälsan,
tillgängligheten och påverkan på barn inte påverkas. Den analysen
häpnar man av. När rörelsefriheten begränsas påverkas man.
Ett tips är att vi börjar samverka med skatteverket, försäkringskassan
och andra myndigheter för att kartlägga och komma åt de kriminella
nätverken som finns i Växjö.
Gustav Pettersson (-) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Den 2 februari 2021 inkom Sverigedemokraterna Växjö med motion där
Sverigedemokraterna Växjö föreslår att berörd nämnd och styrelse
snarast utreder och åtgärdar behov som påtagligt förbättrar trygghet i
Växjö centrum och ICA Cityhallen med personal och kunder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 170/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun arbetar
aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer i hela kommunen. Detta
arbete måste fortskrida, förbättras och utvärderas kontinuerligt. Dock
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får kommunen, enligt kommunallagen, inte skapa specifika insatser som
riktar sig till specifika näringsidkare utan arbetar för alla i Växjö
kommun.
Kommunchefens har i en skrivelse den 15 februari yttrat sig över
motionen. Av skrivelse framgår bland annat att Växjö kommun arbetar
aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer i hela Växjö kommun. Detta
arbete måste fortskrida, förbättras och utvärderas kontinuerligt. Dock
har kommunen inte möjlighet att skapa specifika insatser som riktar sig
till specifika näringsidkare utan arbetar för alla i Växjö kommun.
Yrkanden
Christer Svensson (SD) med instämmande av Conny Lindahl (SD):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V):
Kommunfullmäktige avslår motionen med att Växjö kommun arbetar
aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer i hela kommunen. Detta
arbete måste fortskrida, förbättras och utvärderas kontinuerligt. Dock
får kommunen, enligt kommunallagen, inte skapa specifika insatser som
riktar sig till specifika näringsidkare utan arbetar för alla i Växjö
kommun.
Ricardo Chavez (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag i
omröstningen och ställer sedan Christer Svenssons yrkande mot
Gunnar Storbjörks yrkande för att utse ett motförslag. Ordförande
konstaterar att Gunnar Storbjörks yrkande ska vara motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning i frågan
om motförslag:
Ja för att rösta på Gunnar Storbjörks yrkande.
Nej för att rösta på Christer Svensson yrkande.
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Omröstningsresultat i frågan om motförslag
Kommunfullmäktige utser Gunnar Storbjörks yrkande till motförslag
med 24 röster mot 5 röster för Christer Svenssons yrkande. 32
ledamöter avstod från att rösta. Se omröstningsbilaga 5.
Kommunfullmäktige godkänner sedan följande omröstningsordning i
huvudomröstningen:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Gunnar Storbjörks yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 32
röster mot 24 röster för Gunnar Storbjörks yrkande. 5 ledamöter avstod
från att rösta. Se omröstningsbilaga 6.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionären
Säkerhetschefen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
40 (99)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-04-20

Omröstningsbilaga 5
§ 51

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om kameraövervakning och insatsbehov för att
öka tryggheten i Växjö kommun - Christer Svensson (SD)
– Omröstning om motförslag
24
5
32
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Ola Löfquist (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anette Nerlie Anderberg (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Andreas Ekman (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Val
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Namn
Pia Philipsson (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Gustav Petersson (-)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Annika Nilsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Claes Bromander (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M), ordförande

Justerares signatur

Val
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Omröstningsbilaga 6
§ 51

Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Motion om kameraövervakning och insatsbehov för att
öka tryggheten i Växjö kommun - Christer Svensson (SD)
– Huvudomröstning
32
24
5
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Ola Löfquist (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anette Nerlie Anderberg (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Andreas Ekman (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

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

Namn
Pia Philipsson (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Gustav Petersson (-)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Annika Nilsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Claes Bromander (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M), ordförande

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 52

Dnr 2020-00736

Motion om samtyckesavtal för inhämtning av
statistik från friskolor - Björn Kleinhenz (V) och
Maria Garmer (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering:
Regeringen har i en proposition föreslagit att den statistik som
motionen gäller åter ska kunna samlas in och publiceras från och med 1
juli 2021. Utbildningsnämnden har därtill tilldelat
utbildningsförvaltningen ett uppdrag om att iordningställa en webbsida
för att bland annat vårdnadshavare ska kunna jämföra och göra ett än
mer informerat skolval. I uppdraget ingår även att föra en dialog med de
fristående skolorna.
Motionens andra förslag om att villkora resurser mot statistik faller på
sin egen orimlighet i och med att förvaltningen inte behöver erhålla
någon information från de fristående skolorna för att kunna ta fram och
verkställa nämndens beslut avseende socioekonomisk resursfördelning.
Jäv
Claes Bromander (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
En motion inkom den 7 december 2020 från Björn Kleinhenz (V) och
Maria Garmer (V) där de föreslår att kommunfullmäktige ger
utbildningsförvaltningen i uppdrag att upprätta och begära in
samtyckesavtal gällande inhämtning av statistik från samtliga friskolor i
Växjö kommun. De föreslår också att utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att utreda och huruvida det är möjligt att de friskolor som
undertecknar samtyckesavtal får ta del av socioekonomisk
resursfördelning och att de som ej samtycker får tilläggsbelopp i nivå
med den skola i kommunen som har lägst socioekonomiskt index.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
43 (99)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-04-20

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 171/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering:
Regeringen har i en proposition föreslagit att den statistik som
motionen gäller åter ska kunna samlas in och publiceras från och med 1
juli 2021. Utbildningsnämnden har därtill tilldelat
utbildningsförvaltningen ett uppdrag om att iordningställa en webbsida
för att bland annat vårdnadshavare ska kunna jämföra och göra ett än
mer informerat skolval. I uppdraget ingår även att föra en dialog med de
fristående skolorna.
Motionens andra förslag om att villkora resurser mot statistik faller på
sin egen orimlighet i och med att förvaltningen inte behöver erhålla
någon information från de fristående skolorna för att kunna ta fram och
verkställa nämndens beslut avseende socioekonomisk resursfördelning.
Utbildningsnämndens yttrande i § 12/2021.
Yrkanden
Björn Kleinhenz (V) med instämmande av Hugo Hermansson (S):
Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att upprätta och
begära in samtyckesavtal gällande inhämtning av statistik från samtliga
friskolor i Växjö kommun.
Torgny Klasson (L) med instämmande av Pernilla Tornéus (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Utbildningsnämnden
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§ 53

Dnr 2020-00602

Medborgarförslag om att öppet redovisa
medborgarnas upplevelse av kundservice gällande
kontaktcenter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
kommunstyrelsen att verkställa det enligt kommunchefens förslag i
skrivelse daterad 2021-02-01.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att öppet redovisa
medborgarnas upplevelse av kundservice gällande kontaktcenter. Efter
samtal med kontaktcenter bör man få svara på frågor om hur man
upplevde den service man fick. Förslagsställaren menar att resultatet av
dessa frågor öppet ska redovisas för kommunens invånare.
Förslagsställaren menar också att om ett sådant system för att följa
dessa frågor inte finns så ska det upphandlas. Förslagsställaren menar
att redovisningen ska redovisas för hela kontaktcenter, dock ej på
individnivå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 112/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till
kommunstyrelsen att verkställa enligt kommunchefens förslag i
skrivelse daterad 2021-02-01.
Kommunchefen har i en skrivelse den 1 februari 2021 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår att vi mäter idag ett antal
olika saker som ställs efter samtal med vårt kontaktcenter. Exempel
engagemang, enkelhet, nöjdhet, kunskap med mera. Detta kan vi på ett
enkelt sätt löpande redovisa på vår webbplats vaxjo.se.
Yrkanden
Andreas Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunikationschefen
Förslagsställaren
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§ 54

Dnr 2020-00577

Medborgarförslag om att utreda möjligheten för
företag att etablera sig i Furuby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att kommunen
arbetar på en rad olika sätt för att möjliggöra för företag att etablera sig
på landsbygden. Exempel på detta är Växjö kommuns nya översiktsplan
som är under framtagande och landsbygdsplanen som antogs av
kommunfullmäktige i november 2020.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit som beskriver ett växande
invånarantal i Furuby socken, med en rik förekomst av föreningsliv, men
med begränsat antal etablerade näringsidkare. Förslagslämnaren ställer
frågan om det har gjorts någon undersökning kring huruvida det är
möjligt att inom ramen för översiktsplan sålla marken och öppna upp för
företagande i Furuby, samt föreslår att samråd skall ske mellan kommun,
företag i Växjö och Kronoberg, invånare i Furuby och exploatörer om
behov av företagande i Furuby. I förslaget uppmanas Växjö kommun att
besluta om ett antal åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 113/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att kommunen
arbetar på en rad olika sätt för att möjliggöra för företag att etablera sig
på landsbygden. Exempel på detta är Växjö kommuns nya översiktsplan
som är under framtagande och landsbygdsplanen som antogs av
kommunfullmäktige i november 2020.
Kommunchefens har i en skrivelse den 4 februari 2021 yttrat sig över
förslaget. Av yttrandet framgår bland annat att Växjö kommun i beslutad
landsbygdsplan identifierat sju utvecklingsområden för en hållbar
landsbygdsutveckling. Vad gäller näringsliv vill kommunen värna och
främja företagsklimatet i tätorter och på landsbygden.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Näringslivschef
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§ 55

Dnr 2020-00594

Medborgarförslag om rätten till äldreboende och
KPRs roll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att de kriterier
som finns idag för bedömning av behovet av plats i särskilt boende har
tagits fram för att följa lagstiftning och vägledande rättspraxis.
Kriterierna finns på hemsidan, i nämndens vägledning för
biståndsbedömning, men det ska ses över om de bör finnas på ett mer
lättåtkomligt ställe än enbart som del av ett större dokument.
Organisationen för KPR har omstrukturerats under första delen av
denna mandatperiod, vi bedömer att den behöver en tid att arbeta innan
det är lämpligt att utvärdera den nya organisationen kring KPR.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit som bl.a. gäller handläggning,
kriterier och information gällande biståndsansökningar om särskilt
boende enligt socialtjänstlagen. Förslagen gällande biståndsbedömning
av ansökningar till särskilt boende är i korthet att:
• Ändra rutinerna för handläggning av ansökan om särskilt boende,
då förslagsställaren menar att det i vissa fall inte inhämtas
tillräckligt mycket information från den sökande.
• Ändra nämndens kriterier för biståndsbedömningsbedömning av
rätten till plats i särskilt boende, efter en remiss till
pensionärsföreningarna och Växjö kommunala pensionärsråd
• Att efter genomförd remissrunda formulera nämndens nya
kriterier för biståndsbedömningsbedömning av rätten till plats i
särskilt boende enkelt och tydligt och lägga ut dessa på
kommunens hemsida.
Förslaget tar även upp att stärka det kommunala pensionärsrådets roll
genom att införa ett äldreperspektiv i alla kommunala frågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 114/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att de kriterier
som finns idag för bedömning av behovet av plats i särskilt boende har
tagits fram för att följa lagstiftning och vägledande rättspraxis.
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Kriterierna finns på hemsidan, i nämndens vägledning för
biståndsbedömning, men det ska ses över om de bör finnas på ett mer
lättåtkomligt ställe än enbart som del av ett större dokument.
Organisationen för KPR har omstrukturerats under första delen av
denna mandatperiod, vi bedömer att den behöver en tid att arbeta innan
det är lämpligt att utvärdera den nya organisationen kring KPR.
Omsorgsnämndens yttrande i § 144/2020.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Omsorgsnämnden
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§ 56

Dnr 2021-00004

Uppföljning av privata utförare 2020 i Växjö
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen ”Uppföljning av privata
utförare år 2020”.
Bakgrund
Enligt kommunallagen, ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta
ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. Privat utförare definieras i kommunallagen
som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av
en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt privat aktör
utan kommunalt ägande, det vill säga kommunala företag inkluderas inte
i begreppet. Programmet omfattar inte heller fristående skolor och
förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och inte är
upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
I kommunfullmäktiges fastställda program för mål och uppföljning av
privata utförare, framgår att kommunstyrelsen ska följa upp
nämndernas arbete och kontroller genom en årlig sammanställning över
privata utförare. Uppföljningen ska rapporteras till fullmäktige
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 140/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen ”Uppföljning av privata
utförare år 2020”.
Kommunchefens skrivelse den 23 mars 2021 där följande framgår:
I bilaga sammanfattas nämndernas redovisning av privata utförare år
2020 utifrån nämndernas årsrapporter. Redovisningen beskriver antal
och omfattning av privata utförare inom respektive nämnds
verksamhetsområde och den uppföljning som nämnderna gjort under
året.
Rapport - Uppföljning privata utförare år 2020.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunchef
Ekonomi- och finanschef
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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§ 57

Dnr 2019-00649

Redovisning av uppdrag om en reviderad
klimatanpassningsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade klimatanpassningsplanen för
Växjö kommunkoncern, enligt till ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i § 371/2019 kommunchefen i uppdrag att ta fram
en reviderad klimatanpassningsplan som rustar kommunen för de
konsekvenser som klimatförändringarna medför.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 144/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar den reviderade klimatanpassningsplanen för
Växjö kommunkoncern, enligt till ärendet bilagt förslag.
- Förslag till Klimatanpassningsplan för Växjö kommunkoncern.
Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-18 där det bland annat
framgår att planen från 2013 har utvärderats och reviderats utifrån
dagens klimatläge och aktuella klimatscenarier. Planen har omarbetats i
enlighet med Växjö kommuns styrmodell. En reviderad
klimatanpassningsplan ska ses som en del i genomförandet av
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030.
Yrkanden
Gunnel Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och styrelser
Värends räddningstjänstförbund
Ekonomi- och finanschefen
Utvecklingschefen
Författningssamlingen
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§ 58

Dnr 2019-00448

Antagande av Vattenplan för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till Vattenplan för Växjö kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att arbeta fram en
vattenplan. Vattenplanen syftar till att skapa en hållbar vattenförvaltning
i en växande kommun. Vattenförvaltningen präglas av helhetssyn och ett
effektivt arbete för att uppnå levande, badbara sjöar och vattendrag med
god status avseende vattenkvalitet.
En kommun berör vatten i flera olika aspekter: som tillsyns- och
prövningsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, och i rollen som
markägare och verksamhetsutövare. Vattenplanen är framtidsinriktad
med fokus på EU:s vattendirektiv och Hållbara Växjö 2030, men med
avstamp i de utmaningar som Växjö kommun står inför på kort sikt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 172/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Vattenplan för Växjö kommun.
-Förslag till Vattenplan för Växjö kommun.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-03-08 där bland annat följande
framgår:
I Växjö kommunkoncerns styrmodell samlas krafterna för att nå visionen
om att skapa en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare,
företag och besökare – idag och i framtiden. Hållbarhetsprogrammet
och kommunens planer blir levande då de tillsammans med nya initiativ,
förändringar och behov ses i en helhet i respektive huvudprocess och
stödprocess. Detta förmedlas genom den årliga budgetprocessen till
varje nämnd och styrelse.
En plan förtydligar den politiska viljeinriktningen och tydliggör
beroenden och samverkan mellan processer, förvaltningar och bolag.
Externa intressenter kan komma att beröras.
Vatten är en resurs och en del av Växjös profil som vi kan tyckas ha
oändlig tillgång till med alla våra sjöar och relativt goda
grundvattentillgång. Vintern 2017/2018 och sommaren 2018 visade dock
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vårt klimats nyckfullhet med översvämningar och extrem torka inom
loppet av några månader. Vintern 2019/2020 var det åter dags för
översvämningar i såväl sjöar som vattendrag.
Vatten är ett brett område som kommer in i kommunens arbete på
många olika sätt – via exempelvis stadsplanering, infrastruktur för
vatten och avlopp, naturupplevelser men också som en säkerhetsfråga
vad det gäller såväl översvämningsrisk som det fundamentala i att ha
tillgång till ett rent dricksvatten. Eftersom vatten berör vår organisation
på så många olika sätt är också arbetet med vatten spretigt och Växjö
kommun saknar idag en sammanhållen vattenplanering. Flera dokument
pekar ut mål för vattenrelaterade miljöer, så som VA-plan,
grönstrukturprogram, klimatanpassningsplanen med flera. Det innebär
att ansvaret för strategisk vattenplanering är utspridd inom
organisationen. Risken för såväl dubbelarbete som att saker "faller
mellan stolarna" är uppenbar. En god vattenförvaltning kräver god
samordning för att kunna fatta strategiska beslut vid rätt tidpunkt,
samtidigt som vi bygger upp en robust kunskap inom organisationen.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Planeringschefen
För kännedom
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
SSAM
Bostads- och lokalbolagen
Ekonomi- och finanschefen
Författningssamlingen
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§ 59

Dnr 2021-00138

Plan för forskning och kunskapsutveckling - Växjö
kommun som lärande organisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Plan för forskning och kunskapsutveckling,
Växjö kommun som lärande organisation.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag
till en forskningsstrategi för Växjö kommunkoncern. Det finns behov av
att stärka och skapa ytterligare relationer mellan akademi, forskning,
näringsliv och Växjö kommuns samtliga verksamheter för att främja
kunskapsbaserad utveckling som gagnar invånare och näringslivet i
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 161/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Plan för forskning och kunskapsutveckling,
Växjö kommun som lärande organisation.
Kommunchefens redogör i en skrivelse den 26 februari 2021 för ärendet.
Av skrivelsen framgår bland annat följande:
Planen för forskning och kunskapsutveckling lyfter fram hur Växjö
kommun kan arbeta för att ta tillvara på och utvecklas utifrån
forskningsbaserad kunskap och på så sätt fungera som en lärande
organisation som ger mervärde för organisationen, invånare, besökare
och företagare. Detta kan främjas exempelvis genom att
- forskningsresultat tas tillvara samt att beprövad erfarenhet delges i
samverkan
- delta i eller driva forskningsbaserade projekt,
- samverka med relevanta forskningsmiljöer,
- kompetensutveckling via akademi,
- uppdragsutbildningar,
- forskande medarbetare,
- studentsamarbeten som praktik och examensarbeten.
I samverkan med lärosäten behöver det finnas en ömsesidighet som tar
tillvara på kommunens behov och önskemål samt att den akademiska
friheten bevaras från lärosätets sida inom ramen för samverkan. Detta
innebär att behov inom kommunen och forskningsområden inom
lärosäten behöver matchas mot varandra.
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Planen består av följande tre utvecklingsområden
1. Forskningsbaserad verksamhetsutveckling och lärande
2. Växjö kommuns samverkan med akademi och näringsliv
3. Studentsamarbete för kunskapsutveckling och forskningsanknytning
Till utvecklingsområdena beskrivs insatsområden som ska bidra till
positiv utveckling och visar på hur forskning, kunskapsutveckling och
lärande kan stärka oss internt och för våra målgrupper i Växjö kommun.
Växjö kommun har ett upparbetat strategiskt partnerskap tillsammans
med Linnéuniversitetet, Linnékåren samt Kalmar kommun för att stärka
och utveckla goda och långsiktiga relationer för utveckling av
Linnéuniversitetet och Växjö som universitets- och studentstad.
Inom partnerskapet är tre målområden identifierade; Hållbar samhällsoch infrastruktur, Näringsliv och arbetsliv samt Forskning och
kunskapsutveckling. Målområde Forskning och kunskapsutveckling
syftar till att samverkan ska leda till att såväl Linnéuniversitetets
utbildningar och forskningen utvecklas som att forskningsbaserad
kunskap bidrar till utveckling av kommunens verksamhet.
- Plan för forskning och kunskapsutveckling, Växjö kommun som
lärande organisation.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Nämnder och styrelser
För kännedom
Utvecklingschefen
Ekonomi- och finanschefen
Linneuniversitetet, avdelning externa relationer
Författningssamlingen
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§ 60

Dnr 2019-00542

Revidering av Policy för att förebygga och hantera
alkohol- och drogmissbruk i Växjö kommunkoncern
att även inkludera spelmissbruk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar uppdaterad Policy för att förebygga och
hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk i arbetet hos Växjö kommuns
förvaltningar, bolag samt Värends Räddningstjänst.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att uppdatera
nuvarande policy, Policy för att förebygga och hantera alkohol- och
drogmissbruk i Växjö kommunkoncern, att även inkludera
spelproblematik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 178/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar uppdaterad Policy för att förebygga och
hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk i arbetet hos Växjö kommuns
förvaltningar, bolag samt Värends Räddningstjänst.
Kommunchefen har i skrivelse daterad 2021-02-24 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att spelmissbruk
som gäller spel om pengar likställs sedan 2018 med missbruk av alkohol
eller andra substanser. Ändringar har gjorts i socialtjänstlag som innebär
att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka missbruk av
alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om
pengar.
Nuvarande policy för alkohol- och drogmissbruk har skrivits om så att
den nu även omfattar spel om pengar.
Förändringarna som gjorts avser huvudsakligen följande delar:
-Policyn byter namn till Policy för att förebygga och hantera
alkohol-, drog- och spelmissbruk.
-Policyn innehåller regler och ansvar också gällande spel om
pengar.
-Dokumentet Riktlinje för hantering av alkohol- och drogmissbruk har
tagits bort och istället lagts in i policyn, för att minska antalet dokument.
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- Förslag till Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och
spelmissbruk.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och bolag
Värends räddningstjänstförbund
HR-chefen
Författningssamlingen
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§ 61

Dnr 2019-00589

Revidering av resepolicy
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny resepolicy för
Växjö kommun med följande ändring: andra punkten under Detta
innebär från
Vi ska om möjligt välja det mest miljövänliga transportmedlet till
Vi ska välja ett så miljövänligt transportmedel som möjligt.
2. Policyn gäller samtliga nämnder, helägda kommunala bolag samt
Värends räddningstjänst. Policyn ersätter eventuella tidigare
beslutade resepolicys av bolag och förbund.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 116/2020 följande:
1. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande Resepolicy, antagen av
kommunfullmäktige 24 mars 2009 (§ 54/2009).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram förslag
på ny resepolicy
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 179/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny resepolicy för
Växjö kommun med följande ändring: andra punkten under Detta
innebär från Vi ska om möjligt välja det mest miljövänliga
transportmedlet till Vi ska välja ett så miljövänligt transportmedel
som möjligt.
2. Policyn gäller samtliga nämnder, helägda kommunala bolag samt
Värends räddningstjänst. Policyn ersätter eventuella tidigare
beslutade resepolicys av bolag och förbund.
Kommunchefen har i skrivelse den 8 mars 2021 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att resepolicyn
beskriver Växjö kommuns övergripande syn på resor i tjänsten. Med
Växjö kommun avses Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends
räddningstjänst. Policyn tydliggör vilka principer som ska vara
vägledande om när och hur vi reser i tjänsten för att nå
kommunfullmäktiges mål och bidra till att uppfylla
Hållbarhetsprogrammet 2030. Policyn kompletteras med riktlinjer för
resor som beslutas av kommunchef/vd.
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Policyn har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av
representanter från kommunledningsförvaltningen. Förslaget har
därefter förankrats via HR-ledningsgrupp för både förvaltningar och
bolag och koncernledning. Förslaget är samverkat i
Kommunövergripande samverkansgrupp (KSG).
Resepolicy för Växjö kommuns förvaltningar och bolag.
Riktlinjer för resor för Växjö kommuns förvaltningar och bolag att fattas
beslut om av kommunchef/vd/förbundschef.
Beslutet skickas till
För åtgärd
HR-chef
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
Värends räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
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§ 62

Dnr 2020-00679

Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv för Kulturparken Småland Aktiebolag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdar ägardirektiv för Kulturparken Småland AB, enligt till ärendet
bilagda förslag.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet.
Bakgrund
Växjö kommun och Region Kronoberg är gemensamma ägare till
Kulturparken Småland AB (”Bolaget”). Region Kronoberg innehar en
59%-ägarandel och Växjö kommun en 41%-ägarandel av aktierna i
Bolaget. Nu gällande bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för
Bolaget upprättades vid tidpunkten för Bolagets bildande 2009. Med
anledning av bland annat ny museilag (2017:563) samt förändringar i
kommunallagen (2017:725) avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i
kommunala bolag har Bolagets ägare i samband med ägarsamråd
beslutat att uppdatera och revidera ovan nämnda styrdokument.
Arbetet med framtagandet av de nya förslagen till reviderade
styrdokument har skett i samråd mellan Bolagets ägare, dels på
tjänstepersonsnivå mellan kulturansvariga tjänstepersoner och jurister
samt dels på politisk nivå i samband med presidieöverläggningar mellan
kulturansvariga förtroendevalda och ägarsamråd mellan region- och
kommunstyrelsernas presidier. De nya framarbetade förslagen till
styrdokument bedöms nu vara klara att beslutas formellt av Kommunrespektive Regionfullmäktige. Efter beslut i respektive ägares
fullmäktige kan de reviderade styrdokumenten antas av Bolaget på extra
bolagsstämma.
Beslutsunderlag
-Förslag till ny bolagsordning för Kulturparken Småland AB.
-Förslag till nytt ägardirektiv för Kulturparken Småland AB.
-Förslag till nytt aktieägaravtal för Kulturparken Småland AB.
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Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-18 där det lämnas en
översiktlig sammanfattning över föreslagna revideringar i respektive
styrdokument (d.v.s. bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv).
Bolagsordning:
Förändring av ändamålsparagrafen med anledning av ny lagstiftning
samt förtydligande av uppdraget som rör Stiftelsen Svenska
Emigrantinstitutets verksamhet. Justering till att Regionfullmäktige ska
utse tre styrelsesuppleanter och Kommunfullmäktige två
styrelsesuppleanter. Redaktionella ändringar och uppdatering i enlighet
med riktlinje och rutin för bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Aktieägaravtal:
Reviderade riktvärden för arvoden till styrelsen i enlighet med
arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg.
Förtydliganden avseende Bolagets finansiering samt fastställande av
gemensam rutin för årlig uppräkning av driftsanslag. Redaktionella
ändringar och uppdatering i enlighet med riktlinje och rutin för
bolagsstyrning i Region Kronoberg.
Ägardirektiv:
Tydligare kopplingar mellan Bolagets verksamhet och ägarnas
målsättningar, bland annat med syfte att möta de krav som Kulturrådet
ställer upp för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Uppdatering av bolagets verksamhet och ändamål i enlighet med ny
lagstiftning på museiområdet.
Anpassning av verksamhetsstyrning och uppföljning med anledning av
ny lagstiftning och nya rutiner. Avseende verksamhetsplanering och
ekonomi görs tillägg om att Bolaget fortlöpande ska undersöka
möjligheterna till att effektivisera sin verksamhet.
Uppdatering i enlighet med riktlinje och rutin för bolagsstyrning i
Region Kronoberg.
Yrkanden
Hugo Hermansson (S) med instämmande av Maria Garmer (V):
Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdar ägardirektiv för Kulturparken Småland AB, enligt till ärendet
bilagda förslag, med följande ändring:
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På sidan 2 under rubriken Verksamhetsplanering och ekonomi i
reviderat ägardirektiv stryka "(…) samt att pröva om delar av
verksamheten kan konkurrensutsättas.”.
Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kulturparken Småland AB
Region Kronoberg
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Chefsjuristen
Författningssamlingen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
64 (99)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-04-20

§ 63

Dnr 2021-00157

Förslag till utökning av zon 2 samt nya regleringar
för parkeringar i Växjö tätort
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner åtgärdsförslag 1 för genomförande av
utökning av zon 2 och regleringar på Söder och Väster i Växjö enligt
tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-01-25.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
1.Vi är generellt inte FÖR att bestraffa landsortens eller andra besökare
till staden. Någon anledning finns till att människor parkerar där. Vi tror
väl knappast det bara är avgiften?
2. Den som långtidsbesöker sjukhus eller centrum? Kanske jobbar på
sjukhuset? Hur blir det för dem? Hur mycket ska covid19 sjuksköterskan
straffas att betala? Vi tror inte p-huset räcker för dem.
3. Vi tror det är en hel del av de boende som parkerar där. Politiska
förslaget säger att det är gratis på helg och kväll. Men det finns de som
bor i området som jobbar på nätter och parkerar på dagen. Var ska de
nu parkera?
Politiker har valt att förtäta. Med förtätning följer fler boende som har
bilar. Folk vill ha bil. Det rimmar dåligt med sänkt p-norm. Och alla vill
och kan inte av många skäl åka buss eller cykla.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 29/2021 lämnar förslag till
kommunfullmäktige om utökning av zon 2 samt nya regleringar för
parkeringar i Växjö tätort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 174/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner åtgärdsförslag 1 för genomförande av
utökning av zon 2 och regleringar på Söder och Väster i Växjö enligt
tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-01-25.
Tekniska nämndens beslut i § 29/2021.
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Tekniska nämndens skrivelse daterad den 15 januari 2021 (inkluderar
kartor med avgränsningar).
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige avslår förslag på utökning
av zon 2 och regleringar på Söder och Väster i Växjö.
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Martin Edberg (S) och Cheryl
Jones Fur (MP): 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 7.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Författningssamlingen
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Omröstningsbilaga 7
§ 63
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

Förslag till utökning av zon 2 samt nya regleringar för
parkeringar i Växjö tätort
56
5
0
61

Namn
Cheryl Jones Fur (MP)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Yusuf Isik (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Hugo Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Ola Löfquist (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anette Nerlie Anderberg (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Andreas Ekman (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakobsson (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Val
Ja
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

Namn
Pia Philipsson (M)
Andreas Lindström (M)
Björn Svensson (M)
Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Gustav Petersson (-)
Romeo Pettersson (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Annika Nilsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Claes Bromander (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Magnus P Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Bo Frank (M), ordförande

Justerares signatur

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 64

Dnr 2020-00219

Antagande av detaljplan för Växjö 7:10 mfl. (etapp
3 Hagavik), Norremark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen,
detaljplan för Växjö 7:10 med flera, (Västra Hagavik etapp 3), Norremark,
enligt till ärendet bilagt förslag daterat 2021-03-01.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-03-01 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 43/2021 till fullmäktige översänt ett förslag
till detaljplan för Växjö 7:10 m.fl. (etapp 3 västra Hagavik), Norremark för
antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skola, idrottsändamål,
bostäder, vård och centrumverksamheter inom ett före detta
asfaltsupplag, samt att bekräfta och bevara naturområdet vid Hovs göl.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 175/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen,
detaljplan för Växjö 7:10 med flera, (Västra Hagavik etapp 3), Norremark,
enligt till ärendet bilagt förslag daterat 2021-03-01.
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2021-03-01 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
revideringar och justeringar som redovisas i utlåtandet.
-Byggnadsnämndens beslut i § 43/2021.
-Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2020-03-13
-Planbeskrivning daterad 2021-03-01
-Plankarta daterad 2021-03-01
-Utlåtande daterat 2021-03-01
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Berörda sakägare
För kännedom
Byggnadsnämnden
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§ 65

Dnr 2021-00151

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag presenteras för fullmäktige
två gånger per år.
Kansliavdelningen bifogar en förteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag som registrerats före den 1 mars 2021. Beräknad
behandling i kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd baseras på i
vilken instans ärendet ligger idag och på när eventuella remissinstanser
ska ha återkommit med sina yttranden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 176/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
Kommunchefen har i en skrivelse med tillhörande bilaga den 10 maj 2021
lämnat en redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 66

Dnr 2021-00152

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten
överlämnats till nämnd - mars 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Bakgrund
Enligt Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun ska
beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten
överlåtits till nämnd eller styrelse, redovisas till kommunfullmäktige i
april och oktober.
Kansliavdelningen har tagit fram en sammanställning över de beslut som
har fattats i medborgarförslag som har delegerats till kommunstyrelsen
eller nämnd. Redovisningen är baserad på avslutade ärenden på
kansliavdelningen sedan den senaste redovisningen i oktober 2020
(redovisningen säger således ingenting om datum för beslut).
Utöver denna sammanställning får kommunfullmäktige löpande under
året ta del av besluten i sin helhet. De medborgarförslag
kommunfullmäktige själva fattat beslut om återfinns inte i denna
sammanställning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 177/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner redovisningen.
Kommunchefens har i en skrivelse, den 10 mars 2021, lämnat en
redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där
beslutanderätten överlämnats till en nämnd eller styrelsen.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kanslichefen
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§ 67

Dnr 2021-00095

Ansvarig utgivare för webbsändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser ordförande Bo Frank (M) till ansvarig
utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden
på www.vaxjo.se.
2. Kommunfullmäktige utser 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur
(MP) till ersättande ansvarig utgivare vid ordförande Bo Franks
frånvaro.
3. Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under
sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande
ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan
begå. Detta ska kommunfullmäktiges presidium informera om vid
varje fullmäktiges sammanträde.
Bakgrund
Växjö kommun direktsänder fullmäktiges sammanträden i webb-tv på
sin webbplats www.vaxjo.se. Man kan även se sändningen i efterhand.
Myndigheten för press, radio och tv anger att en sändning måste
registreras hos dem om:
• Din sändning är riktad till allmänheten.
• Du direktsänder ett program.
• Du sänder ett förinspelat program på en bestämd tid.
I samband med registreringen måste man även ange en ansvarig
utgivare för sändningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 116/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige utser ordförande Bo Frank (M) till ansvarig
utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden
på www.vaxjo.se.
2. Kommunfullmäktige utser 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur
(MP) till ersättande ansvarig utgivare vid ordförande Bo Franks
frånvaro.
3. Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under
sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande
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ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan
begå. Detta ska kommunfullmäktiges presidium informera om vid
varje fullmäktiges sammanträde.
Kommunchefen har i en skrivelse den 5 februari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
De formella kraven som ställs på en utgivare är att utgivaren ska vara
myndig, bosatt i Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha
förvaltare, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Utgivaren får utse en eller
flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under kortare perioder,
exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven på en
ställföreträdande utgivare är desamma som för en utgivare. Utgivaren
och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska också vara
angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag som utgivare kan
återkallas av den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv
avsäga sig sitt uppdrag.
Huvudregeln är att utgivaren är ansvarig för de yttrandefrihetsbrott som
begås under en grundlagsskyddad sändning. Yttrandefrihetsbrotten
utgörs av bland annat hets mot folkgrupp, förtal och offentliggörande av
sekretessbelagd handling. Den som drabbas av yttrandefrihetsbrott kan
rikta skadeståndsanspråk mot såväl utgivare som den som driver
verksamheten. Eftersom sändningarna sker i begränsad omfattning och i
princip endast omfattar direktsända debatter utgör sändningarna ett
sådant program som består i direktsändning av dagshändelser. Det
medför att kommunen visserligen behöva anmäla
sändningsverksamheten till Myndigheten för press, radio och tv, men att
reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen om bland annat
yttrandefrihetsbrott, ansvar och åtal inte är tillämpliga. Eventuella
överträdelser faller istället under allmänt åtal. Det innebär att var
person för sig svarar för sina yttranden under sändningen. Myndigheten
för press, radio och tv tar inte ut någon kostnad för anmälan om
sändningsverksamhet och ansvarig utgivare.
Beslutet skickas till
Myndigheten för press, radio och tv
För kännedom
Bo Frank
Cheryl Jones Fur
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§ 68

Dnr 2021-00150

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige - Catharina Winberg (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för en ny sammanräkning.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Catharina Winberg
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 69

Dnr 2021-00092

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt nämndeman i Växjö
tingsrätt - Thomas Gustafsson (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-0430.
2. Kommunfullmäktige utser Albert Sadiku (L) till ny ersättare i
miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2021-04-30 till
och med 2022-12-31.
Bakgrund
Thomas Gustafsson (L) har via e-tjänst avsagt sig samtliga
förtroendeuppdrag i Växjö kommun från och med 2021-04-30.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 8/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-04-30.
2. Kommunfullmäktige utser Albert Sadiku (L) till ny ersättare i miljöoch hälsoskyddsnämnden från och med 2021-04-30 till och med 202212-31.
Beslutet skickas till
Växjö Tingsrätt
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Albert Sadiku
Thomas Gustafsson
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 70

Dnr 2021-00125

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden - Andrei Balsianu (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Harry White (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2021-12-31.
Bakgrund
Andrei Balsianu (S) har via e-tjänst den 18 februari 2021 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 9/2021 föreslagit att kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Harry White (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2021-12-31.

Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Harry White
Andrei Balsianu
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 71

Dnr 2021-00134

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden- Mariana Gomez Johannesson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Jacob Samuelsson (C) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Mariana Gomez Johannesson (C) har via e-tjänst den 25 februari 2021
avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 10/2021 föreslagit att fullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Jacob Samuelsson (C) till ny ersättare i
kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Jacob Samuelsson
Mariana Gomez Johannesson
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 72

Dnr 2021-00145

Nytt val av revisorer i Södra Småland Avfall & Miljö
AB (SSAM) med anledning av ny
ägaröverenskommelse
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Benny Johansson (M) till
lekmannarevisor och Nils Fransson (L) till
lekmannarevisorsersättare i Södra Småland Avfall & Miljö AB
under återstoden av mandatperioden.
2. Beslutet innebär att Börje Ivarsson (SD) och Kennerth Sjögren (S)
lämnar sina uppdrag som lekmannarevisorsersättare i bolaget.
Bakgrund
Södra Småland Avfall & Miljö AB har i en skrivelse till ägarkommunerna
den 1 mars 2021 meddelat följande:
I samband med bildande av SSAM var det inte reglerat vilka kommuner
som skulle utse lekmannarevisorer och ersättare. Initialt utsåg Växjö
kommun samtliga lekmannarevisorer med ersättare.
Det har nu överenskommits att samtliga ägare ska utse en
lekmannarevisor med ersättare.
Vi önskar därför att samtliga ägare anmäler en lekmannarevisor och en
ersättare så att årsstämman kan besluta om nya lekmannarevisorer med
ersättare den 7 maj.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 11/2021 föreslagit att kommunfullmäktige besluta
följande:
1. Kommunfullmäktige utser Benny Johansson (M) till lekmannarevisor
och Nils Fransson (L) till lekmannarevisorsersättare i Södra Småland
Avfall & Miljö AB under återstoden av mandatperioden.
2. Beslutet innebär att Börje Ivarsson (SD) och Kennerth Sjögren (S)
lämnar sina uppdrag som lekmannarevisorsersättare i bolaget.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Södra Smålands Avfall och Miljö AB
Benny Johansson
Nils Fransson
Börje Ivarsson
Kennerth Sjögren
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 73

Dnr 2021-00148

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens
revisorer, revisor i stiftelsen för Smålands Museum,
lekmannarevisor i Kulturparken Småland AB och
Videum AB, ersättande lekmannarevisor i styrelsen
för Angarius 15, Vältöjan Fastigheter AB, VÖFAB,
Växjöbostäder AB, Vöfab Parkering AB samt Vöfab
Fastigheter AB - Sture Andersson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Lars-Evert Ekman (C) till ny revisor i
rubricerade uppdrag under återstoden av mandatperioden.
Bakgrund
Sture Andersson (C) har via e-tjänst den 3 mars 2021 avsagt sig samtliga
revisorsuppdrag i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 12/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Lars-Evert Ekman (C) till ny revisor i
rubricerade uppdrag under återstoden av mandatperioden.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Berörda bolag och organisationer
Sture Andersson
Lars-Evert Ekman
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 74

Dnr 2021-00149

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Tekniska
nämnden - Anette Nerlie Anderberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Gunilla Dahlgren (S) till ny ledamot
och Cecilia Jönsson (S) till ny ersättare i tekniska nämnden till
och med 2021-12-31.
Bakgrund
Anette Nerlie Anderberg (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ledamot i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 13/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Gunilla Dahlgren (S) till ny ledamot och
Cecilia Jönsson (S) till ny ersättare i tekniska nämnden till och med 202112-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Gunilla Dahlgren
Cecilia Jönsson
Anette Nerlie Anderberg
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 75

Dnr 2021-00163

Val lekmannarevisorsersättare i St. Sigfrid
Kommunikation AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Kaj Lindholm (S) till
lekmannarevisorsersättare i St. Sigfrid Kommunikation AB under
återstoden av mandatperioden.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare endast utsett lekmannarevisor till
Wexnet AB:s dotterbolag St. Sigfrid Kommunikation AB. Då det råder
personalunion mellan Wexnet AB och St. Sigfrid Kommunikation AB bör
en lekmannarevisorsersättare utses till Sigfrid Kommunikation AB.
Förslaget är att lekmannarevisorsersättaren i Wexnet AB utses.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 14/2021 föreslagit att kommunfullmäktige utser
Kaj Lindholm (S) till lekmannarevisorsersättare i St. Sigfrid
Kommunikation AB under återstoden av mandatperioden.

Beslutet skickas till
För kännedom
St. Sigfrid Kommunikation AB
Kaj Lindholm
Förtroendemannaregistret
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§ 76

Dnr 2021-00170

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Ulrika Månsson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Michel Bergendorff (SD) till ny
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-1231.
Bakgrund
Ulrika Månsson (SD) har via e-tjänst den 10 mars 2021 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 15/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Michel Bergendorff (SD) till ny ersättare i
miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Michel Bergendorff
Ulrika Månsson
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 77

Dnr 2021-00175

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden - Hannes Jónsson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Romeo Pettersson (SD) till ny ersättare
i byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Hannes Jónsson (SD) har via e-tjänst den 15 mars 2021 avsagt sig
uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 16/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Romeo Pettersson (SD) till ny ersättare i
byggnadsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Byggnadsnämnden
Romeo Pettersson
Hannes Jónsson
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 78

Dnr 2021-00208

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden- Mikael Virdelo (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 1 maj 2021.
2. Kommunfullmäktige utser Ingrid Stålne (M) till ny ledamot och
Viktor Klar (M) till ny ersättare i utbildningsnämnden från och
med 2021-05-01 till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Mikael Virdelo (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden från och med 1 maj 2021.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 17/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 1 maj 2021.
2. Kommunfullmäktige utser Ingrid Stålne (M) till ny ledamot och Viktor
Klar (M) till ny ersättare i utbildningsnämnden från och med 2021-05-01
till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Ingrid Stålne
Viktor Klar
Mikael Virdelo
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 79

Dnr 2021-00231

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden - Majja Rieger Almqvist (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Kerstin Vinnersten (C) till ny ersättare
i omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Majja Rieger Almqvist (C) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 18/2021 föreslagit att fullmäktige beslutar
följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Kerstin Vinnersten (C) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Omsorgsnämnden
Kerstin Vinnersten
Majja Rieger Almqvist
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 80

Dnr 2021-00230

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens
revisorer, lekmannarevisor i Bergslunds
bygdegårdsförening, stiftelsen Gustafs Bjursjö,
Huseby Bruk AB, Lammhults byggnadsförening UPA,
Vidingehem AB och lekmannarevisorsersättare i
stiftelsen JP Gustafsson, Kalvsviks
bygdegårdsförening, Södra Småland Avfall och
Miljö AB (SSAM), Växjö Energi AB (VEAB), Växjö
Energi Elnät AB - Börje Ivarsson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 30 april 2021.
Bakgrund
Börje Ivarsson (SD) har avsagt sig samtliga revisorsuppdrag i Växjö
kommun från och med 30 april 2021.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 19/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
beviljar avsägelsen från och med 30 april 2021.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
Börje Ivarsson
Berörda bolag och organisationer
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 81

Dnr 341454

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen, krisledningsnämnden samt
ordförande i styrelsen för VKAB - Catharina
Winberg (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ny ledamot i
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden från och med 202105-03 till och med 2022-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Ida Eriksson (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen från och med 2021-03-05 till och med 202212-31.
4. Kommunfullmäktige utser Oliver Rosengren (M) till ny
ordförande i Växjö Kommunföretag AB (VKAB) från och med
2021-04-30 till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Catharina Winberg (M) har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag i
Växjö kommun från och med 3 maj 2021
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 20/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 3 maj 2021.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ny ledamot i
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden från och med 2021-05-03
till och med 2022-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Ida Eriksson (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen från och med 2021-03-05 till och med 2022-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Oliver Rosengren (M) till ny ordförande i
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) från och med 2021-05-03 till och med
2022-12-31.
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Yrkanden
Bo Frank (M):
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ny ledamot i
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden från och med 2021-05-03
till och med 2022-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Ida Eriksson (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen från och med 2021-03-05 till och med 2022-12-31.
4. Kommunfullmäktige utser Oliver Rosengren (M) till ny ordförande i
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) från och med 2021-04-30 till och med
2022-12-31.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Växjö Kommunföretag AB
Pernilla Tornéus
Ida Eriksson
Oliver Rosengren
Catharina Winberg
Säkerhetschefen
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 82

Dnr 2021-00238

Nytt val av revisorer i Bergendahlska stiftelsen,
stiftelsen JP Gustafsson, stiftelsen Braåsgården och
kommunens samförvaltade stiftelser/
donationsfonder med anledning av nytt avtal om
revisorskonsulter från och med 2021-01-01
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Thomas Olofsson och Kristina
Lindstedt från uppdragen som revisorer i Bergendahlska
stiftelsen, stiftelsen JP Gustafsson och stiftelsen Braåsgården.
2. Kommunfullmäktige utser Emil Andersson, KPMG AB, till ny
revisor och Michael Brunosson, KPMG AB, till ny
revisorsersättare i Bergendahlska stiftelsen under återstoden av
mandatperioden.
3. Kommunfullmäktige entledigar Kristina Lindstedt från uppdraget
som ersättande revisor i kommunens samförvaltade
stiftelser/donationsfonder, och utser Tommy Jonasson, Luminor
Revision AB, till uppdraget under återstoden av mandatperioden.
4. Kommunfullmäktige utser Emil Andersson, KPMG AB, till ny
revisor och Michael Brunosson, KPMG AB, till ny
revisorsersättare i stiftelsen JP Gustafsson och stiftelsen
Braåsgården till och med ordinarie årsstämma 2022.
Bakgrund
Växjö kommun har upphandlat och tecknat avtal med KPMG AB om
revisorstjänster från och med 2021-01-01. Av den anledningen föreslår
kommunen revisorer att kommunfullmäktige ska utse revisorer från
bolaget till vissa revisorsuppdrag som för närvarande innehas av revisor
utsedda medan kommunen hade avtal med bolaget EY om motsvarande
revisorstjänster. När det gäller kommunens samförvaltade
stiftelser/donationsfonder föreslår dock revisionen att det är kvar hos
revisorn Thomas Olofsson under firman Luminor Revision AB under
återstoden av mandatperioden. Här föreslås dock att Kristina Lindstedt
entledigas då hon slutat som revisor.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 21/2020 lämnat förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda organisationer
Thomas Olofsson
Kristina Lindstedt
Emil Andersson
Michael Brunosson
Tommy Jonasson
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§ 83

Dnr 2021-00241

Avsägelse från uppdrag som ordförande i
utbildningsnämnden - Pernilla Tornéus (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-05-01.
2. Kommunfullmäktige utser Ida Eriksson (M) till ny ordförande i
utbildningsnämnden från och med 2021-05-01 till och med 202212-31.
Bakgrund
Pernilla Tornéus (M) har avsagt sig uppdraget som ordförande i
utbildningsnämnden från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 22/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-05-01.
2. Kommunfullmäktige utser Ida Eriksson (M) till ny ordförande i
utbildningsnämnden från och med 2021-05-01 till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
För kännedom
Utbildningsnämnden
Ida Eriksson
Pernilla Tornéus
Löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 84

Dnr 2021-00245

Begäran om entledigande av ledamot i Videum AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Franzén (C) från uppdraget som
ledamot i styrelsen för Videum AB.
Bakgrund
Centerpartiets fullmäktigegrupp har i en skrivelse begärt att Anders
Franzén (C) ska entledigas från uppdraget som styrelseledamot i Videum
AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 23/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
entledigar Anders Franzén (C) från uppdraget som ledamot i styrelsen
för Videum AB.
Beslutet skickas till
För kännedom
Videum AB
Anders Franzén
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
93 (99)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-04-20

§ 85

Dnr 2021-00250

Avsägelse från uppdrag som ordförande i nämnden
för arbete och välfärd - Oliver Rosengren (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-05-01.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ny ordförande
i nämnden för arbete och välfärd från och med 2021-05-01 till
och med 2022-12-31.
Bakgrund
Oliver Rosengren har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ordförande i
nämnden för arbete och välfärd från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 24/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från och med 2021-05-01.
2. Kommunfullmäktige utser Pernilla Tornéus (M) till ny ordförande i
nämnden för arbete och välfärd från och med 2021-05-01 till och med
2022-12-31.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Pernilla Tornéus
Oliver Rosengren
Löneenheten
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
94 (99)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-04-20

§ 86

Dnr 2021-00016

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag samt överlämnande av
beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen
enligt förteckningen nedan.
Bakgrund
Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan
senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.
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. Kommunstyrelsens beredning lämnar
förslag på delegering.
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det
inkomna förslaget.
Motioner
2021-03-08 Motion om att införa tvålärarsystem på skolor med stora
behov - Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V)
2021-03-03 Motion om kraftiga åtgärder för att bryta skolsegregationen
och skapa en likvärdig skola - Malin Lauber (S) och Martina
Forsberg (S)
Medborgarförslag
2021-04-06 Medborgarförslag om spolpost till Sjöbolsområdet,
Ingelstad överlämnas till tekniska nämnden
2021-04-06 Medborgarförslag om hundrastgård vid Sjöbolsområdet,
Ingelstad överlämnas till tekniska nämnden
2021-04-08 Medborgarförslag om Corona-anpassade bänkar
överlämnas till tekniska nämnden
2021-04-06 Medborgarförslag om lekpark vid Björnbärsvägen, Växjö
överlämnas till tekniska nämnden
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2021-03-29 Medborgarförslag om gångtunnel mellan Arenastaden och
Handelsplats I11 överlämnas till tekniska nämnden
2021-03-24 Medborgarförslag om hantering av problematisk
skolfrånvaro överlämnas till utbildningsnämnden
2021-03-17 Medborgarförslag om delning av Växjöbostäder AB samt
förbud att dela ut medel till ägarbolaget överlämnas till
kommunstyrelsen
2021-03-16 Medborgarförslag om asfalterad cykelväg mellan Växjö och
Ingelstad överlämnas till tekniska nämnden
2021-03-14 Medborgarförslag om ändrad parkeringstaxa vid World
Trade Center och Drottninggatan, Växjö överlämnas till
tekniska nämnden
2021-03-02 Medborgarförslag om skatepark i Sandsbro överlämnas till
tekniska nämnden
2021-02-26 Medborgarförslag om att Kulturskolan ska huseras i en
byggnad överlämnas till utbildningsnämnden
2021-02-19 Medborgarförslag om solvärme i fjärrvärmenätet
överlämnas till kommunstyrelsen
2021-02-20 Medborgarförslag om hundrastgård på Söder, Växjö
överlämnas till tekniska nämnden
2021-02-10 Medborgarförslag om upprustning av lekplats på
Sjöbolsområdet i Ingelstad överlämnas till tekniska
nämnden
2021-02-09 Medborgarförslag om kallbadhus i Växjösjön överlämnas till
kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
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§ 87

Dnr 2021-00013

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:
2021-04-07 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
parkering Blomstervägen
2021-04-07 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
hundrastgård vid Kampen
2021-04-07 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
hundrastgård på Kampenområdet
2021-04-06 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
förändring av gatusträckning för minskad mängd trafik på
Fritidsvägen
2021-04-06 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
parkeringstillstånd för boende i bostadsområde
2021-04-06 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om Uformad badbrygga i sjön Trummen
2021-04-06 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
utegym på aktivitetspark vid Hov
2021-04-06 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
belysning på lekplatser
2021-04-06 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
belysning i Lugnets park och lekplats
2021-04-07 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om fler
påbudsskyltar för gång- och cykeltrafik
2021-04-07 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
elladdplatser för besökare vid nya kommunhuset
2021-04-07 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
belysning utmed Räppe kanal
2021-04-07 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om fler
eldstäder
2021-04-01 Växjö Kommunföretag AB: Återerrapportering till
kommunfullmäktige av ej avslutade uppdrag
2021-03-23 Kommunens revisorers beslut 2021-02-25 § 29 –
Utbildningsnämnden - Uppföljning av genomförda
granskningar under 2017 och 2018
2021-03-23 Kommunens revisorers beslut 2021-02-25 § 29 - Tekniska
nämnden - Uppföljning av genomförda granskningar under
2017 och 2018
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2021-03-23 Kommunens revisorers beslut 2021-02-25 § 29 –
Omsorgsnämnden - Uppföljning av genomförda
granskningar under 2017 och 2018
2021-03-23 Kommunens revisorers beslut 2021-02-25 § 29 - Nämnden
för arbete och välfärd - Uppföljning av genomförda
granskningar under 2017 och 2018
2021-03-23 Kommunens revisorers beslut 2021-02-25 § 29
Revisionsrapport samt missiv för Uppföljning av
genomförda granskningar under 2017 och 2018
2021-03-26 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-17 § 31
Medborgarförslag om lekplats vid Stojby badplats
2021-03-26 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-17 § 32
Medborgarförslag om längdskidåkningsspår
2021-03-26 Kultur- och fritidsnämndens beslut om medborgarförslag
om lasershow vid Växjösjön på nyårsafton
2021-03-26 Kultur- och fritidsnämndens beslut om medborgarförslag
om Växjö City som scen
2021-03-23 Kommunens revisorers granskning av omsorgsnämndens
ekonomistyrning- beslut, missiv, revisionsrapport
2021-03-25 Kultur- och fritidsnämndens beslut kring uppdrag från
kommunfullmäktige 2020
2021-03-25 Kultur- och fritidsnämndens rapport om Fritidsbank 2021
2021-03-12 Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län i ärende gällande
allmänna lokala ordningsföreskrifter angående fyrverkerier
och rökförbud
2021-03-11 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-02 § 97 om
Medborgarförslag om att uppmärksamma nationella
minoriteters högtidsdagar
2021-03-11 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-02 § 96 om
Medborgarförslag om att sluta investera kommunens
pengar i fossila bränslen
2021-03-11 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-02 § 95 om
Medborgarförslag om uppdatering av Växjö
träbyggnadspris
2021-03-11 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-02 § 94 om
Medborgarförslag om förändringar i den lokala
ordningsstadgan gällande fyrverkerier
2021-03-11 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-02 § 93 om
Medborgarförslag om namnjustering på kommunal byggnad
2021-03-09 Utbildningsnämndens beslut om medborgarförslag om
förändring av skolplattform
2021-03-09 Utbildningsnämndens beslut om medborgarförslag om
arbetsrättslig information till ungdomar
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2021-03-09 Utbildningsnämndens beslut om medborgarförslag om
språkundervisning på ordinarie skola gällande årskurs 6
2021-02-25 Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-17 § 14 Lokalprojekt för
Rottne sporthall och idrottshall
2021-02-25 Meddelande Växjö Tingsrätt om överklagat beslut
igångsättande vindkraftsverk Furuby 8:15
2021-02-19 Omsorgsförvaltningen - Rapportering till IVO över ej
verkställda beslut (kvartal 4)
2021-02-10 Ändrade arvodesbelopp för förtroendevalda fr.o.m. 202101-01
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