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Tid och plats

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 – 22.45
Med anledning av pandemin deltog bara
ledamöter och tjänstgörande ersättare på plats i
Utvandrarnas hus. Ersättare följde
sammanträdet via webbsändningen.

Beslutande
Ledamöter

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) § 151-169, 172-203
Ulf Hedin (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M) § 151-169, 171-203
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Sigvard Jakopsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Susanna Blad Röing (L) § 151-161
Michael Färdig (L) § 162-203
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD) § 151-161
Kaj-Mikael Petersson (KD) § 162-203
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S) § 151-169, 172-203
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S) § 151-159
Patricia Aguilera (S) § 160-203
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S) § 151-159
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Michael Sjöö (S) § 160-203
Hugo Hermansson (S)
Kjell Olsson (S) § 151-161
Anette Nerlie-Anderberg (S) § 162-203
Ann-Kristin Lindquist (S)
Gullvi Strååt (S) § 151-161
Cecilia Lundin Danielsson (S) § 162-203
Maria Garmer (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Christer Svensson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD) § 151-196
Gustav Petersson (-)
Yusuf Isik (S)
Marie-Louise Gustafsson (S)
Anders Lindoff (S)
Andreas Lindström (M)
Kenneth Quick (M)
Pia Philipsson (M)
Hans-Erik Fransson (M)
Romeo Pettersson (SD)
Håkan Frizén (V)
Rickard Karlsson (L)

Övriga närvarande
Ersättare

Erika Lagergren (S)
Agneta Nordlund G-son (M)
Claes Bromander (C)
Ann-Christin Eriksson (V)
Erik Jansson (MP)
Ove Löfqvist (M)
Annika Nilsson (C)
Maria Unell (MP
Patrik Åkesson (KD)

Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Fredrik Pettersson, kanslisekreterare

Övriga

Örjan Mossberg, ordförande kommunens
revisorer § 157
Emil Andersson, KPMG § 157

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (92)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-10-19

Justering
Justerare

Rose-Marie Holmqvist (S)
Anna Zelvin (KD)

Plats och tid

Kommunhuset, den 21 oktober kl. 13.00

Justerade paragrafer

§§ 151-203

Ajournering

15.30 – 15.50
17.05. – 17.25 Allmänhetens frågestund inkl. paus.
18.35 – 19.35 Måltidsuppehåll
21.00 – 21.10

Allmänhetens
frågestund

En medborgare frågar kommunstyrelsens
ordförande om vilka åtgärder kommunen vidtar
mot Jättebjörnloka på kommunens fastighet
Gullhalla.
Anna Tenje svarar.
En medborgare frågar om den trädridå som
lämnats utmed väg 30.
Sigvard Jakobsson (M) och Sofia Stynsberg,
tekniska nämndens ordförande svarar.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Martin Fransson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank

Justerare

……………………………………
Rose-Marie Holmqvist

Justerare

……………………………………
Anna Zelvin
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2021-10-19 är
justerat.
Anslagsdag

2021-10-22

Anslaget tas ner

2021-11-15

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

………………………………………………………
Martin Fransson
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§ 151

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Anna
Zelvin (KD) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum torsdagen den 21 oktober klockan 13:00 i
kommunhuset.
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§ 152

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med dessa ändringar:
• Ärendena Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun och Framställda interpellationer läggs till dagordningen
• Följande ärenden utgår: Interpellation till utbildningsnämndens
ordförandande Ida Eriksson (M) från Carin Högstedt (V) om
situationen för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF), Interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Maria
Garmer (V) om jämlikhet i skolan och Interpellation till
ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Magnus P
Wåhlin (MP) från Carin Högstedt (V) om hållbarhetsprogrammet
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den
utskickade dagordningen med dessa ändringar:
• Ärendena Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun och Framställda interpellationer läggs till dagordningen
• Följande ärenden utgår: Interpellation till utbildningsnämndens
ordförandande Ida Eriksson (M) från Carin Högstedt (V) om
situationen för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF), Interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Maria
Garmer (V) om jämlikhet i skolan och Interpellation till
ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Magnus P
Wåhlin (MP) från Carin Högstedt (V) om hållbarhetsprogrammet
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§ 153

Dnr 2021-00550

Utdelning av Borgmästarmedaljen 2021
Borgmästare Bo Frank delar ut borgmästarmedaljen 2021 till Gösta
Skoglund och läser upp följande motivering:
Gösta Skoglund är sedan Carl von Linné Växjös främste natur- och
miljöarbetare, strävsam och folkbildande entreprenör med förmåga att
skapa nätverk, kontakter och konkreta projekt. Vem har inte träffat Gösta
Skoglund?
Gösta Skoglund tackar för utmärkelsen och berättar om sitt arbete.
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§ 154

Dnr 2021-00020

Utdelning av Växjö kommuns mångfaldspris 2021
Magnus P Wåhlin, ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott,
presenterar årets pristagare för 2021 och läser upp motiveringarna.
Priset är uppdelat i två kategorier, ur ett samhällsperspektiv samt ur ett
verksamhetsperspektiv.
Neuroförbundet Kronoberg tilldelas mångfaldspriset ur ett
samhällsperspektiv. Från Neuro Kronoberg tar ordförande Jennie
Hedrén Hasselros och Eva-Lena Kjellgren emot priset.
Fritidsgårdarna i Växjö kommun tilldelas mångfaldspriset 2021 ur ett
verksamhetsperspektiv. Från Växjö kommuns fritidsgårdar tar
fritidsgårdschef Jonna Welin emot priset tillsammans med sina
samordnare Lotta Roswall-Larsson och Anna Lagrelius.
Pristagarna tackar för priset och berättar om sin verksamhet.
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§ 155

Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens vice ordförande Andreas Olsson (C) informerar om
Coronaläget och den pågående uppöppningen av kommunen.
Andreas Olsson redogör för smittspridningen i kommunen och i
Kronoberg och betonar att fortsatta restriktioner och riktlinjer finns i
kommunens verksamheter inom omsorgen.
Särskilda råd finns också till ovaccinerade och det är fortsatt viktigt att
följa rekommendationer att stanna hemma vid symtom och att testa sig
Olsson redogör också för vaccinationstäckningen i kommunen och de
satsningar som görs för att få fler att vaccinera sig.
Utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) lämnar
kompletterande information om vaccination av 12-15 åringar.
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§ 156

Dnr 2021-00011

Delårsrapport för Växjö kommun till och med
augusti 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti
2021, Växjö kommun, enligt till ärendet bilagt 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
Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en
delårsrapport som omfattar en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av året. Växjö kommun har valt att upprätta en delårsrapport
per augusti. Delårsrapporten ska omfatta uppföljning av både ekonomi
och verksamhet. Revisorerna ska granska delårsrapporten och lämna ett
särskilt revisorsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 355/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti
2021, Växjö kommun, enligt till ärendet bilagt förslag.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att hanteringen av tekniska
nämndens bedömda negativa budgetavvikelse med 2 miljoner
kronor för helåret 2021 behandlas i eget ärende.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-21 där bland annat följande
framgår:
Kommunens budgeterade resultat år 2021 är ett överskott på 33
miljoner kronor. Kommunens helårsprognos för 2021 uppgår till 303
miljoner kronor vilket motsvarar en resultatnivå för år 2021 på 5,5
procent. Den höga resultatnivån i förhållande till det budgeterade
resultatet, beror i huvudsak på en nettoeffekt av högre skatteintäkter än
planerat, erhållet riktat statsbidrag för ersättning av sjuklön som inte är
budgeterat, ökade pensionskostnader som en engångseffekt av
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förändrade livslängdsantaganden samt icke utnyttjat budgetutrymme
för avtalsenlig lönekostnadsökning. Nämndernas helårsprognos är även
172 miljoner kronor bättre än budget.
-Delårsrapport januari-augusti 2021, Växjö kommun.
Yrkanden
Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V): Bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar och tillägg:
- att Växjöbostäder inte ska ge utdelning till Växjö kommun på 98,9
miljoner.
- att inrätta en social investeringsfond och i första steget ta fram
regelverk för denna.
- göra en återstart för kultur och fritid varav cirka hälften ska gå
till att sänka deltagaravgifter för barn och unga att användas
under 2022-2023.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. Se omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Nämnder och styrelser
Kommunens revisorer
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Omröstningsbilaga 1
§ 156 Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2021
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
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)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anders Lindoff (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Andreas Lindström (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Kenneth Quick (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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Pia Philipsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Gustav Petersson (-)
Christer Svensson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Rickard Karlsson (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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Utdragsbestyrkande
16 (92)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-10-19

§ 157

Dnr 2021-00551

Revisorernas granskning och bedömning av
delårsrapport till och med augusti 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Emil Andersson, KPMG, redogör för den genomförda granskningen av
Växjö kommuns delårsrapport efter augusti 2021
Örjan Mossberg (V), ordförande kommunens revisorer. redogör vid
sammanträdet för revisorernas bedömning samt för pågående
granskningsarbete.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 158

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Björn Kleinhenz (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Ida
Eriksson (M) om nedskärningar i personalstyrkan på fritidsgårdarna i
Braås och Rottne och om påverkan på verksamheten.
Ida Eriksson svarar.
Gustav Pettersson (-) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om ordningsvakter och kamerabevakning i city jämfört med
ordningsvakter vid politiska möten.
Anna Tenje svarar
Christer Svensson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om nedsågningen av ett minnesträd i Kulturparken och
om återplantering av träd som sågats ned Linnégatan.
Sofia Stynsberg svarar.
Håkan Frizén (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
om statusen med arbetet för en ny simhall.
Anna Tenje svarar.
Martina Forsberg (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
om återstarten av daglig verksamhet inom LSS och hur arbetet går med
att få med att få tillbaka deltagarna.
Ulf Hedin svarar.
Julia Berg (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M)
om elever inte har dykt upp efter sommarlovet och om kommunen har
kontroll på varför.
Ida Eriksson svarar.
Gunnar Storbjörk (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Ida
Eriksson (M) om rasism mot elever med utländsk bakgrund och hur
problemet är i Växjö kommun.
Ida Eriksson svarar.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 159

Dnr 2021-00060

Motion om att avsluta det aktiva skolvalet för att
minska skolsegregationen i Växjö kommun - Maria
Garmer (V) och Björn Kleinhenz (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.
Bakgrund
Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V) har i en motion den 21 januari
2021 föreslagit:
• att det aktiva skolvalet i Växjö kommun ska avslutas.
• att upptagningsområden baseras på att elever i första hand ska
gå i en skola nära hemmet.
• att hänsyn ska tas till eventuell boendesegregation med strävan
att uppnå en sammansättning av elever med olika bakgrund.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 227/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen.
-Yttrande utbildningsnämnden § 31/2021.
Yrkanden
Björn Kleinhenz (V): Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ida Eriksson (M) med instämmande av Christer Svensson (SD), Sigvard
Jakobsson (M), Andreas Olsson (C), Gunnar Nordmark (L) och René
Jaramillo (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hugo Hermansson (S) med instämmande av Tajma Sisic (S): Bifall till
motionens första att-sats, att det aktiva skolvalet i Växjö kommun ska
avslutas.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Ordförande ställer därefter Hugo Hermanssons yrkande mot Björn
Kleinhenz yrkande för att utse ett motförslag och konstaterar att Hugo
Hermansson yrkande ska vara motförslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning i frågan
om motförslag:
Ja för att rösta på Hugo Hermanssons yrkande
Nej för att rösta på Björn Kleinhenz yrkande
Omröstningsresultat i frågan om motförslag
Kommunfullmäktige utser Hugo Hermanssons yrkande till motförslag
med 19 röster mot 5 röster för Björn Kleinhenz yrkande. 37 ledamöter
avstod från att rösta. Se omröstningsbilaga 2.
Kommunfullmäktige godkänner sedan följande omröstningsordning i
huvudomröstningen:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Hugo Hermanssons yrkande.
Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
röster mot 24 röster för Hugo Hermanssons yrkande. Se
omröstningsbilaga 3.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Utbildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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Omröstningsbilaga 2
§ 159 Motion om att avsluta det aktiva skolvalet för att minska
skolsegregationen i Växjö kommun - Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V) – omröstning om motförslag
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

19
5
37
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)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anders Lindoff (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Andreas Lindström (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Kenneth Quick (M)
Sigvard Jakobsson (M)

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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Pia Philipsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Gustav Petersson (-)
Christer Svensson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Rickard Karlsson (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
Avstår
Avstår
Avstår

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 3
§ 159 Motion om att avsluta det aktiva skolvalet för att minska
skolsegregationen i Växjö kommun - Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (V) – huvudomröstning
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
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)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
Hugo Hermansson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anders Lindoff (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Andreas Lindström (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Kenneth Quick (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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Pia Philipsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Gustav Petersson (-)
Christer Svensson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Rickard Karlsson (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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 160

Dnr 2021-00154

Motion om kraftiga åtgärder för att bryta
skolsegregationen och skapa en likvärdig skola Malin Lauber (S) och Martina Forsberg (S)
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.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Martina Forsberg (S) har den 3 mars 2021 lämnat en
motion till fullmäktige där de föreslår följande:
- att Växjö kommun tillsätter en lokal skolkommission där problem
och utmaningar identifieras och åtgärder föreslås för en likvärdig
skola, höjda studieresultat och mer motiverade elever
- att det aktiva skolvalet avskaffas.
- att resursfördelningssystemet görs om för att uppnå en likvärdig
skola. - att ett nationellt gymnasieprogram för elever med NPFdiagnoser. startas skyndsamt.
- att en tillitsbaserad styrmodell införs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 347/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Utbildningsnämnden har i sitt yttrande i § 90/2021 föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Björn Kleinhenz (V):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ida Eriksson (M) med instämmande av Alexander Harréns (SD) och
Gunnar Nordmark (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
ja-röster mot 24 nej-röster för Malin Laubers yrkande. Se
omröstningsbilaga 4.

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Utbildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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Omröstningsbilaga 4
§ 160 Motion om kraftiga åtgärder för att bryta skolsegregationen och
skapa en likvärdig skola - Malin Lauber (S) och Martina Forsberg (S)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
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)
Patricia Aguilera (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Michael Sjöö (S)
Hugo Hermansson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anders Lindoff (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Andreas Lindström (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Kenneth Quick (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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Pia Philipsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Gustav Petersson (-)
Christer Svensson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Rickard Karlsson (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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Dnr 2021-00085

Motion om mer kött och fisk i skolmatsalen Christer Svensson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår Sverigedemokraternas motion då förslaget
påverkar minst två av målsättningarna i Mat- och måltidsplanen i
negativ riktning. Det är många målbilder som ska balanseras i menyerna.
Växjö kommun följer de riktlinjer som Livsmedelsverket rekommenderar
i riktlinjer för maten i skola. I mat- och måltidsplanen framgår utöver att
klimatpåverkan ska minska också att kött och fisk ska väljas med omsorg
och att ekologiska och svenska livsmedelsinköp ska öka. Därför väljs i
första hand svenskt kött. Det finns inget mål att fler ska bli vegetarianer,
utan bara att möjliggöra för alla, att om de vill, ibland välja de
vegetariska alternativen.
Reservation
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:
Vi Sverigedemokrater anser att det ska serveras mer kött, fisk och fågel
på menyn i skolmatsalar och äldreboende. Då det handlar om att barn
och äldre inte äter så stora portioner måste maten vara så näringstät
som möjligt. Aptiten hos äldre är ofta nedsatt därför behövs det smakrik
mat som också känns välbekant.
Vår målsättning är att Ung som gammal ska känna igen sig i den kost
från barndomen som serveras. Man ska erbjudas att äta en näringsrik
mat i lugna avstressade miljöer. Är magen nöjd kommer belöning bli
höjda skolresultat och välmående äldre.
Det är tydligt att vår målsättning kolliderar med kommunens som i
första hand tänker på livsmedelskostnaderna och klimatpåverkan. Vi
menar att man ska äta sig mätt. Medan kommunens mål är att eleverna
äter grönt och hållbart.
Att antal elever som äter vegetarisk ökar beror så klart på att man inte
har något alternativ. Antingen går man hungrig eller så är man tvungen
att äta det som finns. Kött bidrar till intag av många näringsämnen och
är bland annat en viktig källa till järn. Trots det väljer
måltidsorganisationen att minska p.g.a. miljö och hälsomässiga skäl.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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Det finns elever som får hamburgare som specialmat därför att
vederbörande annars får huvudvärk om han inte äter kött.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har den 2021-02-02 lämnat in en motion med
yrkandet:
Kommunfullmäktige beslutar att berörd nämnd tillser att det serveras
minst en traditionell maträtt som kött, fisk och fågel serveras varje dag i
skolmatsalen och i äldreboende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 252/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår Sverigedemokraternas motion då förslaget påverkar minst två av
målsättningarna i Mat- och måltidsplanen i negativ riktning. Det är
många målbilder som ska balanseras i menyerna. Växjö kommun följer
de riktlinjer som Livsmedelsverket rekommenderar i riktlinjer för maten
i skola. I mat- och måltidsplanen framgår utöver att klimatpåverkan ska
minska också att kött och fisk ska väljas med omsorg och att ekologiska
och svenska livsmedelsinköp ska öka. Därför väljs i första hand svenskt
kött. Det finns inget mål att fler ska bli vegetarianer, utan bara att
möjliggöra för alla, att om de vill, ibland välja de vegetariska alternativen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 7 april 2021 yttrat sig över
förslaget. Sammantaget bedöms en förändring av inriktningen enligt
Sverigedemokraternas förslag påverka minst två av målsättningarna i
Mat- och måltidsplanen i negativ riktning - ekologiska inköp och matens
klimatpåverkan. Förslaget bedöms också öka kommunens
livsmedelskostnad.
Yrkanden
Christer Svensson (SD) med instämmande av Alexander Harréns (SD):
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Andreas Olsson (C) med instämmande av Kjell Olsson (S), Gunnar
Nordmark (L), Maria Garmer (V), Tony Lundstedt (S), Magnus P Wåhlin
(MP) och René Jaramillo (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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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 57
röster mot 4 röster för Christer Svenssons yrkande. Se
omröstningsbilaga 5.

Beslutet skickas till
För kännedom
Christer Svensson
Verksamhetschef måltidsorganisationen

Ordförandes signatur Justerares signatur
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Omröstningsbilaga 5
§ 161 Motion om mer kött och fisk i skolmatsalen - Christer Svensson
(SD)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

57
4
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)
Patricia Aguilera (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Michael Sjöö (S)
Hugo Hermansson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anders Lindoff (S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Andreas Lindström (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Kenneth Quick (M)
Sigvard Jakobsson (M)

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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Pia Philipsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Gustav Petersson (-)
Christer Svensson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Rickard Karlsson (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
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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§ 162

Dnr 2021-00160

Motion om att införa tvålärarsystem på skolor med
stora behov - Maria Garmer (V) och Björn
Kleinhenz (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.
Bakgrund
En motion har lämnats av Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V) om
att införa tvålärarsystem på skolor med stora behov. I motionen
framkommer följande:
Nya siffror ur utbildningsnämndens årsrapport visar att likvärdigheten
minskar och att de skolor som redan tidigare haft problem med
måluppfyllelsen halkat efter ytterligare. De mest utsatta skolorna i
kommunen kämpar med segregation, låga resultat och täta lärarbyten.
En kraftfull satsning som syftar till att skolans uppdrag i högre grad kan
uppfyllas är att stärka lärarrollen med ett tvålärarsystem. Systemet har
införts i många svenska kommuner med stor framgång. När det finns två
lärare i klassrummet kan undervisningen anpassas så att elever med
olika språk- och kunskapsnivåer lättare kan uppnå sina mål och
utvecklas. Metoden är ett led i att säkerställa att alla elever får det stöd
de behöver. Tvålärarsystemet innebär också att lärarna kan stötta
varandra i planering av det pedagogiska arbetet, något som skapar en
mer attraktiv arbetsmiljö. Arbetsbördan blir jämnare och behovet av
vikarier minskar. Lärare i andra kommuner som arbetar på detta sätt
menar att tvålärarsystemet är en viktig faktor för att nå måluppfyllelse
och skapa trygghet i klasser där det finns extra stort behov av stöd. För
nyexaminerade lärare kan tvålärarsystemet innebära pedagogiskt stöd
och en möjlighet till kollegialt lärande, något som kan underlätta i
rekryteringen av behöriga lärare till de socioekonomiskt utsatta
skolorna. Vänsterpartiet yrkar att utbildningsförvaltningen planerar och
påbörjar arbetet med att införa ett tvålärarsystem på de skolor som är
socioekonomiskt utsatta och där måluppfyllelsen är låg.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 309/2021 föreslagit att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Utbildningsnämndens yttrande i § 70/2021 där följande beslut framgår:
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Förvaltningschef uppdras att göra en genomlysning av personalbehov i
enlighet med motionens avsikter. Fokus ska ligga på de skolor som har
särskilda svårigheter med måluppfyllelse och där dessa kan härledas till
socioekonomiska faktorer.
Yrkanden
Björn Kleinhenz (V) med instämmande av Maria Garmer (V) och Tajma
Sisic (S): Kommunfullmäktige besvarar motionen med att
utbildningsnämnden uppdragit åt förvaltningen att göra en
genomlysning av personalbehov i enlighet med motionens avsikter.
Fokus ska ligga på de skolor som har särskilda svårigheter med
måluppfyllelse och där dessa kan härledas till socioekonomiska faktorer.
Ida Eriksson (M) med instämmande av Andreas Håkansson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Björn Kleinhenz yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
ja-röster mot 24 nej-röster för Björn Kleinhenz yrkande. Se
omröstningsbilaga 6.
Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
Utbildningsnämnden
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Omröstningsbilaga 6
§ 162 Motion om att införa tvålärarsystem på skolor med stora behov Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
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)
Patricia Aguilera (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Michael Sjöö (S)
Hugo Hermansson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Anette Nerlie Anderberg (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anders Lindoff (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Andreas Lindström (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Kenneth Quick (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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Pia Philipsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Gustav Petersson (-)
Christer Svensson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Kaj-Mikael Pettersson (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Rickard Karlsson (L)
Michael Färdig (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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 163

Dnr 2021-00460

Motion om att tillsätta en lokal skolkommission Malin Lauber (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen. De uppgifter och det ansvar en
skolkommission föreslås få, ingår redan idag i utbildningsnämndens och
utbildningsförvaltningens uppdrag. Dessa sakfrågor behandlas även i
relevanta fall av både Skolverket och Skolinspektionen.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Bakgrund
Malin Lauber (S) har den 23 augusti 2021 lämnat en motion till
fullmäktige med förslag om att tillsätta en lokal skolkommission.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 375/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen. De uppgifter och det ansvar en
skolkommission föreslås få, ingår redan idag i utbildningsnämndens och
utbildningsförvaltningens uppdrag. Dessa sakfrågor behandlas även i
relevanta fall av både Skolverket och Skolinspektionen.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Ann-Kristin Lindqvist (S) och
Björn Kleinhenz (V), Arijeta Reci (S), Tajma Sisic (S), Julia Berg (S), Hugo
Hermansson (S), Gunnar Storbjörk (S): Kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Gunnar Nordmark (L) med instämmande av Ida Eriksson (M), Anna
Zelvin (KD) och Andreas Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 37
ja-röster mot 24 nej-röster för Malin Laubers yrkande. Se
omröstningsbilaga 7.

Beslutet skickas till
För kännedom
Motionärerna
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Omröstningsbilaga 7
§ 163 Motion om att tillsätta en lokal skolkommission - Malin
Lauber (S)
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt

37
24
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)
Patricia Aguilera (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Yusuf Isik (S)
Tony Lundstedt (S)
Michael Sjöö (S)
Hugo Hermansson (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Anette Nerlie Anderberg (S)
Ann-Kristin Lindqvist (S)
Anders Lindoff (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Andreas Lindström (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Irene Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M)
Kenneth Quick (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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Namn
Pia Philipsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Ida Eriksson (M)
Hans-Eric Fransson (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Gustav Petersson (-)
Christer Svensson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Maria Garmer (V)
Håkan Frizén (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Kaj-Mikael Pettersson (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Rickard Karlsson (L)
Michael Färdig (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
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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§ 164

Dnr 2021-00401

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för
HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och
beredskap
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende
processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och
beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens
nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den
kommunövergripande verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente
för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den
verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från
kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. I
dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur
(processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men
arbete med att samordna dessa pågår.
För att få en enhetlig informationshantering i kommunkoncernen bör
samma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan gälla för
kommunstyrelsen, nämnderna och de bolag och förbund som har
kommunstyrelsen som arkivmyndighet. Kommunfullmäktige beslutade i
§ 257/2020 om att införa en verksamhetsbaserad
dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi,
kommunikation och kontaktcenter för kommunstyrelsen och
nämnderna. Kommunfullmäktige har dock inte beslutanderätt i denna
fråga över de kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som
de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige
uppmanade i beslutet därför bolag och förbund med kommunstyrelsen
som arkivmyndighet att besluta om att tillämpa relevanta delar av den
av kommunfullmäktige antagna verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 308/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för
HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och
beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den
kommunövergripande verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen.
Kommunchefens skrivelse i ärendet med förlag till verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplaner:
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.7
Personaladministration.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.7.7.1
Tjänstelegitimation.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.8 Arbetsmiljö
och arbetshälsa.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.9 Lön.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.10 Pensioner.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.1 Skydd mot
Olyckor.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.2 Krisberedskap.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.3 Höjd
Beredskap.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.4 Hantera
Krissituationer.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.5 Skydd och
Säkerhet.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.7 Skade- och
Tillbudsrapportering.
-Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.8
Brottsförebyggande arbete
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet
Kommunstyrelsen
Nämnder
För kännedom
Kommunarkivet
Kanslichefen
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§ 165

Dnr 2020-00391

Antagande av energiplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar energiplan för Växjö Kommun enligt till
ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
En aktuell energiplan är ett lagkrav enligt lagen 1977:439 om kommunal
energiplanering. I §312/2020 beslutade kommunstyrelsen att godkänna
uppföljning av 2016 års energiplan, samt gav kommunchefen i uppdrag
att revidera energiplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 310/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar energiplan för Växjö Kommun enligt till
ärendet bilagt förslag.
Kommunchefen redogör i en skrivelse, den 12 maj 2021, för ärendet och
lämnar förslag till energiplan för Växjö kommun. Med en
koncerngemensam energiplan så säkerställer vi att alla delar av
kommunkoncernen har samma inriktning i det strategiska arbetet för
att nå ett hållbart energisystem. Energiplanen är också ett stöd för
andra aktörer som verkar i Växjö kommun som geografiskt område. Den
syftar till att vi i Växjö ska nå en trygg energiförsörjning baserad på
förnybar energi i kombination med en så effektiv energi- och
resursanvändning som möjligt, med lägsta möjliga
primärenergianvändning.
Planen inbegriper prioriterade utvecklingsområden och insatsområden
som Växjö kommunkoncern har rådighet över eller har möjlighet att
påverka. Planen innehåller inte aspekter kopplade till organisation eller
resurser. Ställningstaganden rörande dessa delar ingår i
budgetprocessen. Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande
samordningen och uppföljningen av energiplanen. Planen ska utvärderas
vid varje mandatperiod.
- Förslag till Energiplan för Växjö kommun
Yrkanden
Magnus P Wåhlin (MP) med instämmande av Johnny Werlöv (V): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Nämnder och styrelser
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Näringslivschefen
Författningssamlingen
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§ 166

Dnr 2021-00367

Taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa nedan taxor för grävtillstånd och
trafikanordningsplaner i enlighet med tekniska nämndens förslag i §
96/2021:
Grävtillstånd
Handläggning
Sent inkommen
ansökan

1 500 kr
3 000 kr

Ändring (pågående
ärende)
Förlängning

1 000 kr

Avslag

350 kr

1 000 kr

Handläggningstid 10 arbetsdagar.
Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka eller
motsvarande.
Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
Inkommen och avslagen ansökan

Trafikanordningsplan
Handläggning
Sent inkommen
ansökan

1 500 kr
3 000 kr

Ändring (pågående
ärende)
Förlängning

1 000 kr

Avslag
Generell TA-plan

350 kr
3 000 kr

1 000 kr

Handläggningstid 10 arbetsdagar.
Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka eller
motsvarande.
Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
Inkommen och avslagen ansökan
Medges endast i enstaka fall

Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 96/2021 hos kommunstyrelsen begärt
införande av taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner. I sitt
beslut skriver nämnden att ett flertal intressenter ansöker årligen om att
få gräva i kommunens mark. Det kommer varje år in 700 till 1000
ansökningar om grävtillstånd och/eller trafikanordnings-planer (TAplaner).
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Kommunen behöver säkerställa att resurser finns för tillståndsgivning
och uppföljning av grävtillstånd och TA-planer varför avgifter för att
täcka kommunens självkostnader bör införas. Grävtillstånd och TAplaner hör i praktiken ihop verksamhetsmässigt. Ett grävtillstånd kan
innehålla ett flertal arbeten och ger nästan alltid upphov till att flera TAplaner måste upprättas.
När ett arbete sker i trafikmiljö är det viktigt att säkerheten på
arbetsplatsen planeras samtidigt som framkomligheten för trafiken
säkerställs. Det är kommunen som ska besluta om godkännande av
inkomna förslag till TA-planer på kommunens vägnät och kommunen
kan ta ut vite när start av arbete skett utan tillstånd.
Tillsyn av vägarbeten utförs ca 8ggr/år av oberoende konsult som är
upphandlad enligt LOU. Vid tillsyn kan avgift för brister på arbetsplatsen
tas ut som är fastställd av huvudmannen för Väghållningsmyndigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 313/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att införa nedan taxor för grävtillstånd och
trafikanordningsplaner i enlighet med tekniska nämndens förslag i §
96/2021:
Grävtillstånd
Handläggning
Sent inkommen
ansökan

1 500 kr
3 000 kr

Ändring (pågående
ärende)
Förlängning

1 000 kr

Avslag

350 kr

1 000 kr

Handläggningstid 10 arbetsdagar.
Gäller ej akuta arbeten så som
vattenläcka, kabelbrott, olycka eller
motsvarande.
Ändring av tidigare handlagd
ansökan.
Förlängning av tidigare handlagd
ansökan
Inkommen och avslagen ansökan

Trafikanordningsplan
Handläggning
Sent inkommen
ansökan

1 500 kr
3 000 kr

Ändring (pågående
ärende)
Förlängning

1 000 kr
1 000 kr

Ordförandes signatur Justerares signatur
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Avslag
Generell TA-plan

350 kr
3 000 kr

ansökan
Inkommen och avslagen ansökan
Medges endast i enstaka fall

-Tekniska nämndens beslut i § 96 2021-06-03.
-Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-03-30.

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
Ekonomi- och finanschefen
Författningssamlingen
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§ 167

Dnr 2021-00387

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal för AB Regionteatern BlekingeKronoberg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt
förslag.
2. Kommunfullmäktige fastställer aktieägaravtal för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt
förslag.
3. Kommunfullmäktige utfärdar ägardirektiv för AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun äger gemensamt
bolaget AB Regionteatern Blekinge Kronoberg. Bolagets nuvarande
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2016 i
samband med uppdraget kring professionell dans. Vid
ägarsamråd hösten 2020 har ägarna beslutat att se över och revidera
styrdokumenten, bland annat mot bakgrund av inaktualiteter i
dokumenten samt förändringar i kommunallagen avseende
bolagsstyrning och uppsiktsplikt i kommunala bolag (kommunallag
2017:725). Förslag på reviderade styrdokument har behandlats på
ägarsamråd den 19 februari.
Representanter från kultur- och fritidsförvaltningen på Växjö kommun
har varit med i den arbetsgrupp som tagit fram de nya styrande
dokumenten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 314/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt
förslag.
2. Kommunfullmäktige fastställer aktieägaravtal för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt
förslag.
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3. Kommunfullmäktige utfärdar ägardirektiv för AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg, enligt till ärendet bilagt förslag.
-Förslag till ny bolagsordning för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
-Förslag till nytt aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg.
-Förslag till nya ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
-Beslut från regionfullmäktige § 87/2021.

Beslutet skickas till
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Region Kronoberg
Region Blekinge
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 168

Dnr 2021-00366

Revidering av verksamhetsområde för vatten och
avlopp verksamhetsområden i Braås, Gemla, Växjö
och Åby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Braås, Gemla,
Växjö och Åby enligt till ärendet bifogade kartor.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 94/2021 till kommunfullmäktige lämnat
förslag på revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
verksamhetsområden i Braås, Gemla, Växjö och Åby.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 318/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden i Braås, Gemla,
Växjö och Åby enligt till ärendet bifogade kartor.
-Tekniska nämndens beslut i § 94 2021-06-03.
-Kartbilagor avseende nya verksamhetsområden i Braås, Gemla, Växjö
och Åby.
-Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-04-26.

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska nämnden
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§ 169

Dnr 2021-00396

Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser för
2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av
fjärrvärme- och närvärmepriser för år 2022.
Bakgrund
Styrelsen för VEAB beslutade den 2 juni 2020, § 5, att justera
fjärrvärmepriset i enlighet med bilagt underlag från och med 2022.
Taxejusteringen ska anmälas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 319/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige noterar anmälan av beslut om ändring av
fjärrvärme- och närvärmepriser för år 2022.
Styrelsen för VKAB har i § 87/2021 noterat prisjusteringen av
fjärrvärme för 2022, och skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö Kommunföretag AB
Växjö Energi AB
Ekonomi- och finanschefen
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§ 170

Dnr 2021-00347

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Tomas Thornell (S), Oliver Rosengren (M) och Irene Bladh (M) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Växjö kommun är medlem i kommunalförbundet Samordningsförbundet
Värend 2020. Medlemskommunerna ska årligen pröva ansvarsfriheten
för förbundsstyrelsen.
Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Kronoberg, Växjö kommun, Tingsryds kommun, Lessebo kommun
samt Alvesta kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som
bildats enligt lagen om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.
Verksamheten har genomgått en omstrukturering från att
bedriva basverksamhet till att arbeta processinriktat genom
individinriktade och strukturövergripande insatser.
Samordningsförbudets uppgift är i första hand att verka för att
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.
Uppdraget är att uppnå en fungerande och effektiv struktur
där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla
systemnivåer bland annat genom kompetensutveckling och
kunskapsutbyte. Medel för att uppnå detta mål är bland annat
finansiering av insatser för medborgare som är i behov av
samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade
rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är arbetslösa personer i
förvärvsaktiv ålder, vanligen 18-64 år, som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 320/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet Värend.
2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2021-07-02 yttrat sig i
ärendet.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Värend
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 171

Dnr 2021-00326

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB
Kronoberg 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2020 för kommunalförbund VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2020 för VoB Syd AB.
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Oliver Rosengren (M) och Tomas Thornell (S) anmäler jäv och deltar inte
i behandlingen av ärendet.
Bakgrund
Växjö kommun är medlem i kommunalförbundet VoB Kronoberg.
Medlemskommunerna ska årligen pröva ansvarsfriheten för förbundets
styrelsen.
VoB Kronoberg har som ändamål att vara huvudman för hem för vård
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. Huvuddelen
av uppdraget utförs via VoB Syd AB vilket till hälften ägs av VoB
Kronoberg och till hälften av Kommunalförbundet Skåne.
Kommunalförbundet VoB Kronoberg driver familjerådgivning på
uppdrag från de åtta medlemskommunerna i Kronobergs län, övrig
verksamhet bedrivs i VoB Syd AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 321/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2020 för kommunalförbund VoB Kronoberg.
2. Kommunfullmäktige noterar årsredovisning och
revisionsberättelse 2020 för VoB Syd AB.
3. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-07-02.
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Beslutet skickas till
VoB Kronoberg
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 172

Dnr 2021-00194

Redovisning av partistöd för år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för
2020.
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns riktlinjer för partistöd ska partier som erhåller
partistöd årligen redovisa hur partistödet har använt föregående
verksamhetsår.
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. Växjö kommun har dessutom dokumentet Regler
för kommunalt partistöd i Växjö kommun, antagna av
kommunfullmäktige 16 december 2014, § 269.
Av reglerna framgår bland annat att redovisningen ska ske per
kalenderår och lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året
efter det att stödet lämnats. Till redovisningen ska bifogas ett
granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild
av hur partiet har använt partistödet. Granskningen av redovisningen
utförs av en särskild granskare som utses av mottagaren av partistödet.
Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad
varje år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 333/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för
2020.
-Samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisningar av hur
partistödet har använts. Redovisningarna har inkommit i rätt tid.
Beslutet skickas till
För kännedom
Partier i kommunfullmäktige
Kanslichefen
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§ 173

Dnr 2021-00357

Utveckling av Växjö och dess stadsmiljö för att
stärka - upplevelser, interaktion, trygghet och
delaktighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 5 miljoner kronor under 2021 för
utveckling av stadskärnan i Växjö med betoning på upplevelser,
interaktion och delaktighet. Kostnaden ska belasta gemensam
finansiering år 2021.
Bakgrund
Syftet är att stärka Växjös, och dess stadskärnas, attraktivitet för
invånare, näringsliv och besökare. Utvecklingsarbetet skall sträva mot
en ökad grad av gemensamhet och trygghet i samhället. Samtidigt som
resultatet skall vara något att samlas kring bör det även skapa stolthet
för invånarna och företag att leva och bo i Växjö. Att skapa delaktighet i
utvecklandet av stadskärnan är en del av arbetet där, kommunen,
näringen och fastighetsägarna drivs av att göra stadskärnan och Växjö
som område bättre, för att skapa trygghet, tillgänglighet och en
integrerad samhälls- och statsmiljö. För att nå tänkta målgrupper bör vi
kommunicera på ett sätt som är avsätt att inspirera alla stadens
intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan, samt Växjö som
helhet, för att bli en förebild för andra städer.
Ett steg i utvecklingsarbetet mot en attraktivare och säkrare statsmiljö
är ansökan om att bli årets stadskärna, vilket fungerar som en drivkraft
för förändringsprojekt i stadskärnan. Senast Växjö blev årets stadskärna
var 2010 och mycket har hänt sedan dess. Detta i kombination med
Växjö kommuns framtidsplaner och ambitioner mot en säker och
modern stadsbild, ger oss stora möjligheter att återigen koras till
Sveriges bästa stadskärna.
Budskapet är att vi vill visa på att Växjö fortsatt har fokus på att skapa
en stark, trygg och säker miljö där vi tillsammans arbetar för en bättre
framtid för individer, företag och för samhället i stort. En
sammanhållen kommunikationen ska visa på att vi arbetar för att skapa
en ljusare morgondag genom att ta fram smarta lösningar på
dagens utmaningar.
Budskapet är att vi vill lyfta Växjös fortsatta fokus på att tillsammans
arbetar för en bättre framtid för individer, företag och för samhället i
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stort, genom att skapa en stark, trygg och säker miljö. Vi skall arbeta
mot att ta fram smarta lösningar på dagens utmaningar där kultur,
tillgänglighet och ökad trygghet i city får fokus.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 258/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 5 miljoner kronor under 2021 för
utveckling av stadskärnan i Växjö med betoning på upplevelser,
interaktion och delaktighet. Kostnaden ska belasta gemensam
finansiering år 2021.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-04.
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
Kommunstyrelsen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Tekniska nämnden
Näringslivschefen
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§ 174

Dnr 2021-00356

Evenemangsfond - Växjö & Company
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 5 miljoner kronor för att tillskapa
en evenemangsfond i Växjö & Company för 2021 enligt förslag nedan.
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021.
Bakgrund
Syftet är att stärka Växjös, och dess stadskärnas, attraktivitet för
invånare, näringsliv och besökare. Utvecklingsarbetet skall sträva mot
en ökad grad av gemensamhet och trygghet i samhället. Samtidigt som
resultatet skall vara något att samlas kring bör det även skapa stolthet
för invånarna och företag att leva och bo i Växjö. Att skapa delaktighet i
utvecklandet av stadskärnan är en del av arbetet där, kommunen,
näringen och fastighetsägarna drivs av att göra stadskärnan och Växjö
som område bättre, för att skapa trygghet, tillgänglighet och en
integrerad samhälls- och statsmiljö. För att nå tänkta målgrupper bör vi
kommunicera på ett sätt som är avsätt att inspirera alla stadens
intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan, samt Växjö som
helhet, för att bli en förebild för andra städer.
Ett steg i utvecklingsarbetet mot en attraktivare och säkrare statsmiljö
är ansökan om att bli årets stadskärna, vilket fungerar som en drivkraft
för förändringsprojekt i stadskärnan. Senast Växjö blev årets stadskärna
var 2010 och mycket har hänt sedan dess. Detta i kombination med
Växjö kommuns framtidsplaner och ambitioner mot en säker och
modern stadsbild, ger oss stora möjligheter att återigen koras till
Sveriges bästa stadskärna.
Budskapet är att vi vill visa på att Växjö fortsatt har fokus på att skapa
en stark, trygg och säker miljö där vi tillsammans arbetar för en bättre
framtid för individer, företag och för samhället i stort. En
sammanhållen kommunikationen ska visa på att vi arbetar för att skapa
en ljusare morgondag genom att ta fram smarta lösningar på
dagens utmaningar.
Budskapet är att vi vill lyfta Växjös fortsatta fokus på att tillsammans
arbetar för en bättre framtid för individer, företag och för samhället i
stort, genom att skapa en stark, trygg och säker miljö. Vi skall arbeta
mot att ta fram smarta lösningar på dagens utmaningar där kultur,
tillgänglighet och ökad trygghet i city får fokus.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 291/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 5 miljoner kronor för att tillskapa
en evenemangsfond i Växjö & Company för 2021 enligt förslag nedan.
Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-03.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Magnus P Wåhlin (MP): Bifall
till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag.
Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Växjö & Co AB
Ekonomi- och finanschefen
Näringslivschefen
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§ 175

Dnr 2021-00358

Trivselsatsning i Växjö kommun 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 15 miljoner kronor för säkerhets, tillgänglighets-, och trivselåtgärder i kommunen under 2021 enligt
förslag nedan. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021.
Bakgrund
Växjö kommun arbetar aktivt för att skapa en säker, tillgänglig och
trivsam offentlig miljö. Den fysiska miljöns utformning har betydelse för
trivseln och upplevelse av tryggheten i kommunen. Den senaste tiden
har detta arbete intensifierats. För att ta ytterligare krafttag föreslås fler
åtgärder.
Samtidigt konstateras att många delar av vår offentliga miljö har använts
extra flitigt det senast gångna året. Under pandemiåret har intresse
såväl som behov av att kunna träffas utomhus ökat betydligt. Till följd av
detta har kommunens parker, lekplatser, badplatser och mötesplatser
varit till stor glädje och nytta, men också haft ett slitage utöver normal
nivå. Detta gäller för anläggningar i Växjö tätort samt andra tätorter.
Sammantaget behövs följande satsningar genomföras, bland annat;
• Ökad tillgänglighet genom beläggningsarbete och översyn av
grus- och asfaltsgångar, samt genomföra översyn av och
linjemålning på övergångsställen.
• Uppfräschning av kommunens parker för att göra dem mer
välkomnande och samtidigt arbeta skade- och
slitageförebyggande.
• Översyn och reparationer av lekplatsutrustning, bänkar, bryggor,
fast installerade möbler på mötesplatser samt trivselytor och
aktivitetsplatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 260/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att nyttja 15 miljoner kronor för säkerhets, tillgänglighets-, och trivselåtgärder i kommunen under 2021 enligt
förslag nedan. Kostnaden ska belasta gemensam finansiering år 2021.
Kommunchefens skrivelse daterad 2021-06-07.
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Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Håkan Frizén (V) och Cheryl
Jones Fur (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
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§ 176

Dnr 2019-00406

Investeringsbeslut för Klosterbron
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner investering omfattande 39,8 miljoner
kronor för genomförande av ny Klosterbro och ger kommunchefen i
uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet.
Reservation
Ledamöterna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet och lämnar följande reservation:
Behovet av ombyggnation av Klosterbron är uppenbart och därför
fattade kommunstyrelsen 2019-10-09 beslut att upphandla entreprenad
för ombyggnation till en total kostnad på 13 miljoner. Vid sammanträdet
yrkade Socialdemokraterna med instämmande av Vänsterpartiet att 6,8
miljoner kronor skulle tas från exploateringsbudgeten för
stationsområdet och att resterande belopp från budget för stations- och
kommunhus. Vår uppfattning är fortfarande att kostnaden för
ombyggnation för Klosterbron har uppstått till följd av beslutet att
bygga nytt stations- och kommunhus.
Därtill är den dramatiskt ökade kostnaden på 14,2 miljoner kronor för
Klosterbrons ombyggnation oroväckande. Nu har kostnaderna ökat
ytterligare. Närmare bestämt till 39,8 miljoner.
Bakgrund
I arbetet med att förändra och utveckla Stationsområdet i Växjö pågår
en mängd olika delprojekt. Ett av dem är det planerade brobytet av
Klosterbron enligt beslut hösten 2019 (kommunstyrelsen § 251, 2019-0820). Den befintliga bron är tänkt att bytas ut mot en ny bredare och
större men framförallt längre bro vilken går in i det nya stations- och
kommunhuset.
Investeringen ger växjöbor och resenärer till och från Växjö station en
bredare, ljusare och mer välkomnande bro som en del av ett nytt
stationsområde. Bron utgör förbindelsen mellan det nya stations- och
kommunhuset, bussterminalen och tågperrongerna utöver
kopplingsfunktionen mellan centrum och söder. Den nya bron förväntas
ge en bättre tillgänglighet och komfort för resenärer inom Växjö
stationsområde men också ge en bättre upplevelse för de som rör sig i
området. Den nya bron kommer i likhet med den befintliga bron att ägas
av Växjö kommun medan hissar och rulltrappor ägs av Trafikverket.
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Förberedande arbeten för brobytet har pågått under en längre tid och
finansiering för dessa arbeten finns genom beslut hösten 2020
(kommunfullmäktige § 253, 2020-11-17). I dagsläget är den nya planerade
bron projekterad, bygglov är beviljat och ett av brostödet har uppförts i
samband med uppförandet av det nya stations- och kommunhuset på
grund av dess närhet till fasaden.
Då Klosterbron spänner över bangården har Växjö kommun och
Trafikverket ingått avtal vilka sammanfattningsvis går ut på att
Trafikverket handlar upp en utförandeentreprenad för genomförande av
brobytet och kommunen står för kostnaderna för detta. Vid beslut för
finansiering hösten 2020 utgicks från den prisnivå samt marknadsläge
vilket rådde då. Jämfört med då har priserna till idag stigit vad gäller
råvaror och material på grund av råvarubrist i världen. Framförallt har
priserna på trä och stål stigit väldigt mycket både i Sverige men också i
världen. En vändning har eventuellt noterats i vissa länder men den har
ännu inte nått den svenska marknaden.
Noterbart är också att det för tillfället är en ansträngd
entreprenadmarknad där många infrastrukturprojekt är igång eller på
gång, vilket medför att många entreprenörer redan är upptagna med
pågående projekt. Detta kombinerat med högre prisnivåer samt ett
komplext projekt gör att kostnaderna för att byta Klosterbron ökat
sedan hösten 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 357/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner investering omfattande 39,8 miljoner
kronor för genomförande av ny Klosterbro och ger kommunchefen i
uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet.
Kommunchefens skrivelse daterad 2021-10-01 där följande
sammanfattning framgår:
Enligt tidigare beslut ska Klosterbron bytas ut mot en ny längre bro
vilken går in i det nya stations- och kommunhuset. Tidplanen för
planerat brobyte gör gällande att brobytet sker våren 2022. Prisläget för
att genomföra ett brobyte har jämfört med när finansieringsbeslut togs
hösten 2020 ökat och därmed krävs ett nytt finansieringsbeslut för
genomförande av brobyte.
Baserat på ovanstående ändras ekonomin för byte av Klosterbro som
helhet jämfört med tidigare beslut. Tidigare beslutad finansiering för
brobytet som helhet är 27,2 miljoner kronor. Med de ökningar som detta
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ärende redovisar ändras kostnaden för brobytet till 39,8 miljoner kronor
för helheten. Dessa kostnader omfattar såväl redan upparbetade
kostnader som förväntade kostnader i och med de arbeten som återstår.
Detta ärende ändrar endast beloppet för finansiering av Klosterbron, i
övrigt kvarstår alla sedan tidigare beslutade förutsättningar vad gäller
samverkan med Trafikverket, utformning och funktion av bron m.m.
Yrkanden
Anna Tenje (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Trafikverket
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 177

Dnr 2019-00418

Begäran om ändrad utbetalningsplan av lån efter
planrevidering av anläggningen Växjö Allmänna
Kultur och Idrottspark
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller ansökan om ändrad utbetalningsplan
av lån till Växjö Allmänna kultur och idrottspark AB under
bildande för att möjliggöra ett genomförande av projektet i två
steg.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderad finansieringsplan samt
medger att projektet startas upp inför vintersäsongen 2021/2022
med Allmänna skidklubben Växjö som ensam ägare till Växjö
Allmänna kultur och idrottspark AB under bildande.
3. I övrigt kvarstår villkor och förutsättningar oförändrat för
lånefinansiering om totalt 7 mnkr till Växjö Allmänna kultur och
idrottspark AB under bildande enligt beslut av
kommunfullmäktige 2019-10-15 (§263).
Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade 2019-10-15 (§263) lånefinansiering om 7
mnkr för uppförande av en idrottspark i området Kvälleberg strax väster
om Växjö.
Föreningen har nu ansökt om en ändrad utbetalningsplan av lånet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 367/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige bifaller ansökan om ändrad utbetalningsplan
av lån till Växjö Allmänna kultur och idrottspark AB under
bildande för att möjliggöra ett genomförande av projektet i två
steg.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderad finansieringsplan samt
medger att projektet startas upp inför vintersäsongen 2021/2022
med Allmänna skidklubben Växjö som ensam ägare till Växjö
Allmänna kultur och idrottspark AB under bildande.
3. I övrigt kvarstår villkor och förutsättningar oförändrat för
lånefinansiering om totalt 7 mnkr till Växjö Allmänna kultur och
idrottspark AB under bildande enligt beslut av
kommunfullmäktige 2019-10-15 (§263).
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-16.
-Bilaga 1 - Reviderad finansierings- och investeringsplan.
-Bilaga 2 - Länsstyrelsens beslut 2021-09-03.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Håkan Frizén (V) och Christer
Svensson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Växjö Allmänna kultur och idrottspark AB
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 178

Dnr 2021-00479

Ansökan från Rottne byggnadsförening om
kommunalt lån för renovering av Rottnegården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Rottne byggnadsförening lån om
360 tusen kronor för reparation och underhåll av Rottnegården.
2. Lånet återbetalas med en rak amorteringsplan på 10 år.
3. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta motsvarande Växjö
kommuns upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
4. Rottne byggnadsförening uppmanas att genomföra en översyn av
gällande försäkringsskydd för Rottnegården.
Bakgrund
Rottne byggnadsförening är en ideell förening som driver Rottnegården,
en samlingslokal för Rottne med omnejd som även fungerar som matsal
för Söraby skola.
Rottnegården drabbades våren 2021 av ett läckage till följd av skador på
vattenavrinningsrör i gjutjärn vilka är inbyggda i fastighetens
betongväggar. Läckaget har inneburit skador på invändiga ytskikt, samt
även sprickor och skador på yttervägg och puts. Väggarna behöver
torkas ut och åtgärdas för att inte riskera ytterligare skador.
Konstruktionen är enligt gällande byggnorm felaktig och åtgärder som
leder avrinning från tak i utvändiga rör planeras. I anslutning till detta
arbete läggs även takbeläggningen om. De akuta skadorna har redan
åtgärdats och bekostats av försäkringsbolaget och Rottne
byggnadsförening, men föreningen söker nu en medfinansiering från
Växjö kommun i form av lån om totalt 360 tkr för renovering av väggar
och tak samt åtgärder för avrinning.
Kostnader för renovering som planeras att genomföras, uppgår till
ca 460 tkr varav Rottne byggnadsförenings egen insats uppgår till 100
tkr (22%).
Föreningens byggnadsförsäkring täcker kostnader för åtgärder av
skadorna som avser invändiga ytskikt, men inte kostnader för att
åtgärda felaktig konstruktion (inbyggnad av gjutjärnsrör) för avrinning.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 371/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beviljar Rottne byggnadsförening lån om
360 tusen kronor för reparation och underhåll av Rottnegården.
2. Lånet återbetalas med en rak amorteringsplan på 10 år.
3. Lånet skall löpa med marknadsmässig ränta motsvarande Växjö
kommuns upplåningskostnad med påslag av borgensavgift.
4. Rottne byggnadsförening uppmanas att genomföra en översyn av
gällande försäkringsskydd för Rottnegården.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-22 där följande
sammanfattning framgår:
Föreslagna renoverings- och underhållsåtgärder bedöms nödvändiga för
att undvika framtida fuktskador på fastigheten och för att säkerställa en
god miljö för skolbespisning och övrig verksamhet.
Föreslagna åtgärder innebär att föreningen ta ansvar för en långsiktigt
hållbar fastighetsförvaltning. De ekonomiska förutsättningarna bedöms
stabila givet en oförändrad uthyrning till, och bidrag från, Växjö
kommun i nuvarande omfattning.
Yrkanden
Marie-Louise Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag,
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och finanschefen
För kännedom
Rottne Byggnadsförening
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§ 179

Dnr 2021-00449

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna
handlingar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till Avgifter för kopior och avskrifter
av allmänna handlingar, enligt till ärendet bilagt förslag.
Bakgrund
Nu gällande avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
antogs av kommunfullmäktige i § 86/2004.
En aktualisering av dokumentet har initierats av förvaltningen för att
dels anpassa taxan till dagens förhållanden, dels förenkla tillämpningen
av avgiftstaxan.
Förslaget till taxa har tagits fram i samråd med registrators- och
nämndsekreterarnätverk på förvaltningar och bolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 376/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till Avgifter för kopior och avskrifter
av allmänna handlingar, enligt till ärendet bilagt förslag.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-08-31.
-Förslag till Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnder och helägda bolag
SSAM
Kommunarkivet
Kanslichefen
Författningssamlingen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
66 (92)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-10-19

§ 180

Dnr 2021-00496

Redovisning av beslut i ärenden väckta genom
medborgarförslag där beslutanderätten
överlämnats till nämnd - september 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 mars 2021
(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 § 377/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-16.
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§ 181

Dnr 2021-00495

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag som har kommit in före den 1
september 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 september 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 378/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner
och medborgarförslag.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-09-16.
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§ 182

Dnr 2021-00395

Sammanträdestider 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer för sin del förslag till sammanträdestider
för 2022.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott samt Växjö Kommunföretag AB har
tagits fram av kansliavdelningen.
Förslaget till sammanträdestider har berett med kommunfullmäktiges
presidie.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider 2022
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslichefen
För kännedom
IT-avdelningen
Öppna kanalen
Växjö Närradioförening
Kulturparken Småland AB
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§ 183

Dnr 2021-00545

Avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige - Edwart Oguz (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för en ny sammanräkning
Bakgrund
Edwart Oguz har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Edwart Oguz
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 184

Dnr 2021-00543

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige - Maria Unell (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen
2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i
Kronobergs län för ny sammanräkning.
Bakgrund
Maria Unell (MP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Maria Unell
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 185

Dnr 2021-00435

Val av ny ersättare i utbildningsnämnden för
Moderaterna
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Emma Falkbacken (M) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 140/2021 utsett Viktor Klar (M) till ledamot i
utbildningsnämnden efter Ulla Svensson (M). Klars ersättarplats
lämnades vakant.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 46/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Emma Falkbacken (M) till ny ersättare i
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Emma Falkbacken
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 186

Dnr 2021-00453

Val av ny ersättare i tekniska nämnden för
Moderaterna
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Maria Svensson (M) till ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige utsåg i § 144/2021 Budimir Simic (M) till ledamot i
tekniska nämnden efter Andreas Lindström (M). Simic ersättarplats
lämnades vakant.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 47/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Maria Svensson (M) till ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Maria Svensson
Tekniska nämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten
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§ 187

Dnr 2021-00352

Val av ny ersättare i tekniska nämnden för
Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utser Annika Schilling (L) till ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige utsåg i § 147/2021 Stanley Ståhl (L) till ledamot i
tekniska nämnden efter Susanna Blad Röing (L). Ståhls ersättarplats
lämnades vakant.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 48/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige utser Annika Schilling (L) till ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Annika Schilling
Tekniska nämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 188

Dnr 2021-00473

Avsägelse från uppdrag som 2:e vice ordförande i
Vältöjan Fastigheter AB - Tajma Sisic (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Martina Forsberg (S) till ny 2:e vice
ordförande i Vältöjan Fastigheter AB till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Tajma Sisic (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som 2:e vice
ordförande i Vältöjan Fastigheter AB.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 49/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Martina Forsberg (S) till ny 2:e vice
ordförande i Vältöjan Fastigheter AB till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Tajma Sisic
Martina Forsberg
Växjöbostäder AB/ Vältöjan Fastigheter AB
Förtroendemannaregistret

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 189

Dnr 2021-00501

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för
stiftelsen Braåsgården - Erik Sjömålen (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Holmberg (M) till ny ersättare i
styrelsen för stiftelsen Braåsgården till och med ordinarie
årsstämma 2022.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Erik Sjömålen (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i
styrelsen för stiftelsen Braåsgården.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 50/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Holmberg (M) till ny ersättare i
styrelsen för stiftelsen Braåsgården till och med ordinarie
årsstämma 2022.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
För kännedom
Anna Holmberg
Erik Sjömålen
Stiftelsen Braåsgården
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 190

Dnr 2021-00519

Avsägelse uppdrag från uppdrag som ersättare i
tekniska nämnden - Malin Franca (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Tillman (S) till ny ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Malin Franca (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 51/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anna Tillman (S) till ny ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Anna Tillman
Malin Franca
Tekniska nämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 191

Dnr 2021-00520

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden - Kristin Horn Sellström (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anette Nerlie Anderberg (S) till ny
ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kristin Horn Sellström (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 52/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Anette Nerlie Anderberg (S) till ny
ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Anette Nerlie Anderberg
Kristin Horn Sellström
Kultur- och fritidsnämdnen
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 192

Dnr 344274

Avsägelse från uppdrag som ledamot i tekniska
nämnden - Edwart Oguz (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Marta Elena Sandberg (M) till ny
ledamot och Martin Elovsson (M) till ny ersättare i tekniska
nämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Edwart Oguz (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i § 53/2021 föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Marta Elena Sandberg (M) till ny
ledamot och Martin Elovsson (M) till ny ersättare i tekniska
nämnden till och med 2022-12-31.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
För kännedom
Marta Elena Sandberg
Martin Elovsson
Edwart Oguz
Tekniska nämnden
Förtroendemannaregistret
Löneenheten

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 193

Dnr 2021-00016

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag samt överlämnande av
beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag
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
Motioner
2021-10-06 Motion om nollvision för mäns våld mot kvinnor - Malin
Lauber (S) och Martin Edberg (S)
2021-09-20 Motion om att upprätta regelverk för elsparkcyklar i Växjö
kommun - Malin Lauber (S) och Tony Lundstedt (S)
Medborgarförslag
2021-10-03 Medborgarförslag om badstege överlämnas till tekniska
nämnden
2021-10-01 Medborgarförslag om att ändra kollektiva adresser till
privata på särskilda boenden överlämnas till
omsorgsnämnden
2021-09-30 Medborgarförslag om övergångsställen i Lammhult
överlämnas till tekniska nämnden
2021-09-27 Medborgarförslag om cykelväg till Tävelsås överlämnas till
tekniska nämnden
2021-09-22 Medborgarförslag om skatepark i Lammhult överlämnas till
kommunstyrelsen
2021-09-16 Medborgarförslag om isvak och vaklock vid Wilhelmshill i
Växjö överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
2021-09-11 Medborgarförslag om fartdämpande åtgärd på Alpgatan,
Växjö överlämnas till tekniska nämnden
2021-09-09 Medborgarförslag om att föreningar ska följa
barnkonventionen för att få kommunalt stöd överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden
2021-09-09 Medborgarförslag om parkeringsplatser vid Tävelsås skola
överlämnas till kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerares signatur
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2021-09-04 Medborgarförslag om aktivitetsplats för barn i
Sandsbro överlämnas till kommunstyrelsen
2021-08-25 Medborgarförslag om parkeringsförbud på Plogvägen,
Teleborg överlämnas till tekniska nämnden
2021-08-23 Medborgarförslag om bygglovsunderlag överlämnas till
kommunstyrelsen
2021-05-28 Medborgarförslag om att återställa natur utefter Gösta
Edströms väg överlämnas till kommunstyrelsen (tidigare
överlämnad till tekniska nämnden)

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 194

Dnr 2021-00013

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:
2021-10-11 Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05 § 352 om
Medborgarförslag om namnbyte på Araby Park Arena
2021-10-04 Tekniska nämndens beslut gällande exploateringskalkyl
detaljplan Rimfrosten 1 med flera
2021-10-04 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
cykelväg utmed gamla smalspårets sträckning föranslutning
till Sydostleden
2021-10-04 Tekniska nämndens beslut gällande medborgaförslag om
cykeltvättanläggning
2021-10-04 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
cykelväg längs Sandviksvägen mellan Preem och
Kvarnvägen
2021-10-04 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
cykelväg från Marklanda till Bredvik
2021-10-01 Tekniska nämndens beslut gällande medborgarförslag om
ändrad parkeringstaxa vid World Trade Center och
Drottninggatan, Växjö
2021-09-27 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-09-15 § 102 om
Medborgarförslag om Playa Växjösjön
2021-09-27 Kultur-och fritidsnämndens beslut 2021-09-15 § 101 om
Medborgarförslag om större parkeringsplats vid
Arabybadet
2021-09-01 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 § 272 om
Medborgarförslag om förbifart Ingelstad
2021-09-01 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 § 271 om
Medborgarförslag om solvärme i fjärrvärmenätet
2021-09-01 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 § 270 om
Medborgarförslag om att införa ett alternativ utöver
kvinna/man i kommunala blanketter, enkäter mm
2021-09-01 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 § 269 om
Medborgarförslag om att skriva under CEMR-deklarationen
2021-09-01 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 § 267 om
Medborgarförslag om närvarorätt för förtroendevald enligt
kommunallagen 4 kap 23 §

Ordförandes signatur Justerares signatur
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2021-09-01 Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 § 268
Medborgarförslag om genusbudgetering

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 195

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
2021-10-05 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om företagsklimatet i
Växjö kommun
2021-10-05 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida
Eriksson (M) från Christer Svensson (SD) om simkunnighet i
Växjö kommun
2021-09-28 Interpellation till ordförande i nämnden för arbete och
välfärd Pernilla Tornéus (M) från Elisabet Flennemo (V) om
hyresnivåer och ekonomiskt bistånd
2021-09-22 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Gustav Petersson (-) om den dödliga
skottlossningen i Araby
2021-09-10 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Gustav Pettersson (-) om vänsterextremism
2021-08-10 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida
Eriksson (M) från Maria Garmer (V) om jämlikhet i skolan
2021-07-29 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Johnny Werlöv (V) om utbyggnaden av
solceller
2021-07-27 Interpellation till ordförande i kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott Magnus P Wåhlin (MP) från Carin
Högstedt (V) om hållbarhetsprogrammet
2021-05-11 Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ida
Eriksson (M) från Tomas Thornell (S) om
gymnasiesärskolans lokaler

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 196

Dnr 2021-00292

Interpellation till utbildningsnämndens
ordförandande Ida Eriksson (M) från Carin Högstedt
(V) om situationen för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
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§ 197

Dnr 2021-00301

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande
Ida Eriksson (M) från Tomas Thornell (S) om
gymnasiesärskolans lokaler
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) från Tomas Thornell
(S) om gymnasiesärskolans lokaler.
Interpellationen besvaras av Ida Eriksson.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 198

Dnr 2021-00428

Interpellation till ordförande i kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott Magnus P Wåhlin (MP) från Carin
Högstedt (V) om hållbarhetsprogrammet
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 199

Dnr 2021-00430

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) från Johnny Werlöv (V) om
utbyggnaden av solceller
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Johnny Werlöv (V)
om utbyggnaden av solceller.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje (M).

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 200

Dnr 2021-00447

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande
Ida Eriksson (M) från Maria Garmer (V) om
jämlikhet i skolan
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 201

Dnr 2021-00522

Interpellation till ordförande i nämnden för arbete
och välfärd Pernilla Tornéus (M) från Elisabet
Flennemo (V) om hyresnivåer och ekonomiskt
bistånd
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till
ordförande i nämnden för arbete och välfärd Pernilla Tornéus (M) från
Elisabet Flennemo (V) om hyresnivåer och ekonomiskt bistånd.
Interpellationen besvaras av Pernilla Tornéus.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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§ 202

Dnr 2021-00482

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) från Gustav Pettersson (-) om
vänsterextremism
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Gustav Pettersson
(-) om vänsterextremism.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.

Ordförandes signatur Justerares signatur
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§ 203

Dnr 2021-00511

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) från Gustav Petersson (-) om den
dödliga skottlossningen i Araby
Kommunfullmäktige har i § 195/2021 medgett en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Gustav Petersson (-)
om den dödliga skottlossningen i Araby.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur
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