Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-02-16

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

På distans via applikationen Microsoft Teams
och i Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 –
18:46
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)
Ulf Hedin (M)
Catharina Winberg (M)
Sofia Stynsberg (M)
Pernilla Tornéus (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Anton Olsson (M) § 1-4
Lena Wibroe (M)
Sigvard Jakopsson (M)
Glenn Nilsson (M)
Mikael Virdelo (M)
Björn Svensson (M)
Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran Svensson (M)
Eva Johansson (C)
Anders Bengtsson (C)
Andreas Olsson (C)
Margareta Jonsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Gunnar Nordmark (L)
Torgny Klasson (L)
Susanna Blad Röing (L)
Anna Zelvin (KD)
Jon Malmqvist (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Malin Lauber (S)
Alf Skogmalm (S)
Yusuf Isik (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Gunnar Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg (S)
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Justerares signatur
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Marie-Louise Gustafsson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin Lindquist (S)
Marko Kosonen (S)
Gullvi Strååt (S)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V) § 1-23, 25-36
Elisabet Flennemo (V)
Björn Kleinhenz (V)
Magnus Wåhlin (MP)
Gunnel Jansson (MP)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson (SD)
Sara Johansson (SD)
Conny Lindahl (SD)
Alexander Harréns (SD)
Andreas Lindström (M) § 5-21
Andreas Ekman (M) § 22-36
Yvonne Ekaremål (C) § 25-36
Håkan Frizén (V) § 24

Övriga närvarande
Ersättare

Andreas Lindström (M) § 1-4
Pia Philipsson (M)
Kenneth Quick (M)
Setareh Najafidigehsara (M)
Yvonne Ekaremål (C) § 1-24
Claes Bromander (C)
Annika Nilsson (C)
Rickard Karlsson (L)
Michael Färdig (L)
Patrik Åkesson (KD)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Erika Lagergren (S)
Ola Löfquist (S)
Anders Lindoff (S)
Cecilia Lundin Danielsson (S)
Henrik Vahldiek (S)
Anette Nerlie Anderberg § 5-36
Håkan Frizén (V) § 1-23, 25-36
Ann-Christin Eriksson (V)
Ylva Jönsson (V)
Maria Unell (MP) § 1-22
Erik Jansson (MP)
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Gustav Petersson (-)
Hannes Jónsson (SD)
Romeo Pettersson (SD)
Tjänstepersoner

Martin Fransson, sekreterare
Fredrik Pettersson, sekreterare
Kristina Thorvaldsson, planeringsavdelningen, §
3

Övriga

Stefan Lundin, Region Kronoberg, § 3

Justering
Justerare

Rose-Marie Holmqvist (S)
Glenn Nilsson (M)

Plats och tid

Kansliavdelningen, Växjö kommunhus, den 19
februari klockan 09:00

Justerade paragrafer

§§ 1-36

Ajournering

Klockan 14:30-14:50 för paus
Klockan 17:00-17:01 för Allmänhetens frågestund
Klockan 17:40-17:55 för paus

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomförs
sammanträdet på distans via applikationen
Microsoft Teams. Endast ordförande Bo Frank
(M), 1:e vice ordförande Cheryl Jones Fur (MP)
och sekreterarna Fredrik Petterson och Martin
Fransson deltar på plats i Utvandrarnas hus.
Allmänhetens frågestund genomförs klockan
17:00 men ingen från allmänheten finns på plats
för frågor. Inga frågor hade heller skickars in på
förhand.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Fredrik Pettersson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
3 (70)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-02-16

Justerare

……………………………………
Rose-Marie Holmqvist (S)

Justerare

……………………………………
Glenn Nilsson (M)
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2021-02-16 är
justerat.
Anslagsdag

2021-02-19

Anslaget tas ner

2021-03-15

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen

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

………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den
16 februari 2021
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Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Carin Högstedt (V) om skolmaten i Växjö kommun 16
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) till Christer Svensson (SD) om möteslokaler ................... 17
Medborgarförslag om att ej tillåta uppförande av valplakat
samt plakatställningar ............................................................................18

§ 10 Dnr 2020-00467

Medborgarförslag om att förbjuda kemiska bekämpningsmedel
.......................................................................................................................19

§ 11 Dnr 2020-00530

Medborgarförslag om konstverk i Växjö centrum - Småländska
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§ 12 Dnr 2020-00533

Medborgarförslag om trottoarkil under tågbron vid Söderleden
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Medborgarförslag om insamling av skräp ....................................... 23

§ 15 Dnr 2020-00593

Medborgarförslag om upprättande av en trygghetsplan och
fältassistenter till kommunens ytterområden ................................... 24

§ 16 Dnr 2020-00578

Medborgarförslag om att återinvestera de kommunala
bolagens vinst........................................................................................... 26

§ 17 Dnr 2020-00749
Exploateringskalkyl för Hagavik etapp 3.......................................... 28

§ 18 Dnr 2020-00639

Försäljning av fastigheterna Lågan 21 samt del av Växjö 9:37
vid korsningen Fagrabäcksvägen och Linnégatan .......................30

§ 19 Dnr 2020-00687

Antagande av Arbetsmiljöpolicy ......................................................... 32

§ 20 Dnr 2019-00596

Uppdrag om revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
angående fyrverkerier och rökförbud............................................... 34

§ 21 Dnr 2020-00767

Ny avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
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§ 22 Dnr 2020-00419

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö (stadsmiljöprogram) ........ 42

§ 23 Dnr 2020-00768

Biblioteksplan 2021-2024 för Växjö kommun ................................... 44

§ 24 Dnr 2020-00209

Byggnation av idrottsplats Nya Räppevallen ................................. 49

§ 25 Dnr 2017-00546

Nybyggnad av skola/förskola i Dädesjö ........................................... 52

§ 26 Dnr 2020-00009

Tilläggsbeslut till budget för Växjö kommun 2021 .......................... 55

§ 27 Dnr 2020-00658
Val av ny ersättare i omsorgsnämnden efter Emina Gluhac (S)
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§ 28 Dnr 2020-00747

Val av ny ledamot i omsorgsnämnden efter Marianne Paine
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Avsägelse från uppdrag som ledamot i Nämnden för arbete
och välfärd - Tobias Karlsson (S) ...................................................... 60

§ 30 Dnr 2021-00032

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Växjö
Citysamverkan ideell förening - Rehina Ouro Nimini (L) ...............61

§ 31 Dnr 2021-00040

Avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Annika Johansson (KD) ............................. 62

§ 32 Dnr 2021-00050
Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Nino Pastene Osorio (M) ....................................................................... 63

§ 33 Dnr 2021-00051

Avsägelse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden Budimir Simic (M) ...................................................................................... 64

§ 34 Dnr 2020-00686

Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2021 ................................. 65

§ 35 Dnr 2021-00016

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt
överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag 2021 ......................................................................... 66
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Meddelanden ........................................................................................... 69
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§1

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Rose-Marie Holmqvist (S) och Glenn
Nilsson (M) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum fredagen den 19 februari klockan 09:00 i
kommunhuset.
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§2

Dnr 313843

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
Bakgrund
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner den
utskickade dagordningen.
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§3

Dnr 2019-00660

Information om nya sjukhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Stefan Lundin, projektledare på Region Kronoberg, och Kristina
Thorvaldsson, projektledare på Växjö kommun, informerar om arbetet
med det nya sjukhuset som planeras byggas i Räppe i Växjö.
Lundin och Thorvaldsson informerar om följande:
• Bakgrunden till att man bygger ett nytt sjukhus.
• Lokaliseringsutredningen.
• Tidplanen för arbetet (sjukhuset beräknas stå färdigt 2017 eller
2028).
• Framtagandet av en detaljplan för området (samt de utredningar
som måste göras i den processen, exempelvis om naturmiljö och
kulturmiljö).
• Projektorganisationen.
• Arkitektutredning och volymskisser.
• Åtgärdsvalsstudie för trafiken.
• Teknisk mediaförsörjning.
• Energiförsörjning.
• Upphandling av entreprenör för byggnation.
• Principöverenskommelse mellan Region Kronoberg, Växjö
kommun och Trafikverket.
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§4

Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) informerar om statusen
för Coronapandemin i Växjö kommun. Tenje informerar om följande:
• Smittspridningen (antal fall per vecka, utveckling över tid, antalet
döda).
• Vaccinationerna.
• Status i omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, miljöoch hälsoskyddskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen.
• Frånvaro bland anställda inom kommunkoncernen.
• Kommande utvärderingar av hanteringen av pandemin.
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§5

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Yusuf Isik (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus
(M) om behörighet till gymnasiet bland elever med utländsk bakgrund
samt om hemspråk.
Gustav Petersson (-) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om attacker mot en ICA-butik i Växjö. Anna Tenje svarar.
Björn Kleinhenz (V) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om fördelning av ekonomiska resurser mellan skolor.
Pernilla Tornéus svarar.
Martin Edberg (S) frågar nämnden för arbete och välfärds ordförande
Oliver Rosengren (M) om hur man arbetat för att underlätta för hemlösa
personer under den kyla som varit under de senaste veckorna. Oliver
Rosengren svarar.
Alf Skogmalm (S) frågar omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Anna
Zelvin (KD) om ansökningar om plats på Lammengatans särskilda
boende i Lammhult som inte beviljats. Anna Zelvin svarar.
Carin Högtstedt (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om hur kommunen ser till att man bevarar byggnader av
kulturhistorisk betydelse vid rivningar eller ombyggnationer. Anna Tenje
svarar.
Tomas Thornell (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla
Tornéus (M) om hur det ser ut med antal elever som inte kommit tillbaka
till skolan efter jullovet. Pernilla Tornéus svarar.
Martina Forsberg (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
om tillgång till utomhuskläder för personalen med anledning av den
kalla vintern.
Maria Garmer (V) frågar nämnden för arbete och välfärds ordförande
Oliver Rosengren (M) om en ny insats under namnet Växjölöftet ung.
Oliver Rosengren svarar.
Arijeta Reci (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus
(M) om psykisk ohälsa i gymnasieskolan med anledning av
distansundervisning i samband av pandemin. Pernilla Tornéus svarar.
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Christer Svensson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om vinterväghållning. Sofia Stynsberg svarar.
Lisa Larsson (S) frågar kommunstyrelsens organisations- och
personalutskotts ordförande Andreas Olsson (C) om hur hemarbete för
personalen kommer se ut efter pandemin har avtagit. Andreas Olsson
svarar.
Hannes Jonsson (SD) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M)
om antalet döda inom omsorgen och hur bedömningen är över hur väl
verksamheten hanterat pandemin. Ulf Hedin svarar.
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§6

Dnr 2021-00015

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om
interpellationer som har inkommit får ställas.
Beslutsunderlag
Följande interpellationer har inkommit sedan senaste sammanträdet:
2021-01-26 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Carin Högstedt (V) om skolmaten i Växjö kommun.
2021-01-13 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna
Tenje (M) från Christer Svensson (SD) om möteslokaler.
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§7

Dnr 2021-00067

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Carin Högstedt (V)
om skolmaten i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 6/2021 medgett en interpellation från Carin
Högstedt (V) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) om
skolmaten i Växjö kommun.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§8

Dnr 2021-00038

Interpellationssvar från kommunstyrelsens
ordförande Anna Tenje (M) till Christer Svensson
(SD) om möteslokaler
Kommunfullmäktige har i § 6/2021 medgett en interpellation från
Christer Svensson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje
(M) om möteslokaler.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§9

Dnr 2020-00518

Medborgarförslag om att ej tillåta uppförande av
valplakat samt plakatställningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att kommunen ur
ett likabehandlingsperspektiv, enligt kommunallagen, inte kan exkludera
en enskilt utpekad verksamhet från andra verksamheter när det gäller
exempelvis upplåtelse av offentlig plats.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att ej bevilja tillstånd till
valplakat och plakatställningar för politiska partier då detta leder till
nedskräpning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 16/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tekniska
nämndens yttrande i ärendet där det framgår att kommunen ur ett
likabehandlingsperspektiv, enligt kommunallagen, inte kan exkludera en
enskilt utpekad verksamhet från andra verksamheter när det gäller
exempelvis upplåtelse av offentlig plats.

Arbetsutskottet har i § 567/2020 föreslagit följande beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tekniska
nämndens yttrande i ärendet där det framgår att kommunen ur ett
likabehandlingsperspektiv, enligt kommunallagen, inte kan exkludera en
enskilt utpekad verksamhet från andra verksamheter när det gäller
exempelvis upplåtelse av offentlig plats.
-Tekniska nämndens yttrande i § 170/2020.
-Valnämndens yttrande daterat 2020-09-15.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Valnämnden
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§ 10

Dnr 2020-00467

Medborgarförslag om att förbjuda kemiska
bekämpningsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det ligger
utanför kommunens kompetensområde, men att Växjö kommun gör sitt
yttersta för att minimera användningen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att förbjuda kemiska
bekämpningsmedel i Växjö kommun eftersom det skadar miljön,
människorna och djuren.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 17/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det ligger
utanför kommunens kompetensområde, men att Växjö kommun gör sitt
yttersta för att minimera användningen.
Arbetsutskottet har i § 568/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det ligger
utanför kommunens kompetensområde, men att Växjö kommun gör sitt
yttersta för att minimera användningen.
Kommunchefen har i en skrivelse den 6 november 2020 yttrat sig över
medborgarförslaget. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att Växjö
kommun inte har någon laglig möjlighet att lokalt förbjuda kemiska
bekämpningsmedel som är tillåtna enligt svensk lagstiftning.
Det kommunen kan göra är att i sin verksamhet på olika sätt arbeta för
att kemiska bekämpningsmedel minskar i användning och att de medel
som används hanteras på ett korrekt sätt.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunchefen
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§ 11

Dnr 2020-00530

Medborgarförslag om konstverk i Växjö centrum Småländska Trappan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet där det framgår att all
offentlig konstnärlig gestaltning genom Växjö kommun görs enligt LOU
och ska ske genom offentlig upphandling och konkurrensutsättning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit angående att uppföra konstverk
som skall utformas som pyramider med trappor där besökare kan sitta.
Konstverken ska enligt förslagsställaren utgöra ett antal mötesplatser
där man kan sitta ner i pyramidernas trappsteg. Målet ska enligt
förslagsställaren vara att ”trapporna” skall stärka Växjö som besöksmål
enligt budskapet; Växjö – Småländska trappans stad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 18/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet där det framgår att all
offentlig konstnärlig gestaltning genom Växjö kommun görs enligt LOU
och ska ske genom offentlig upphandling och konkurrensutsättning.
Arbetsutskottet har i § 578/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet där det framgår att all
offentlig konstnärlig gestaltning genom Växjö kommun görs enligt LOU
och ska ske genom offentlig upphandling och konkurrensutsättning.
-Kultur- och fritidsnämndens yttrande i § 119/2020.
-Tekniska nämndens yttrande i § 197/2020.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 12

Dnr 2020-00533

Medborgarförslag om trottoarkil under tågbron vid
Söderleden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att nämnden
bedömer att det inte är aktuellt med något fast hinder på platsen. Dock
kommer förstärkt målning med stopplinje och ordentliga symboler med
färdriktningspilar att utföras.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om en avstängning med fast hinder
för att förhindra gående att beträda ”trottoarkilen” under tågbron vid
Söderleden. Tekniska förvaltningen har sedan tidigare varit i kontakt
med medborgaren och avgivit svar om att det inte är aktuellt med något
fast hinder på platsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 19/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att nämnden
bedömer att det inte är aktuellt med något fast hinder på platsen. Dock
kommer förstärkt målning med stopplinje och ordentliga symboler med
färdriktningspilar att utföras.
Arbetsutskottet har i § 579/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att nämnden
bedömer att det inte är aktuellt med något fast hinder på platsen. Dock
kommer förstärkt målning med stopplinje och ordentliga symboler med
färdriktningspilar att utföras.
-Tekniska nämndens yttrande i § 195/2020.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
21 (70)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-02-16

§ 13

Dnr 2020-00551

Medborgarförslag om trafikhinder mellan
Bergundavägen och cykelväg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att nämnden
förstår de upplevda olägenheterna och kommer att låta genomföra en
trafikmätning på berörd cykelväg för att sedermera besluta om lämplig
åtgärd.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har har inkommit med förlag om åtgärd på
cykelväg vid Kala höjden på Söder för att stävja otillåten biltrafik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 20/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att nämnden
förstår de upplevda olägenheterna och kommer att låta genomföra en
trafikmätning på berörd cykelväg för att sedermera besluta om lämplig
åtgärd.
Arbetsutskottet har i § 580/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande i ärendet där det framgår att nämnden
förstår de upplevda olägenheterna och kommer att låta genomföra en
trafikmätning på berörd cykelväg för att sedermera besluta om lämplig
åtgärd.
-Tekniska nämndens yttrande i § 196/2020.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 14

Dnr 2020-00324

Medborgarförslag om insamling av skräp
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att man delar
förslagsställarens andemening att vi måste motverka nedskräpning, och
Växjö kommun arbetar aktivt med insamling av skräp. Kommunen
kommer även inom kort gå med i kommunnätverket Håll Sverige Rent.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen borde räkna ut
ett kilopris för insamling av skräp som potentiella insamlare skulle
kunna erhålla då nedskräpning är dålig reklam för staden och
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 67/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att man delar
förslagsställarens andemening att vi måste motverka nedskräpning, och
Växjö kommun arbetar aktivt med insamling av skräp. Kommunen
kommer även inom kort gå med i kommunnätverket Håll Sverige Rent.
Arbetsutskottet har i § 13/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att man delar
förslagsställarens andemening att vi måste motverka nedskräpning, och
Växjö kommun arbetar aktivt med insamling av skräp. Kommunen
kommer även inom kort gå med i kommunnätverket Håll Sverige Rent.
-Yttrande från tekniska nämnden i § 146/2020.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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§ 15

Dnr 2020-00593

Medborgarförslag om upprättande av en
trygghetsplan och fältassistenter till kommunens
ytterområden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-29 där det framgår vilka
insatser kommunen har gjort och kommer att göra på området. Det kan
dessutom nämnas att i Växjö kommuns budget för 2021 finns en extra
satsning om fem miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder.
Bakgrund
Det har den 9 oktober inkommit ett medborgarförslag till Växjö
kommun. Medborgarförslaget innefattar följande förslag på
trygghetsskapande insatser:
1. en önskan att Växjö kommuns fältassistenter med jämna
mellanrum besöker ytterområden i kommunen för att etablera
kontakt, skapa trygghet och bli en länk mellan medborgare och
kommunen.
2. en önskan om att kommunen tar fram en trygghetsplan som
beskriver hur kommunen arbetar med trygghetsskapande
insatser idag, hur samverkan med andra myndigheter ser ut samt
hur olika kommunala aktörer exempelvis fältassistenterna
arbetar. Planen ska även innefatta strategier kring hur
kommunen bör arbeta både internt med ex visselblåsarstrategi
och externt med trygghetsskapande insatser riktade mot
medborgarna.
3. en önskan om att det införs ett trygghetsråd som har till uppgift
att diskutera frågor rörande trygghet där medborgare, politiker
och tjänstemän deltar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 68/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-29 där det framgår vilka
insatser kommunen har gjort och kommer att göra på området. Det kan
dessutom nämnas att i Växjö kommuns budget för 2021 finns en extra
satsning om fem miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder.
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Arbetsutskottet har i § 41/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till
kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-29 där det framgår vilka
insatser kommunen har gjort och kommer att göra på området. Det kan
dessutom nämnas att i Växjö kommuns budget för 2021 finns en extra
satsning om fem miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-29.
Yrkanden
Christer Svensson (SD): Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget.
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Ricardo Chavez (KD): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunchefen
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§ 16

Dnr 2020-00578

Medborgarförslag om att återinvestera de
kommunala bolagens vinst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Växjö kommun har att säkerställa att såväl förvaltningar som bolag inom
Växjö kommunkoncern har de förutsättningar och resurser som krävs
för att uppfylla sina mål och bidra till kommunkoncernens gemensamma
utveckling. Kommunen bedömer sammanfattningsvis inte att
vinstutdelning från bolag inom VKAB-koncernen begränsar bolagens
förutsättningar och möjligheter att fullgöra sina uppdrag och anser inte
att det är lämpligt att vinstmedel i sin helhet återinvesteras i de
kommunala bolag där överskottet har uppkommit.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att all vinst inom
ramen för VKAB och dess fem dotterbolag återinvesteras tillbaka till
verksamheten och inte tas ut som vinst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 69/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Växjö kommun har att säkerställa att såväl förvaltningar som bolag inom
Växjö kommunkoncern har de förutsättningar och resurser som krävs
för att uppfylla sina mål och bidra till kommunkoncernens gemensamma
utveckling. Kommunen bedömer sammanfattningsvis inte att
vinstutdelning från bolag inom VKAB-koncernen begränsar bolagens
förutsättningar och möjligheter att fullgöra sina uppdrag och anser inte
att det är lämpligt att vinstmedel i sin helhet återinvesteras i de
kommunala bolag där överskottet har uppkommit.
Arbetsutskottet har i § 42/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Växjö kommun har att säkerställa att såväl förvaltningar som bolag inom
Växjö kommunkoncern har de förutsättningar och resurser som krävs
för att uppfylla sina mål och bidra till kommunkoncernens gemensamma
utveckling. Kommunen bedömer sammanfattningsvis inte att
vinstutdelning från bolag inom VKAB-koncernen begränsar bolagens
förutsättningar och möjligheter att fullgöra sina uppdrag och anser inte
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att det är lämpligt att vinstmedel i sin helhet återinvesteras i de
kommunala bolag där överskottet har uppkommit.
-Yttrande från VKAB i § 142/2020 där följande framgår:
Bolagen inom VKAB koncernen utgör en väsentlig del av Växjö
kommunkoncerns organisation och fullgör kommunala uppdrag
fastställda i bolagsordning och ägardirektiv. Växjö kommun har som
ägare att fastställa finansiella mål för bolagen på förslag från
moderbolaget i VKAB koncernen. Utdelning från de kommunala bolagen
inom VKAB koncernen beslutas ytterst av kommunfullmäktige med
beaktande av reglerna i Aktiebolagslagen (2005:551) och Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Växjö kommun har att
säkerställa att såväl förvaltningar som bolag inom Växjö
kommunkoncern har de förutsättningar och resurser som krävs för att
uppfylla sina mål och bidra till kommunkoncernens gemensamma
utveckling. Styrelsen för VKAB bedömer sammanfattningsvis inte att
vinstutdelning från bolag inom VKAB koncernen begränsar bolagens
förutsättningar och möjligheter att fullgöra sina uppdrag och anser inte
att det är lämpligt att vinstmedel i sin helhet återinvesteras i de
kommunala bolag där överskottet har uppkommit. Det är
kommunfullmäktiges roll att ytterst fastställa mål och fördela resurser
till bolag och förvaltningar inom Växjö kommunkoncern.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
VKAB
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§ 17

Dnr 2020-00749

Exploateringskalkyl för Hagavik etapp 3
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl för
exploateringsområde Hagavik etapp 3.
Bakgrund
I enlighet med beslut i KS §2018/322 ska tekniska nämnden och
kommunstyrelsen godkänna respektive del av exploateringskalkyl innan
byggnadsnämnden antar ny detaljplan. I detta fall överstiger
investeringen 20 mkr och därmed ska beslut även fattas av
kommunfullmäktige.
Växjö kommun äger i utgångsläget 100% av marken inom detaljplanens
avgränsning. Området kommer fullt utbyggt att rymma ca 300 bostäder
samt en högstadieskola. Detaljplanen har varit ute på granskning och
skall till Byggnadsnämnden för antagande.
Redovisad kalkyl avser konsekvenserna av ny detaljplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 36/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl för
exploateringsområde Hagavik etapp 3.
I samma paragraf fattade kommunstyrelsens följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl för
stadsutvecklingsprojekt Hagavik etapp 3 (gamla asfaltupplaget
vid Björnvägen) Norremark, avseende de delar som berör
kommunstyrelsens ansvarsområden.
Arbetsutskottet har i § 20/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringskalkyl för
stadsutvecklingsprojekt Hagavik etapp 3 (gamla asfaltupplaget
vid Björnvägen) Norremark, avseende de delar som berör
kommunstyrelsens ansvarsområden.
2. Kommunfullmäktige godkänner exploateringskalkyl för
exploateringsområde Hagavik etapp 3.
-Kommunchefens skrivelse daterad 2020-12-18.
-Tekniska nämndens beslut i § 211/2020.
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Beslutet skickas till
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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§ 18

Dnr 2020-00639

Försäljning av fastigheterna Lågan 21 samt del av
Växjö 9:37 vid korsningen Fagrabäcksvägen och
Linnégatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner bifogade köpekontrakt avseende
försäljning av fastigheterna Lågan 21 för 3 400 000 kr samt del av Växjö
9;37 för 1 350 000 kr, jämte villkor i övrigt, bilaga 1 och 2.
Bakgrund
Byggnadsnämnden antog i mars 2011 en ny detaljplan för området,
Kv Lågan, stadsdelen Norr i Växjö, Växjö kommun. Detaljplanen tillåter
ändamålen centrumbebyggelse, bostäder, parkeringsanläggning samt
brandstation mm i 4 våningar.
Emilshus äger fastigheten Lågan 22 och kommunen äger fastigheterna
öster och väster om denna fastighet. Emilshus har för avsikt att utveckla
sin fastighet i enlighet med detaljplanen. Växjö kommun har därför för
avsikt att sälja fastigheterna Lågan 21 samt del av Växjö 9:37, bilaga 3, till
Emilshus.
De kommunala fastigheterna utgörs idag av parkeringsplatser samt en
gräsremsa längs Linnégatan. Flertalet av parkeringsplatserna är uthyrda
till verksamheterna i Lågan 22. Över fastigheten Lågan 21 finns även ett
officialservitut för in- och utfart till förmån för fastigheten Lågan 22.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 37/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner bifogade köpekontrakt avseende
försäljning av fastigheterna Lågan 21 för 3 400 000 kr samt del av Växjö
9;37 för 1 350 000 kr, jämte villkor i övrigt, bilaga 1 och 2.
Arbetsutskottet har i § 21/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner bifogade köpekontrakt avseende
försäljning av fastigheterna Lågan 21 för 3 400 000 kr samt del av Växjö
9;37 för 1 350 000 kr, jämte villkor i övrigt, bilaga 1 och 2.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2020-10-23 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommun under 2020 låtit utföra en extern värdering av de båda
fastigheterna Lågan 21, 1 147 m2, samt del av Växjö 9:37, ca 600 m2.
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Värderingen visar ett bedömt marknadsvärde för fastigheten Lågan 21 på
3,4 Mkr med avseende på ett byggrättsvärde vilket motsvarar 3 000
kr/m2 markyta.
För fastigheten del av Växjö 9:37 visar värderingen ett värde på 3 000
kr/m2 markyta, men då denna del utgörs av en långsmal remsa utmed
Linnégatan, som i sig självt inte kan exploateras utan endast kan regleras
till Emilshus fastighet, Lågan 22, har detta värde reducerats. Då endast
ca halva ytan, i den norra delen, kan exploateras i detta skede så har den
södra delen som är belägen framför befintligt hus bedömts ha ett
marknadsvärde motsvarande 50% av värderat värde. Detta ger ett
marknadsvärde för fastigheten del av Växjö 9:37 på 1,35 Mkr.
Sammantaget föreslås köpeskillingen för de båda fastigheterna bli 4,75
Mkr.
Beslutet skickas till
Planeringschefen
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§ 19

Dnr 2020-00687

Antagande av Arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny
kommunövergripande arbetsmiljöpolicy. Policyn gäller samtliga
nämnder och helägda kommunala bolag samt Värends Räddningstjänst.
Policyn ersätter tidigare beslutade arbetsmiljöpolicys.
Bakgrund
Växjö kommuns förvaltningar har idag en arbetsmiljöpolicy från 2008.
Bolagen inom Växjö kommunkoncern har egna policys med varierande
beslutsdatum. Genom att ta beslut om en kommunövergripande
arbetsmiljöpolicy skapas en gemensam syn på hur arbetsmiljöarbetet
ska bedrivas både inom förvaltningar och bolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 38/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny
kommunövergripande arbetsmiljöpolicy. Policyn gäller samtliga
nämnder och helägda kommunala bolag samt Värends Räddningstjänst.
Policyn ersätter tidigare beslutade arbetsmiljöpolicys.
Organisations- och personalutskottet har i § 82/2020 föreslagit följande
beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny
kommunövergripande arbetsmiljöpolicy. Policyn gäller samtliga
nämnder och helägda kommunala bolag samt Värends Räddningstjänst.
Policyn ersätter tidigare beslutade arbetsmiljöpolicys.
Kommunchefen har i skrivelse den 25 november 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelse framgår att
arbetsmiljöpolicyn beskriver Växjö kommunkoncerns övergripande syn
på hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att leda fram till och
upprätthålla en god arbetsmiljö. Att arbeta systematiskt med
arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i
koncernen. Policyn tydliggör vilka förhållningssätt och arbetssätt som
kommunkoncernen ska fokusera på för att nå kommunfullmäktiges
arbetsmiljömål inom den personalpolitiska inriktningen.
Implementering kommer att ske i respektive förvaltning och bolag
under 2021, som en del av aktivitetsplanen kopplad till Plan för god
arbetshälsa.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
HR-chefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
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§ 20

Dnr 2019-00596

Uppdrag om revidering av allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående fyrverkerier och
rökförbud
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 3 kap.
ordningslagen (1993:1617), att Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Växjö kommun 18 § ska ha följande lydelse att
gälla från och med den tidpunkt då beslutet vunnit laga kraft, samt att
kommunfullmäktige efter antagande översänder de lokala
ordningsföreskrifterna till länsstyrelsen att underställas länsstyrelsens
prövning.
[[18 §
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda fyrverkeri
och andra pyrotekniska varor inom område vars närmare avgränsning
framgår av bilaga 5.
Utanför detta område tillåts användning av fyrverkeri och andra
pyrotekniska varor från kl. 18.00 på påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på
året krävs tillstånd av polismyndigheten.
Det är dock alltid förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska
varor på kyrkogårdar och begravningsplatser samt närmare än 200 meter
från Centrallasarettet.]]
Bakgrund
I enlighet med skrivelser har det åt kommunchefen uppdragits att:
1. ta fram nytt förslag på lokala ordningsföreskrifter som ytterligare
ska reglera användande av fyrverkerier (dnr 2018-00687 § 265).
2. att hantera fråga om rökförbud på badplatser i enlighet med
bifallen skrivelse (dnr 2019-00423 § 294).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 70/2021 föreslagit följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 3 kap.
ordningslagen (1993:1617), att Allmänna lokala
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ordningsföreskrifter för Växjö kommun 18 § ska ha följande lydelse att
gälla från och med den 18 december 2020, eller vid den senare tidpunkt
då beslutet vunnit laga kraft, samt att kommunfullmäktige efter
antagande översänder de lokala ordningsföreskrifterna till länsstyrelsen
att underställas länsstyrelsens prövning.
[[18 §
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda fyrverkeri
och andra pyrotekniska varor inom område vars närmare avgränsning
framgår av bilaga 5.
Utanför detta område tillåts användning av fyrverkeri och andra
pyrotekniska varor från kl. 18.00 på påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på
året krävs tillstånd av polismyndigheten.
Det är dock alltid förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska
varor på kyrkogårdar och begravningsplatser samt närmare än 200 meter
från Centrallasarettet.]]
I samma paragraf beslutade kommunstyrelsen att avslå skrivelse om
införande av rökförbud på stränder med anledning av vad som anförs i
kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-07.
Arbetsutskottet har i § 31/2021 föreslagit följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 3 kap.

ordningslagen (1993:1617), att Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Växjö kommun 18 § ska ha följande lydelse att
gälla från och med den 18 december 2020, eller vid den senare tidpunkt
då beslutet vunnit laga kraft, samt att kommunfullmäktige efter
antagande översänder de lokala ordningsföreskrifterna till länsstyrelsen
att underställas länsstyrelsens prövning.
[[18 §
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda fyrverkeri
och andra pyrotekniska varor inom område vars närmare avgränsning
framgår av bilaga 5.
Utanför detta område tillåts användning av fyrverkeri och andra
pyrotekniska varor från kl. 18.00 på påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00. Under övriga tider på
året krävs tillstånd av polismyndigheten.
Det är dock alltid förbjudet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska
varor på kyrkogårdar och begravningsplatser samt närmare än 200 meter
från Centrallasarettet.]]
2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå skrivelse om införande av
rökförbud på stränder med anledning av vad som anförs i
kommunchefens skrivelse daterad 2020-10-07.
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Kommunchefen har i en skrivelse den 7 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut angående förändringar i
dokumentet Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun.
Yrkanden
Malin Lauber (S) med instämmande av Anna Tenje (M) och Maria Garmer
(V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
För kännedom
Chefsjuristen
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§ 21

Dnr 2020-00767

Ny avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn
enligt alkohollagen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till ny
avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
2. Den nya taxan ska börja gälla från den dagen
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
Reservation
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärd har i § 254/2020 begärt att
kommunfullmäktige ska anta en ny avgiftsmodell för tillståndsprövning
och tillsyn enligt alkohollagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 71/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till ny
avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
2. Den nya taxan ska börja gälla från den dagen
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
Arbetsutskottet har i § 30/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till ny
avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
2. Den nya taxan ska börja gälla från den dagen
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
-Nämnden för arbete och välfärds beslut i § 254/2020.
-Förslag till ny avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
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Yrkanden
Oliver Rosengren (M) med instämmande av Malin Lauber (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Elisabet Flennemo (V): Kommunfullmäktige avslår nämnden för arbete
och välfärds begäran att anta det till ärendet bilagda förslaget till ny
avgiftsmodell för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstnings begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
Nej för att rösta på Elisabet Flennemos yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56
röster mot 5 röster för Elisabet Flennemos yrkande. Se
omröstningsbilaga 1.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Nämnden för arbete och välfärd
Författningssamling
Omröstningsbilaga 1
Ledamot
Tjänstgörande
ersättare
1:e vice
ordförande
Cheryl Jones Fur
(MP)
2:e vice
ordförande
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
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Tomas Thornell
(S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg
(S)
Henrietta
Serrate (S)
Gunnar
Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt
(S)
Martina
Forsberg (S)
Hugo
Hermansson (S)
Lisa Larsson (S)
Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin
Lindqvist (S)
Marko Kosonen
(S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver
Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina
Winberg (M)
Sofia Stynsberg
(M)
Pernilla Tornéus
(M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo
(M)
Anton Olsson
(M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard
Jakobsson (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Marie-Louise
Gustafsson (S)

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

Andreas Lindström
(M)
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Glenn Nilsson
(M)
Mikael Virdelo
(M)
Björn Svensson
(M)
Ida Eriksson (M) Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran
Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer
Svensson (SD)
Sara Johansson
(SD)
Conny Lindahl
(SD)
Alexander
Harréns (SD)
Maria Garmer
(V)
Carin Högstedt
(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)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Ja
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Ja
Ja
Ja
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Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
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Nej
Nej
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Ja
Ja
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Ricardo Chavez
(KD)
Gunnar
Nordmark (L)
Torgny Klasson
(L)
Susanna Blad
Röing (L)
Magnus Wåhlin
(MP)
Gunnel Jansson
(MP)
Ordförande Bo
Frank (M)
Totalt
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56
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§ 22

Dnr 2020-00419

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö
(stadsmiljöprogram)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för utformning av stadsmiljö
enligt till ärendet bifogat förslag. I genomförandet av programmet ska
ekonomiska prioriteringar och ekonomiskt utrymme beaktas.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det befintliga Stadsmiljöprogram
för Växjö stadskärna, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-20
§ 104, upphävs och ersätts av Riktlinjer för utformning av
stadsmiljö.
Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 210/2020 fattat följande beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för
utformning av stadsmiljö enligt bifogat förslag samt att besluta att det
befintliga Stadsmiljöprogram för Växjö stadskärna, antaget av
kommunfullmäktige 2008-05-20 § 104, upphävs och ersätts av Riktlinjer
för utformning av stadsmiljö.
Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att se över nya
riktlinjer för uteservering som omfattar hela året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 72/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för utformning av stadsmiljö
enligt till ärendet bifogat förslag. I genomförandet av programmet ska
ekonomiska prioriteringar och ekonomiskt utrymme beaktas.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det befintliga Stadsmiljöprogram
för Växjö stadskärna, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-20
§ 104, upphävs och ersätts av Riktlinjer för utformning av
stadsmiljö.
Arbetsutskottet har i § 34/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för utformning av stadsmiljö
enligt till ärendet bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det befintliga Stadsmiljöprogram
för Växjö stadskärna, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-20
§ 104, upphävs och ersätts av Riktlinjer för utformning av
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stadsmiljö.
-Tekniska nämndens beslut i § 210/2020.
-Förslag till Riktlinjer för utformning av stadsmiljö.
-Samrådsredogörelse.
Yrkanden
Martin Edberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) och 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
Tekniska nämnden
Författningssamling
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§ 23

Dnr 2020-00768

Biblioteksplan 2021-2024 för Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021–2024
enligt till ärendet bifogat förslag.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:
"Biblioteken ska främja barns och elevers läs- och språkutveckling på
deras modersmål."
Sverigedemokraterna menar att främjandet av barns och elevers läs och
språkutveckling främst ska stödjas genom ett större utbud av böcker
med benämning "lättläst" svenska. Kontakten med modersmålet bidrar
inte till integration och förslaget har inte ett helt tydligt stöd i
Bibliotekslagen. Lagen säger inget om vare sig volymer för inköpen eller
omfattningen av media. Istället ges en tydlig indikation på behovet av
mer lättlästa svenska böcker.
I Bibliotekslagen står också att "Folkbibliotekens utbud av medier och
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet" (§6) och att
"folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur".
Eftersom §15 nämner att " Bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet
skall ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska"
1. De nationella minoritetsspråken
2. Andra språk och än de nationella minoritetsspråken och svenska och.
3 Lättläst svenska
Till förmån för ökat inköp av "lättläst svenska" yrkar SD Växjö ändring av
meningar och paragrafer på sätt att garanterar att inköp av litteratur
och media sker i minimal upplaga när det gäller andra modersmål än
svenska och nationella minoritetsspråken.
Vi yrkar på att litteratur som omfattar samhällsinformation kan finnas på
flera språk, syftande till att invandrare lättare kan förstå hur det svenska
samhället fungerar.
Bakgrund
Kultur och fritidsnämnden och utbildningsnämnden har i § 146/2020
respektive 187/2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta
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Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021-2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 73/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021–2024
enligt till ärendet bifogat förslag.
Arbetsutskottet har i § 35/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021–2024
enligt till ärendet bifogat förslag.
-Kultur- och fridsnämndens beslut i § 146/2020.
-Utbildningsnämndens beslut i § 187/2020.
-Förslag till Biblioteksplan för Växjö kommun, 2021-2024.
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD) med instämmande av Björn Kleinhenz (V), Lena
Wibroe (M), Marko Kosonen (S), Andreas Olsson (C), Otto Lindlöf (S),
Malin Lauber (S), Gunnar Nordmark (L), Magnus Wåhlin (MP), Arijeta
Reci (S) och Ann-Christin Lindqvist (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Christer Svensson (SD) med instämmande av Conny Lindahl (SD):
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för
Växjö kommun, 2021–2024 enligt till ärendet bifogat förslag med följande
ändringar:
Till förmån för ökat inköp av "lättläst svenska" yrkar SD Växjö ändring av
meningar och paragrafer på sätt att garanterar att inköp av litteratur
och media sker i minimal upplaga när det gäller andra modersmål än
svenska och nationella minoritetsspråken.
Vi yrkar på att litteratur som omfattar samhällsinformation kan finnas på
flera språk, syftande till att invandrare lättare kan förstå hur det svenska
samhället fungerar.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på kommunstyrelsens förslag.
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Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 56
röster mot 5 röster för Christer Svenssons yrkande. Se
omröstningsbilaga 2.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden
Författningssamling
Omröstningsbilaga 2
Ledamot
Tjänstgörande
ersättare
1:e vice
ordförande
Cheryl Jones Fur
(MP)
2:e vice
ordförande
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Tomas Thornell
(S)
Tajma Sisic (S)
Martin Edberg
(S)
Henrietta
Serrate (S)
Gunnar
Storbjörk (S)
Arijeta Reci (S)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt
(S)
Martina
Forsberg (S)
Hugo
Marie-Louise
Hermansson (S)
Gustafsson (S)
Lisa Larsson (S)
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Nej
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Ej
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Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Ja
Ja
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Kjell Olsson (S)
Ann-Kristin
Lindqvist (S)
Marko Kosonen
(S)
Gullvi Strååt (S)
Alf Skogmalm (S)
Anna Tenje (M)
Oliver
Rosengren (M)
Ulf Hedin (M)
Catharina
Winberg (M)
Sofia Stynsberg
(M)
Pernilla Tornéus
(M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo
(M)
Anton Olsson
Andreas Ekman (M)
(M)
Lena Wibroe (M)
Sigvard
Jakobsson (M)
Glenn Nilsson
(M)
Mikael Virdelo
(M)
Björn Svensson
(M)
Ida Eriksson (M) Anna Gustbée (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran
Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer
Svensson (SD)
Sara Johansson
(SD)
Conny Lindahl
(SD)
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Alexander
Harréns (SD)
Maria Garmer
(V)
Carin Högstedt
(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)
Torgny Klasson
(L)
Susanna Blad
Röing (L)
Magnus Wåhlin
(MP)
Gunnel Jansson
(MP)
Ordförande Bo
Frank (M)
Totalt
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Ja
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Ja
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Ja
Ja
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Ja
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§ 24

Dnr 2020-00209

Byggnation av idrottsplats Nya Räppevallen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner:
• Kultur- och fritidsnämndens beslut i § 151/2020.
• VKAB:s styrelsebeslut i § 8/2021.
Total investeringsutgift för projektet är 29,9 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på cirka 2,3 miljoner kronor per år.
Jäv
Johnny Werlöv (V) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Bakgrund
Kommunen har ingått avtal med Region Kronoberg om markköp
gällande fastigheterna Räppe 7:3 samt Räppe Stärkelsefabrik 2:1 för
uppförande av ett nytt sjukhus.
På fastigheten Räppe 7:3 har idag Räppe GoIF ett nyttjanderättsavtal
med kommunen, för sin fotbollsanläggning, som sträcker sig till 202703-31. Denna fotbollsanläggning måste ersättas på ny plats för att
Region Kronoberg ska kunna tillträda fastigheten.
Växjö kommun har upprättat en överenskommelse med Räppe GoIF där
klubben avträder sin fotbollsanläggning 2021-10-31 mot att Växjö
kommun åtar sig i att senast 2022-04-23 iordningställa och upplåta en
likvärdig fotbollsanläggning till Räppe GoIF för att föreningen ska kunna
bedriva sin föreningsverksamhet (fotboll).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 74/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner:
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 151/2020.
• VKAB styrelsebeslut § 8/2021.
Total investeringsutgift för projektet är 29,9 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på cirka 2,3 miljoner kronor per år.
Arbetsutskottet har i § 57/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner:
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 151/2020.
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• VKAB styrelsebeslut § 8/2021.
Total investeringsutgift för projektet är 29,9 miljoner kronor med en
tillkommande hyra på cirka 2,3 miljoner kronor per år.
Kommunchefen har i en skrivelse den 15 januari 2021 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
Ny placering av Räppevallen föreslås bli på del av fastigheten Räppe 7:2, i
fastighetens norra del. Fastighetsägare: Växjö kommun.
Projektet omfattar nybyggnation av ett hus innehållande klubbstuga
med sex omklädningsrum, garage, kiosk och materielrum samt
anläggning av tre fotbollsplaner: två 11 mot 11-planer och en 7 mot 7plan.
För projektet kommer Vöfab ansvara för samtlig anläggning och
byggnation. Vöfab kommer sedan äga samtliga byggnader på
anläggningen och ansvara för dess drift. Drift och skötsel av övriga delar
av anläggningen så som grönytor och planer ansvarar kultur och
fritidsförvaltningen för.
I tidigare beslut presenterades en kalkyl framtagen i tidigt skede av
kultur och fritidsförvaltningen som pekade på 24 Mkr. Efter projektering
och utvärdering av inkomna anbud gäller följande:
Den totala investeringsutgiften för projektet är enligt anbud 29,9 Mkr.
Då investeringsutgiften överstiger 20 Mkr översänds beslutet från
ansvarig nämnd och kommunalt bolag till kommunfullmäktige för
godkännande. Totalhyra för anläggningen beräknas till cirka 2,3 Mkr/år.
Kultur- och fritidsnämnden kommer förhyra anläggningens byggnader
av Vöfab och i sin tur hyra ut vissa ytor i andra hand till Räppe GoIF.
Hyresintäkt för andrahandsuthyrningen beräknas bli cirka 300 tkr/år.
Utöver hyreskostnaden för lokalerna bedöms tillkommande driftkostnad
för anläggningen till 300 tkr/år.
Entreprenadarbeten för den nya anläggningen påbörjas enligt plan
under slutet av mars 2021. Räppe GoIF avslutar säsongen och avträder
sin nuvarande anläggning 2021- 10-31. Nya Räppevallen, med
färdigställda fotbollsplaner och byggnad, beräknas vara klara under april
2022 (senast 2022-04-23).
Yrkanden
Jon Malmqvist (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunstyrelsens beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
VKAB
Vöfab
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 25

Dnr 2017-00546

Nybyggnad av skola/förskola i Dädesjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner:
• Utbildningsnämndens beslut i § 195/2020
• VKAB:s styrelsebeslut i § 9/2021
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
Total investeringsutgift för projektet är 42,4 miljoner kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 3,2 miljoner kronor per år.
Bakgrund
Nuvarande skollokaler är i behov av renovering och uppfyller inte
dagens energikrav eller verksamhetens behov av ändamålslokaler.
Utredningar av befintlig skolbyggnad pekar på att åtgärderna för att
uppnå kommunens nu gällande krav på verksamhetslokaler skulle bli för
omfattande och kostnadsdrivande. Förskolan är idag lokaliserad skild
från skolan i en närliggande byggnad, ”Staffansgården”. I Staffansgården
ligger även tillagningskök och matsal till vilken skolbarnen går från
skolan för att äta.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har i § 75/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner:

• Utbildningsnämndens beslut § 195/2020
• VKAB styrelsebeslut § 9/2021
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
Total investeringsutgift för projektet är 42,4 miljoner kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 3,2 miljoner kronor per år.
I samma paragraf har kommunstyrelsens beslutat följande:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
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kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
Arbetsutskottet har i § 37/2021 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner:
• Utbildningsnämndens beslut § 195/2020
• VKAB styrelsebeslut § 9/2021
• Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
Total investeringsutgift för projektet är 42,4 miljoner kronor med en
tillkommande total hyra på cirka 3,2 miljoner kronor per år.
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdra åt Vidingehem AB,
tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, att genomföra
byggnation av tillagningskök på Dädesjö skola för en
investeringsutgift på 6,4 Mkr baserad på anbud och en årshyra på
cirka 500 tkr/år.
Kommunchefen har i en skrivelse den 2021-01-15 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
Genomföra en nybyggnad av skola F-3 för 50 elever, förskola för 50 barn
samt ett tillagningskök med en kapacitet på 120 portioner.
Den nya byggnaden placeras på befintlig skoltomt, norr om nuvarande
skola, och kommer uppföras i sin helhet innan befintlig byggnad rivs.
Detta gör att det inte finns behov av ersättningslokaler för skolans
verksamhet under byggnationstiden. Total yta för nybyggnation är 1281
m2 (BRA) och fördelas 1144 m2 skola och förskola, 137 m2 tillagningskök.
Efter nybyggnation lämnas Staffansgården i sin helhet.
Projektets totala investeringsutgift är enligt anbud 42,4 Mkr och fördelas
enligt följande:
- Skola och förskola 36 Mkr, med en årshyra på cirka 2,8 Mkr/år
- Tillagningskök 6,4 Mkr, med en årshyra på cirka 500 tkr/år
Då investeringsutgiften överstiger 20 Mkr översänds beslutet från
ansvarig nämnd och kommunalt bolag till kommunfullmäktige för
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godkännande. Restvärden 2020-06-01 för den byggnad som kommer
rivas omfattar totalt 560 tkr. Utöver detta finns restvärden bokförda i
nuvarande förskolan, Staffansgården. Restvärden kommer utrangeras
enligt kommunkoncernens riktlinjer då befintliga byggnader rivs eller
vid avflyttning.
Utfall restvärde:
- Befintlig skolbyggnad (rivs) 559 006 kr
- Staffansgården 1 721 189 kr
Yrkanden
Anders Bengtsson (C) med instämmande av Sigvard Jakobsson (M),
Martina Forsberg (S) och Björn Kleinhenz (V): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Vidingehem AB
VKAB
Utbildningsnämnden
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§ 26

Dnr 2020-00009

Tilläggsbeslut till budget för Växjö kommun 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i tillägg om utfördelning av tidigare ej
nämndstilldelad effektivisering på 18 miljoner kronor och resurstillskott
på 3,7 miljoner kronor i budget för Växjö kommun 2021 enligt nedan.
Driftbudgetramar 2021 (nettokostnad), tkr

Nämnd

Byggnadsnämnd
Kommunfullmäktige ink revisorer
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för arbete och välfärd
Omsorgsnämnd
Teknisk nämnd, förvaltning
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
ENTE effektivisering
ENTE resurstillskott
TOTAL

Ram enligt
budget 2021
exkl TA20

13 649
14 286
547 679
186 124
13 340
665 343
1 413 122
145 976
2 331 313
191
4 738
-18 000
3 670
5 321 431

Samhällsbyggnadsförvaltning

Verksamhetsutveckling

Hyres-kostnad
politiker

Administration

Hyres-kostnad
vardagsrum

-386

-21

-16

-331

-825
-276
-20
-1 000
-2 128
-220
-3 510

-619
-207
-15
-750
-1 596
-165
-2 632

2 570

1 100

-8 000

-6 000

2 570

1 100

-359

-2924

-4 000

Summa
justering

Ram 2021 enligt
tilläggsbeslut
februari 2021

-423
0
1 895
-483
-394
-1 750
-3 724
-3 309
-6 142
0
0
18 000
-3 670
0

13 226
14 286
549 574
185 641
12 946
663 593
1 409 398
142 667
2 325 171
191
4 738
0
0
5 321 431

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar
följande skriftliga reservation: Vi respekterar kommunfullmäktiges
beslut till budget för 2021 men hade hellre sett att Socialdemokraterna
och vänsterpartiets budget gått igenom. Varpå vi reserverar oss mot
den tilläggsbudget som följer.
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
I kommunfullmäktiges beslut om Växjö kommuns budget 2021 ingick en
ej nämndstilldelad effektivisering avseende tillskapande av en
samhällsbyggnadsförvaltning samt samordning av resurser för
verksamhetsutveckling respektive administration motsvarande 18
miljoner kronor. Ramminskning är nu utfördelad på berörda nämnder
enligt ovan.
I kommunfullmäktiges beslut om Växjö kommuns budget 2021 ingick ett
ej nämndstilldelat resurstillskott för hyreskostnad i Växjö stations- och
kommunhus avseende arbetsplatser samt för det så kallade
Vardagsrummet. Båda dessa poster uppgående till 3,7 miljoner kronor är
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nu utfördelade till kommunstyrelsen enligt ovan.
Förslaget är framtaget i samråd med berörda förvaltningschefer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 76/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar i tillägg om utfördelning av tidigare ej
nämndstilldelad effektivisering på 18 miljoner kronor och resurstillskott
på 3,7 miljoner kronor i budget för Växjö kommun 2021 enligt nedan.
Driftbudgetramar 2021 (nettokostnad), tkr

Nämnd

Byggnadsnämnd
Kommunfullmäktige ink revisorer
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för arbete och välfärd
Omsorgsnämnd
Teknisk nämnd, förvaltning
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
ENTE effektivisering
ENTE resurstillskott
TOTAL

Ram enligt
budget 2021
exkl TA20

13 649
14 286
547 679
186 124
13 340
665 343
1 413 122
145 976
2 331 313
191
4 738
-18 000
3 670
5 321 431

Samhällsbyggnadsförvaltning

Verksamhetsutveckling

Hyres-kostnad
politiker

Administration

Hyres-kostnad
vardagsrum

-386

-21

-16

-331

-825
-276
-20
-1 000
-2 128
-220
-3 510

-619
-207
-15
-750
-1 596
-165
-2 632

2 570

1 100

-8 000

-6 000

2 570

1 100

-359

-2924

-4 000

Summa
justering

Ram 2021 enligt
tilläggsbeslut
februari 2021

-423
0
1 895
-483
-394
-1 750
-3 724
-3 309
-6 142
0
0
18 000
-3 670
0

13 226
14 286
549 574
185 641
12 946
663 593
1 409 398
142 667
2 325 171
191
4 738
0
0
5 321 431

Arbetsutskottet har i § 40/2021 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar i tillägg om utfördelning av tidigare ej
nämndstilldelad effektivisering på 18 miljoner kronor och resurstillskott
på 3,7 miljoner kronor i budget för Växjö kommun 2021 enligt nedan.
Driftbudgetramar 2021 (nettokostnad), tkr

Nämnd

Byggnadsnämnd
Kommunfullmäktige ink revisorer
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämnd för arbete och välfärd
Omsorgsnämnd
Teknisk nämnd, förvaltning
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
ENTE effektivisering
ENTE resurstillskott
TOTAL

Ram enligt
budget 2021
exkl TA20

13 649
14 286
547 679
186 124
13 340
665 343
1 413 122
145 976
2 331 313
191
4 738
-18 000
3 670
5 321 431

Samhällsbyggnadsförvaltning

Verksamhetsutveckling

Hyres-kostnad
politiker

Administration

Hyres-kostnad
vardagsrum

-386

-21

-16

-331

-825
-276
-20
-1 000
-2 128
-220
-3 510

-619
-207
-15
-750
-1 596
-165
-2 632

2 570

1 100

-8 000

-6 000

2 570

1 100

-359

-2924

-4 000

Summa
justering

Ram 2021 enligt
tilläggsbeslut
februari 2021

-423
0
1 895
-483
-394
-1 750
-3 724
-3 309
-6 142
0
0
18 000
-3 670
0

13 226
14 286
549 574
185 641
12 946
663 593
1 409 398
142 667
2 325 171
191
4 738
0
0
5 321 431

-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-01-15.
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Yrkanden
Oliver Rosengren (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
Kommunchefen
Alla nämnder
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§ 27

Dnr 2020-00658

Val av ny ersättare i omsorgsnämnden efter Emina
Gluhac (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Sara Gille (S) till ny ersättare i
omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 17 november 2020 beviljat Emina Gluhac (S)
avsägelse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. Ingen ny
ersättare har utsetts.
Beslutsunderlag
-Valberedningen § 1/2021.
Beslutet skickas till
Sara Gille
Omsorgsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 28

Dnr 2020-00747

Val av ny ledamot i omsorgsnämnden efter
Marianne Paine Ståhle (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Westin (S) till ny ledamot och Ingrid
Bengtsson (S) till ny ersättare i omsorgsnämnden till och med 2022-1231.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade den 15 december 2020 Marianne Paine
Ståhles (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden.
Ingen ny ledamot valdes.
Beslutsunderlag
-Valberedningen § 2/2021.
Beslutet skickas till
Anders Westin
Ingrid Bengtsson
Omsorgsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 29

Dnr 2021-00027

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Nämnden för
arbete och välfärd - Tobias Karlsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Fitim Krazniqi (S) till ny ledamot och
Göran Danielsson (S) till ny ersättare i nämnden för arbete och
välfärd till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Tobias Karlsson (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ledamot i
nämnden för arbete och välfärd.
Beslutsunderlag
-Valberedningen § 3/2021.
Beslutet skickas till
Tobias Karlsson
Fitim Krazniqi
Göran Danielsson
Nämnden för arbete och välfärd
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 30

Dnr 2021-00032

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för
Växjö Citysamverkan ideell förening - Rehina Ouro
Nimini (L)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Christina Rosén (L) till ny ersättare i
styrelsen för Växjö Citysamverkan ideell förening till och med
ordinarie föreningsstämma 2022.
Bakgrund
Rehina Ouro Nimini (L) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i styrelsen för Växjö Citysamverkan ideell förening.
Beslutsunderlag
-Valberedningen § 4/2021.
Beslutet skickas till
Rehina Ouro Nimini
Christina Rosén
Växjö Citysamverkan ideell förening
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 31

Dnr 2021-00040

Avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden - Annika Johansson (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Stanley Källner (KD) till ny ledamot i
miljö- och hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Annika Johansson (KD) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsunderlag
-Valberedningen § 5/2021.
Beslutet skickas till
Annika Johansson
Stanley Källner
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister

Ordförandes signatur Justerares signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
62 (70)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2021-02-16

§ 32

Dnr 2021-00050

Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden - Nino Pastene Osorio (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Budimir Simic (M) till ny ersättare i
tekniska nämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Nino Pastene Osorio (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
-Valberedningen § 6/2021.
Beslutet skickas till
Nino Pastene Osorio
Budimir Simic
Tekniska nämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 33

Dnr 2021-00051

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden - Budimir Simic (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Nino Pastene Osorio (M) till ny
ersättare i omsorgsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Budimir Simic (M) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
-Valberedningen § 7/2021.
Beslutet skickas till
Budimir Simic
Nino Pastene Osorio
Omsorgsnämnden
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Förtroendemannaregister
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§ 34

Dnr 2020-00686

Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar årsplan för kommunfullmäktiges arbete
2021.
Bakgrund
Årsplanen innehåller information om när fullmäktige ska besluta om sina
ärenden. Den består dels av återkommande ärenden som behandlas av
fullmäktige vid samma tid varje år och dels av ärenden och som är
specifika för det aktuella året.
Årsplanen sammanställs efter information från nämnder och styrelser
samt kommunens revisorer. Årsplanen är preliminär baserad på den
kunskap som finns i nuläget.
Beslutsunderlag
-Årsplan för kommunfullmäktiges arbete 2021.
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§ 35

Dnr 2021-00016

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag samt överlämnande av
beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen
enligt förteckningen nedan.
Bakgrund
Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan
senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får
beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar
förslag på delegering.
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det
inkomna förslaget.
Motioner
2020-12-10 Motion om behov av en bättre kontinuitet i
hemtjänst/hemvård - Carin Högstedt (V)
2020-12-07 Motion om samtyckesavtal för inhämtning av statistik från
friskolor - Björn Kleinhenz (V)
2021-02-02 Motion om koncernövergripande grönyteskötsel - Johnny
Werlöv (V)
2021-02-02 Motion om kameraövervakning och insatsbehov för att öka
tryggheten i Växjö kommun - Christer Svensson (SD)
2021-02-02 Motion om mer kött och fisk i skolmatsalen - Christer
Svensson (SD)
2021-01-21 Motion om att avveckla Växjö kommuns ägande i Småland
Airport - Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V)
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2021-01-21 Motion om att avsluta det aktiva skolvalet för att minska
skolsegregationen i Växjö kommun - Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz
(V)
Medborgarförslag
2020-12-30 Medborgarförslag om hundrastgård vid sjön Trummen
överlämnas till tekniska nämnden
2020-12-29 Medborgarförslag om lasershow vid Växjösjön på
nyårsafton överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
2020-12-27 Medborgarförslag om förändringar i den lokala
ordningsstadgan gällande fyrverkerier överlämnas till kommunstyrelsen
2020-12-22 Medborgarförslag om en hundrastgård på Kampenområdet
överlämnas till tekniska nämnden
2020-12-16 Medborgarförslag om belysning utmed Räppe Kanal
överlämnas till tekniska nämnden
2020-12-16 Medborgarförslag om Växjö City som scen överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden
2020-12-08 Medborgarförslag om uppdatering av Växjö
träbyggnadspris överlämnas till kommunstyrelsen
2021-02-04 Medborgarförslag om handikappanpassad badplats
överlämnas till kommunstyrelsen
2021-01-29 Medborgarförslag om längdskidåkningsspår överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden
2021-01-29 Medborgarförslag om parkeringstillstånd för boende i
bostadsområde överlämnas till tekniska nämnden
2021-01-28 Medborgarförslag om belysning i Lugnets park och lekplats
överlämnas till tekniska nämnden
2021-01-24 Medborgarförslag om att inrätta tjänst som försteskötare
på gruppbostäder överlämnas till kommunstyrelsen
2021-01-12 Medborgarförslag om lekplats vid Stojby badplats
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
2021-01-12 Medborgarförslag om hundgård vid Trummen överlämnas
till tekniska nämnden
2021-01-12 Medborgarförslag om smör till skolmaten överlämnas till
kommunstyrelsen
2021-01-10 Medborgarförslag om hundrastgård vid Kampen
överlämnas till tekniska nämnden
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2021-01-09 Medborgarförslag om fler påbudsskyltar för gång- och
cykeltrafik överlämnas till tekniska nämnden
2021-01-09 Medborgarförslag om fler eldstäder överlämnas till tekniska
nämnden
2021-01-11 Medborgarförslag om farthinder på Kvarnvägen, Växjö
överlämnas till tekniska nämnden
2021-01-06 Medborgarförslag om elladdplatser för besökare vid nya
kommunhuset överlämnas till tekniska nämnden
2021-01-04 Medborgarförslag om belysning på lekplatser överlämnas
till tekniska nämnden
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 36

Dnr 2021-00013

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:
2021-02-09 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
belysning på gångväg på söder i Växjö
2021-02-09 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om trappa
vid busshållplats på väg 27 Ingelstad
2021-02-09 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om mobil
hastighetsmätning
2021-02-09 Tekniska nämndens beslut om medborgarförslag om
cykelbana på Älgvägen, Växjö
2021-02-08 Tekniska nämnden 2021-01-28 § 7 Medborgarförslag om
översyn av trafiksituationen på Evedalsområdet
2021-01-15 Länsstyrelsens beslut om efterträdarval efter Christoffer
Nordmark (M)
2021-01-27 VKAB:s beslut om budget och affärsplan för Växjö
Kommunföretag AB 2021-2023
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 223
Medborgarförslag om en skatepark till i Växjö
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 222
Medborgarförslag om blomkrukor på Västerbro torg
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 221
Medborgarförslag om soptunnor på området Skärvet, Växjö
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 220
Medborgarförslag om skatepark och utegym på Hovshaga
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 219
Medborgarförslag om förbättring av Växjös infrastruktur för cyklister
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 218
Medborgarförslag om säkerhetsåtgärder för trafik på Storgatan
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 217
Medborgarförslag om säker cykeltrafik och mindre trafik på gågator
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2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 216
Medborgarförslag om trafikföreskrifter
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 215
Medborgarförslag om att stänga av handelsområde I11 nattetid
2021-01-04 Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 214
Medborgarförslag om övergångställe på Lagergatan samt
Ljungadalsgatan
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