Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
2020-11-17

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus och på distans
via applikationen Microsoft Teams, kl. 09:00 –
22:45
Bo Frank (M), Ordförande (Utvandrarnas hus)
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande
(Utvandrarnas hus)
Rose-Marie Holmqvist (S), 2:e vice ordförande
(distans)
Anna Tenje (M) (distans)
Oliver Rosengren (M) (distans)
Ulf Hedin (M) (distans)
Catharina Winberg (M) (distans)
Sofia Stynsberg (M) (distans)
Pernilla Tornéus (M) (distans)
Iréne Bladh (M) (distans)
René Jaramillo (M) (distans)
Anton Olsson (M) (distans)
Lena Wibroe (M) (distans)
Sigvard Jakopsson (M) (distans)
Glenn Nilsson (M) (distans)
Mikael Virdelo (M) (distans)
Björn Svensson (M) (distans)
Ida Eriksson (M) (distans)
Edwart Oguz (M) (distans)
Lars-Göran Svensson (M) (distans)
Eva Johansson (C) (distans)
Yvonne Ekaremål (C) kl. 09:00-18:50 (distans)
Andreas Olsson (C) (distans)
Margareta Jonsson (C) (distans)
Andreas Håkansson (C) (distans)
Gunnar Nordmark (L) (distans)
Torgny Klasson (L) (distans)
Susanna Blad Röing (L) kl. 13:15-21:55 (distans)
Anna Zelvin (KD) (distans)
Jon Malmqvist (KD) (distans)
Ricardo Chavez (KD) kl. 09:00-17:25, 18:50-22:45
(distans)
Malin Lauber (S) (distans)
Alf Skogmalm (S) (distans)
Julia Berg (S) (distans)
Tomas Thornell (S) (distans)
Marie-Louise Gustafsson (S) (distans)
Martin Edberg (S) (distans)
Yusuf Isik (S) (distans)
Gunnar Storbjörk (S) (distans)
Arijeta Reci (S) (distans)
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Otto Lindlöf (S) (distans)
Tony Lundstedt (S) (distans)
Martina Forsberg (S) (distans)
Hugo Hermansson (S) (distans)
Lisa Larsson (S) kl. 13:15-22:45 (distans)
Kjell Olsson (S) (distans)
Ann-Kristin Lindquist (S) (distans)
Marko Kosonen (S) kl. 09:00-20:15 (distans)
Gullvi Strååt (S) (distans)
Maria Garmer (V) (distans)
Carin Högstedt (V) (distans)
Johnny Werlöv (V) (distans)
Elisabet Flennemo (V) (distans)
Björn Kleinhenz (V) (distans)
Magnus Wåhlin (MP) (distans)
Per Nilimaa (SD) kl. 09:00-11:30 (distans)
Christer Svensson (SD) (distans)
Hannes Jónsson (SD) (distans)
Conny Lindahl (SD) (distans)
Alexander Harréns (SD) (distans)
Gunnel Jansson (MP) (distans)
Michael Sjöö (S) kl. 09:00-13:15 (distans)
Anette Nerlie Anderberg (S) kl. 20:15-22:45
(distans)
Romeo Pettersson (SD) kl. 11:30-22:45 (distans)
Claes Bromander (C) kl. 18:50-21:25, 22:20-22:45
(distans)
Annika Nilsson (C) kl. 21:25-22:20 (distans)
Kaj-Mikael Pettersson (KD) kl. 17:25-18:50
(distans)
Rikard Karlsson (L) kl. 09:00-12:15 (distans)
Michael Färdigh (L): kl. 21:55-22:45 (distans)

Övriga närvarande
Ersättare

Andreas Lindström (M) (distans)
Pia Philipsson (M) (distans)
Kenneth Quick (M) (distans)
Setareh Najafidigehsara (M) (distans)
Agneta Nordlund G-son (M) (distans)
Claes Bromander (C) kl. 09:00-18:50, 21:25-22:20
Annika Nilsson (C) kl. 09:00-21:25, 22:20-22:45
(distans)
Rickard Karlsson (L) kl. 12:15-22:45 (distans)
Patrik Åkesson (KD) (distans)
Michael Färdig (L) kl. 09:00-21:55 (distans)
Kaj-Mikael Petersson (KD) kl. 09:00-17:25, 18:5022:45 (distans)
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Anette Nerlie-Anderberg (S) kl. 16:15-20:15
(distans)
Anders Lindoff (S) (distans)
Cecilia Lundin Danielsson (S) (distans)
Michael Sjöö (S) kl. 13:15-22:45(distans)
Henrik Vahldiek (S) (distans)
Håkan Frizén (V) (distans)
Ann-Christin Eriksson (V) (distans)
Erik Jansson (MP) (distans)
Romeo Pettersson (SD) kl. 09:00-11:30 (distans)
Maria Unell (MP) (distans)
Ricardo Chavez (KD) kl. 17:25-18:50 (distans)
Tjänstepersoner

Justering

Carina Elmefall, kanslichef (Utvandrarnas hus)
Fredrik Pettersson, sekreterare (Utvandrarnas
hus)

Justerare

Margareta Jonsson (C) och Tomas Thornell (S)

Plats och tid

Växjö kommunhus, C-salen, 20 november
klockan 13:00

Justerade paragrafer

§§ 246-269

Ajournering

Kl. 10:35-10:55 Paus
Kl. 12:15-13:15 Lunch
Kl. 15.25-15:45 Paus
KL. 17:35-17:55 Paus
Kl. 19:55-20:10 Paus

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes
sammanträdet i huvudsak på distans via
applikationen Microsoft Teams. Se
närvaroförteckning.
Mellan klockan 09:00-11:30 behandlades § 246259. Behandlingen av § 260 (Växjö kommuns
budget 2021, med plan för 2022-2023) pågick
mellan klockan 11:30-22:30. Mellan klockan
22:30-22:45 behandlades § 261-269.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Fredrik Pettersson

Ordförande

……………………………………
Bo Frank (M)

Justerare

……………………………………
Margareta Jonsson (C)

Justerare

……………………………………
Tomas Thornell (S)
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet 2020-11-17 är
justerat.
Anslagsdag

2020-11-23

Anslaget tas ner

2020-12-15

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
17 november 2020
§ 246 Dnr 302917

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

§ 247 Dnr 313843

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

§ 248 Dnr 2020-00213
Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun ... 10

§ 249 Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund ..................................... 11

§ 250 Dnr 2020-00021

Framställda interpellationer .................................................................. 12

§ 251 Dnr 2020-00651

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
från Carin Högstedt (V) om företagsklimatet i Växjö kommun ...13

§ 252 Dnr 2020-00387

Ny landsbygdsplan .................................................................................. 14

§ 253 Dnr 2019-00406

Samverkansavtal för finansiering och genomförande med
Trafikverket gällande ny Klosterbro samt investeringsbeslut för
Klosterbron .................................................................................................16

§ 254 Dnr 2020-00036

Antagande av detaljplan för Rinkaby 3:1, Tävelsås, Växjö
kommun .......................................................................................................19

§ 255 Dnr 2020-00587

Plan för god arbetshälsa ....................................................................... 21

§ 256 Dnr 2020-00590

Upphävande av policy för bisysslor ................................................... 23

§ 257 Dnr 2019-00555

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende
processerna för ekonomi, kommunikation och "kontaktcenter"
samt digitalt bevarande och digital signering (justering) ........... 24

§ 258 Dnr 2020-00555
Revidering av Handbok avseende arbetssätt och samverkan
mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö
kommun ...................................................................................................... 29
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§ 259 Dnr 2016-00237

Antagande av kommunövergripande handlingsplan för
åtgärder mot hedersrelaterat våld ....................................................31

§ 260 Dnr 2020-00009

Växjö kommuns budget 2021, med plan för 2022-2023 ............... 36

§ 261 Dnr 2020-00553
Val av ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter
Sanna Davidsson (V) .............................................................................. 46

§ 262 Dnr 2020-00483

Val av ny lekmannarevisor i Vöfab station AB ................................ 47

§ 263 Dnr 2020-00631

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för
Växjöbostäder AB - Marianne Paine Ståhle (S) ............................. 48

§ 264 Dnr 2020-00643

Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Gunilla Claesson (MP) ............................................................................ 49

§ 265 Dnr 2020-00658

Avsägelse från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden Emina Gluhac (S) .....................................................................................50

§ 266 Dnr 2020-00665

Avsägelse uppdrag från uppdrag som ersättare i VKAB - Julia
Berg (S)........................................................................................................ 51

§ 267 Dnr 2020-00022

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag .......... 52

§ 268 Dnr 2020-00019

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom
medborgarförslag ................................................................................... 53

§ 269 Dnr 2020-00016

Meddelanden till kommunfullmäktige ................................................ 55
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§ 246

Dnr 302917

Justering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Margareta Jonsson (C) och Tomas
Thornell (S) ska justera dagens protokoll.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar vilka som jämte ordförande ska justera
protokollet.
Justering äger rum fredagen den 20 november klockan 13:00 i
kommunhuset.
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§ 247

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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§ 248

Dnr 2020-00213

Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, lämnar vid dagens
sammanträde en lägesbild av Coronapandemin i Växjö kommun.
Bland annat informerar Tenje om att kommunen beslutat om ett
besöksstopp inom särskilda boenden. Vidare informeras om antalet
smittade inom omsorgen och bland personalen i kommunen. Tenje
informerar även om de nya allmänna råden i länet av de åtgärder som
kommunen vidtagits av den anledningen.
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§ 249

Dnr 297257

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Alf Skogmalm (S) frågar omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) om
ett eventuellt intagningsstopp på Lammengatans särskilda boende i
Lammhult.
Ulf Hedin svarar.
Christer Svensson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om träden i allén vid Växjösjön utanför lasarettet.
Sofia Stynsberg svarar.
Carin Högstedt (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
om kostnaden för möbler och lös inredning i det nya kommunhuset.
Anna Tenje svarar.
Christer Svensson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande Sofia
Stynsberg (M) om hur mycket tekniska nämnden sparat på snöröjning
med anledning av mildra vintrar.
Sofia Stynsberg svarar.
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§ 250

Dnr 2020-00021

Framställda interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationerna får ställas.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska vid sina sammanträden godkänna om
interpellationer som har inkommit får ställas.
Följande interpellationer har framställts sedan senaste sammanträdet:
•

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M)
från Carin Högstedt (V) om företagsklimatet i Växjö kommun.
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§ 251

Dnr 2020-00651

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje (M) från Carin Högstedt (V) om
företagsklimatet i Växjö kommun
Kommunfullmäktige har i § 250/2020 medgett en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Carin Högstedt (V)
om företagsklimatet i Växjö kommun.
Interpellationen besvaras av Anna Tenje.
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§ 252

Dnr 2020-00387

Ny landsbygdsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till ny
landsbygdsplan för Växjö kommun, med följande tillägg:
•

Under avsnittet 3.3 Service ska meningen "Servicebegreppet kan
innefatta en mängd offentliga eller privata tjänster som riktas till
invånarna"
ändras till
"Servicebegreppet kan innefatta en mängd offentliga eller privata
tjänster som riktas till invånare så som förskola, skola,
äldreomsorg, affär, paketutlämning, systembolagsombud,
bibliotek, kulturskola, samt att bevaka tillgången till postservice."

•

Under avsnittet 3.1 Boende ska följande mening läggas till:
"För att säkerställa att hela kommunen är levande och för att
skapa goda förutsättningar för ett bra liv ska det finnas tillgång
till barnomsorg samt skola med god kvalitet."

Bakgrund
Kommunstyrelsen har givit kommunchefen i uppdrag att revidera det
landsbygdsprogram som varit gällande sedan 2014.
Arbetet har bedrivits i samverkan och dialog med
samhällsföreningar och kommunala förvaltningar/bolag, som
beretts tillfälle att inkomma med synpunkter och förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 354/2020 föreslagit att kommunfullmäktige
antar till ärendet bilagt förslag till ny landsbygdsplan för Växjö kommun,
med följande tillägg:
Under avsnittet 3.3 Service ska meningen "Servicebegreppet kan
innefatta en mängd offentliga eller privata tjänster som riktas till
invånarna"
ändras till
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"Servicebegreppet kan innefatta en mängd offentliga eller privata
tjänster som riktas till invånare så som förskola, skola, äldreomsorg,
affär, paketutlämning, systembolagsombud, bibliotek, kulturskola, samt
att bevaka tillgången till postservice."
Under avsnittet 3.1 Boende ska följande mening läggas till:
"För att säkerställa att hela kommunen är levande och för att skapa goda
förutsättningar för ett bra liv ska det finnas tillgång till barnomsorg samt
skola med god kvalitet."
Kommunchefen har lämnat förslag till en ny landsbygdsplan.
Kommunchefen har även i en skrivelse daterad 2020-08-13 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Sofia Stynsberg (M) med instämmande av Andreas Håkansson (C), Maria
Garmer (V), Lars-Göran Svensson (M), Marie-Louise Gustafsson (S),
Magnus Wåhlin (MP), Glenn Nilsson (M) 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
Kommunchefen
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§ 253

Dnr 2019-00406

Samverkansavtal för finansiering och genomförande
med Trafikverket gällande ny Klosterbro samt
investeringsbeslut för Klosterbron
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner investering omfattande 27,2
miljoner kronor för genomförande av ny Klosterbro
och ger kommunchefen i uppdrag att teckna erforderliga avtal
för genomförandet.
2. Kommunfullmäktige godkänner att planeringschefen får teckna
avtal på tilldelning av utförandeentreprenad för genomförande av
ny Klosterbro.
3. Beslutet villkoras av att tekniska nämnden godkänner
investeringen gällande ny Klosterbro.
4. Beslutet är villkorat av att bygglov erhålls för Klosterbron
Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiets ledamöter i
kommunfullmäktige lämnar följande skriftliga 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 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.
Med anledning av ovanstående reserverar sig Socialdemokraternas och
vänsterpartiets ledamöterna i kommunfullmäktige sig mot beslutet i
ärende 8 på kommunfullmäktiges dagordning 2020-11-17.
Bakgrund
Hösten 2019 (KS 2019-406) beslutades att befintlig Klosterbro skulle
bytas ut och ersättas av en ny och bredare bro. Omvandlingen av hela
Växjös stationsområde har medfört att bron har fått ett nytt
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sammanhang och en ny omgivning där den befintliga bron upplevs trång
och blygsam. Beslutet hösten 2019 innebär att en ny bredare bro
kommer att byggas på platsen vilken knyter ihop det nya stations- och
kommunhuset med södra sidan av stationsområdet samt alla perronger.
Den nya bron ska i sitt utförande mer likna Västerbron än sin
föregångare. Befintliga förutsättningar i form av bland annat hissar,
trappor, mötet med Södra bantorget och kommunhuset ger den nya
bron dess form och konstruktion. Den nya bron kommer i likhet med
befintlig bro att ägas av Växjö kommun medan hissar och
trappor/rulltrappor ägs av Trafikverket.
Kommunen och Trafikverket tecknar ett gemensamt samverkansavtal
för genomförande och medfinansiering av ny Klosterbro.
Investeringsbeslut för genomförandet av bortlyft av befintlig samt
byggande av ny bro uppgår till 27,2 miljoner kronor av vilka delar
kommer att finansieras via beviljat stadsmiljöavtal från Trafikverket.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 415/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner investering omfattande 27,2
miljoner kronor för genomförande av ny Klosterbro
och ger kommunchefen i uppdrag att teckna erforderliga avtal
för genomförandet.
2. Kommunfullmäktige godkänner att planeringschefen får teckna
avtal på tilldelning av utförandeentreprenad för genomförande av
ny Klosterbro.
3. Beslutet villkoras av att tekniska nämnden godkänner
investeringen gällande ny Klosterbro.
4. Beslutet är villkorat av att bygglov erhålls för Klosterbron.
i samma paragraf fattade kommunstyrelsen även följande beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat avtalsutkast och uppdrar åt
kommunchefen att teckna samarbetsavtal med Trafikverket
gällande medfinansiering och genomförandet för ny Klosterbro.
2. Beslutet villkoras av att tekniska nämnden godkänner
investeringen gällande ny Klosterbro.
3. Beslutet är villkorat av att bygglov erhålls för Klosterbron.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Anna Tenje (M): 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
Kommunchefen
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§ 254

Dnr 2020-00036

Antagande av detaljplan för Rinkaby 3:1, Tävelsås,
Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplan för Rinkaby 3:1, Tävelsås, Växjö kommun, enligt förslag
upprättat 2020-05-18.
2. Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-08-31 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
Bakgrund
Byggnadsnämnden har i § 167/2020 översänt detaljplaneförslag för
Rinkaby 3:1, Tävelsås, Växjö kommun, för antagande i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 431/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen,
detaljplan för Rinkaby 3:1, Tävelsås, Växjö kommun, enligt förslag
upprättat 2020-05-18.
2. Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-08-31 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de
justeringar som redovisas i utlåtandet.
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse 2020-10-05.
-Byggnadsnämndens beslut § 167/2020
-Planbeskrivning daterad 2020-05-18
-Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2020-05-18
-Plankarta daterad 2020-05-18
-Utlåtande daterat 2020-08-31
Yrkanden
Eva Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
Byggnadsnämnden
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§ 255

Dnr 2020-00587

Plan för god arbetshälsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Plan för god arbetshälsa 2021-2026.
Bakgrund
Arbetsgivaren måste enligt lag bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. En plan för god arbetshälsa är ett viktigt verktyg för
att kunna bedriva ett systematiskt arbete utifrån de gemensamma
utvecklingsområden som bedöms ge störst effekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 432/2020 föreslagit att fullmäktige ska anta
Plan för god arbetshälsa 2021-2026.
Kommunchefen har i en skrivelse den 8 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen och i ärendet
tillhörande rapport framgår att planen för god arbetshälsa lyfter fram de
utvecklingsområden som bedöms ge störst effekt att arbeta med. De
aktiviteter som kopplas till planen ska baseras på aktuell forskning och
beprövad erfarenhet inom arbetsmiljöområdet och ska implementeras
strukturerat och på rätt plats i organisationen för att ge god effekt.
Utifrån dessa premisser har fyra utvecklingsområden med tillhörande
insatsområden tagits fram.
1. En god arbetsmiljö är allas ansvar
2. Arbetshälsa skapas tillsammans
3. Frisknärvaro gynnar alla
4. Ledarskapet sätter tonen
Till utvecklingsområdena beskrivs insatsområden som ska bidra till
positiv utveckling av arbetsmiljön för Växjö kommuns medarbetare.
Yrkanden
Elisabet Flennemo (V) med instämmande av Eva Johansson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
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§ 256

Dnr 2020-00590

Upphävande av policy för bisysslor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar föreslagen förändring samt beslutar att
Policy för bisysslor upphör.
Bakgrund
Med anledning av förändringar av bisysslereglerna i kollektivavtalet
Allmänna bestämmelser (AB) föreslår kommunchefen att de interna
styrdokumenten förändras. Policy för bisysslor föreslås upphöra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 433/2020 föreslagit att fullmäktige ska notera
föreslagen förändring samt besluta att Policy för bisysslor upphör.
Kommunchefen har i en skrivelse den 16 oktober 2020 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att utöver
vissa förändringar som skett i kollektivavtalet konstateras att Policy för
bisysslor inte tillför något utöver vad som redan framgår av lag, avtal
och arbetsrättslig praxis. Därmed föreligger inga skäl att ha lokala
politiska beslut.
Istället ordnas en digital lösning för den praktiska hanteringen som
kompletteras med vägledande dokumentation avseende administration
och checklista för bedömning.
Beslut att förbjuda bisyssla är fortsatt styrt via delegationsförteckningen
till förvaltningschef.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
Författningssamling
För kännedom
Alla nämnder och styrelser
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§ 257

Dnr 2019-00555

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan
avseende processerna för ekonomi, kommunikation
och "kontaktcenter" samt digitalt bevarande och
digital signering (justering)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende
processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter att
gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för ärenden som upprättats från
och med 2021-01-01 hos kommunstyrelsen och nämnderna gäller
att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i
pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade
handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och
med 2020-12-31 gäller arkivering på papper för samtliga
handlingar. Detta beslut gäller inte för de nämnder som fattat
beslut av denna typ tidigare eller de nämnder som tagit beslut
om gallring av pappershandlingar efter skanning och
efterföljande kvalitetskontroll.
3. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut i enlighet
med punkt 1 och 2 ovan.
4. Kommunfullmäktige godkänner att kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om
digital signering (justering) av protokoll från och med 2021-01-01.
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen som
arkivmyndighet att intyga den digitala signaturens äkthet samt
besluta om arkivering av digitala signaturer.
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
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arbete med att samordna dessa är påbörjat.
Kommunstyrelsen beslutade i § 365/2019 om att införa en
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för
ekonomi, kommunikation och kontaktcenter för sin verksamhet samt att
såsom arkivmyndighet uppmana övriga nämnder, bolag och förbund att
anta densamma. 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.
För att underlätta inför framtida revideringar föreslås nu att
kommunfullmäktige antar den verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen att gälla för kommunstyrelsen och
nämnderna istället för att varje enskild nämnd tar beslut vid
revideringar.
Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de
kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som de har för
kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige föreslås därför
uppmana bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet
att besluta om att tillämpa relevanta delar av den av kommunfullmäktige
antagna verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen. Ett förslag
till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som
underlag för bolag och förbund med kommunstyrelsen som
arkivmyndighet.
Efter att kommunstyrelsen antog den verksamhetsbaserade
dokumenthanteringsplanen 2019-11-05 påbörjades en revidering av
planen. Följande revideringar har gjorts av kommunarkivet i samverkan
med aktuella verksamhet:
• Processerna för ekonomi: Flertalet förtydliganden har lagts till
genom ytterligare beskrivande anmärkningar med mera. Likaså
har uppdateringar gjorts av arkivförvaring och bevara/gallra i
takt med en allt mer digital informationshantering. Dessutom har
kompletterande handlingstyper som tidigare inte fanns med
under ”2.5. Finans- och skuldförvaltning” lagts till.
• Processerna för kommunikation: Mindre rättelser av hänvisningar
med mera.
• Processerna för kontaktcenter: Ett fåtal gallringsfrister är
uppdaterade på grund av förändrade gallringsbehov.
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Det förslag som nu är föremål för kommunfullmäktiges beslut innefattar
ändringarna ovan.
En motsvarande översyn av HR-processerna är påbörjad.
Sedan 2017 har en del nämnder och styrelser tagit beslut om att
diarieförda handlingar som inkommit eller upprättats digitalt inte ska
arkiveras på papper utan bevaras digitalt. Syftet med dessa beslut är att
övergå till en mer digital informationshantering och minska på
pappersförvaringen.
För att hanteringen ska vara likadan hos kommunstyrelsen och samtliga
nämnder föreslås nu kommunfullmäktige besluta att för ärenden som
upprättats från och med 2021-01-01 gäller att handlingar som inkommit
eller upprättats på papper förvaras i pappersform, medan digitalt
inkomna eller upprättade handlingar bevaras digitalt. För ärenden som
upprättats till och med 2020-12-31 gäller hantering enligt beslutade
dokumenthanteringsplaner. För de nämnder som inte har fattat beslut
av denna typ tidigare gäller därför arkivering på papper för samtliga
diarieförda ärenden upprättade till och med 2020-12-31.
Vissa nämnder har tidigare tagit beslut om gallring av
pappershandlingar efter skanning och efterföljande kvalitetskontroll och
dessa nämnder omfattas inte av det föreslagna beslutet.
Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de
kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som de har för
kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige föreslås därför
uppmana bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet
att ta samma beslut såvida de inte redan har tagit denna typ av beslut.
Ett förslag till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas
fram som underlag för bolag och förbund med kommunstyrelsen som
arkivmyndighet.
Idag skrivs samtliga protokoll under analogt på papper, men teknik för
att signera protokoll digitalt finns att tillgå. I syfte att övergå till en mer
digital informationshantering och minska mängden pappershandlingar
bör nämnderna på sikt övergå till en digital hantering även av protokoll.
För att möjliggöra detta föreslås kommunfullmäktige godkänna att
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och de helägda
bolagen själva får besluta om huruvida de vill ha en analog eller en digital
signering av protokoll från och med 2021-01-01. Ett förslag till beslut
med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som underlag.
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En förutsättning för användningen av digitala signaturer är att de
använda digitala underskrifternas giltighet vid signeringstillfället och
över tid intygas. Kommunfullmäktige föreslås överlåta till
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut om den digitala
signaturens äkthet samt arkivering av densamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 434/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande
verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende
processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter att
gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för ärenden som upprättats från
och med 2021-01-01 hos kommunstyrelsen och nämnderna gäller
att handlingar som inkommit eller upprättats på papper förvaras i
pappersform, medan digitalt inkomna eller upprättade
handlingar bevaras digitalt. För ärenden som upprättats till och
med 2020-12-31 gäller arkivering på papper för samtliga
handlingar. Detta beslut gäller inte för de nämnder som fattat
beslut av denna typ tidigare eller de nämnder som tagit beslut
om gallring av pappershandlingar efter skanning och
efterföljande kvalitetskontroll.
3. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med
kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut i enlighet
med punkt 1 och 2 ovan.
4. Kommunfullmäktige godkänner att kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om
digital signering (justering) av protokoll från och med 2021-01-01.
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen som
arkivmyndighet att intyga den digitala signaturens äkthet samt
besluta om arkivering av digitala signaturer.
-Kommunchefen skrivelse daterad 14 oktober 2020.
-VB DHP avseende processerna för kontaktcenter.
-VB DHP avseende processerna för kommunikation.
-VB DHP avseende processerna för ekonomi.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen och nämnderna
De bolag och förbund som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet
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För kännedom
Kommunarkivet
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§ 258

Dnr 2020-00555

Revidering av Handbok avseende arbetssätt och
samverkan mellan kommunala förvaltningar och
fastighetsbolag i Växjö kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Handbok avseende arbetssätt
och samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i
Växjö kommun enligt föreslagna ändringar i punkterna 1.1, 1.3, 3.9 och
3.12.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommande revideringar av
dokumentet inklusive dess bilagor och processer beslutas av
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade i § 262/2018 beslut om att godkänna ny
Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala
förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun daterad 1 augusti
2018.
Dokumentet behöver nu revideras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 437/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera följande punkter i
Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala
förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun enligt
föreslagna ändringar i punkterna 1.1, 1.3, 3.9 och 3.12.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommande revideringar av
dokumentet inklusive dess bilagor och processer beslutas av
kommunstyrelsen.
Kommunchefen har lämnat förslag till en ny version av dokumentet
Handbok avseende arbetssätt och samverkan mellan kommunala
förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun. Kommunchefen har i
en skrivelse den 25 september 2020 även redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ändringar är
förslagna under följande punkter: 1.1, 1.3, 3.9 och 3.12.
Beslutet skickas till
För åtgärd
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Kommunchefen
För kännedom
Ekonomi- och finanschefen
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Växjö Kommunföretag AB (VKAB)
Växjö fastighetsförvaltning AB (Vöfab)
Vidingehem AB
Växjöbostäder AB
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§ 259

Dnr 2016-00237

Antagande av kommunövergripande handlingsplan
för åtgärder mot hedersrelaterat våld
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till kommunövergripande
plan mot våld i nära relationer och hedersförtryck.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta
en slutversion av planen med redaktionella ändringar.
Reservation
Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har, med anledning av en motion från Carin
Högstedt (V) om en handlingsplan för åtgärder mot hedersrelaterat våld,
könsstympning och tvångsäktenskap, § 5/2016 beslutat att uppdra till
kommunchefen att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för
åtgärder mot hedersrelaterat våld.
Framtagandet av planen har skett genom en bred arbetsgrupp av
representanter från kommunledningsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och välfärd och
Växjöbostäder. Planen grundar sig i nationella styrande dokument,
lagar och rekommendationer. Det är ett kommungemensamt uppdrag
att arbeta för en kommun fri från våld.
Plan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck bidrar till
flera målbilder i hållbarhetsprogrammet, den ligger i linje med ett Växjö
som år 2030 är "Tryggt och tillitsfullt", "Rättvist och ansvarstagande",
"Växande och inkluderande" och också "Grönt och hälsosamt" med
betoning på det senare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 438/2020 föreslagit följande beslut:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till kommunövergripande
plan mot våld i nära relationer och hedersförtryck.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta
en slutversion av planen med redaktionella ändringar.
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Kommunchefen har i en skrivelse daterad 5 maj 2020 redogjort för
ärendet. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att planen mot våld i
nära relationer och hedersförtryck pekar ut viktiga utvecklings insatsområden i arbetet för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från
våld och förtryck. För arbetet med våld i nära relationer och
hedersförtryck har fyra utvecklingsområden identifierats;
•
•
•
•

Förebyggande arbete för att förhindra våld i nära relationer och
hedersförtryck.
Stödja och skydda vuxna, barn och unga som lever i
hedersförtryck eller våld i nära relationer.
Öka kunskap och kompetens kring våld i nära relationer och
hedersrelaterat förtryck.
Tidig upptäckt och arbete med våldsutövare för att våldet ska
upphöra.

Plan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck syftar till att
genom sina uttalade insats- och utvecklingsområden ge en riktning,
prioritering och stödjande struktur i arbetet med frågor som rör våld i
nära relationer och hedersrelaterat förtryck i Växjö kommun. Planen
tydliggör därmed hur vi tillsammans i Växjö kommun kan förebygga,
upptäcka, synliggöra och agera mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat förtryck.
Yrkanden
Ricardo Chavez (KD) med instämmande av Magnus Wåhlin (MP) och
Tomas Thornell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carin Högstedt (V) med instämmande av Christer Svensson (SD):
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för rättningar av stavfel och
grammatik. Dessutom ska planen kompletteras kring följande frågar:
-Barn ska komma till tals om planen enligt Barnkonventionen.
-Utveckla resonemang om hot om våld, stadiet innan förtryck övergår i
regelrätt fysiskt våld.
-Utveckla resonemang om hur personer som lever under hedersförtryck
tvingas välja mellan sin familj och det liv de önskar leva.
Beslutsordning
Ordförande Bo Frank (M) frågar om ärendet ska behandlas på dagens
sammanträde eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska
behandlas på dagens sammanträde.
Omröstnings begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: Ja för att
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Nej för att ärendet ska
återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde med röstsiffrorna 51 mot 9. 1 ledamot röstade inte. Se
omröstningsbilaga 1.
Ordförande Bo Frank (M) frågar sedan om kommunstyrelsens förslag
kan antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstningsbilaga 1:
Ledamot
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)
Otto Lindlöf (S)
Tony Lundstedt (S)
Martina Forsberg
(S)
Hugo Hermansson
(S)
Lisa Larsson (S)

Tjänstgörande Ja Nej
ersättare
Ja

Avstår

Ej röstat

Ja

Maria-Louise
Gustafsson (S)
Yusuf Isik (S)

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

Michael Sjöö
(S)

Kjell Olsson (S)
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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 Jakopsson
(M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer
Nordmark (M)
Björn Svensson
(M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran
Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson
(SD)
Conny Lindahl
(SD)
Sara Johansson
(SD)
Alexander Harréns
(SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)

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

Mikael Virdelo
(M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ej röstat
Nej
Nej

Hannes
Jónsson (SD)
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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

Nej
Nej

Yvonne
Ekaremål (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Rikard
Karlsson (L)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
51 9

1

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
Utbildningsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
VKAB
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§ 260

Dnr 2020-00009

Växjö kommuns budget 2021, med plan för 20222023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös reviderade (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas)
förslag till Budget för Växjö kommun 2021 med plan 20222023. Beslutet innebär att skattesatsen för 2021 blir 20,19 procent.
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer ett anslag
för 2021 på 3 035 000 kronor.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Enligt 11 kap. § 5 i kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta
en budget för nästa kalenderår (budgetår).
11 kap. § 6 i kommunallagen föreskriver vidare att i budgeten ska
skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen
beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under
budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre
år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla
sådana finansiella mål som anges i första stycket.
Budgeten ska enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen fastställas före
november månads utgång.
Dessutom ska kommunfullmäktiges presidium, enligt kommunallagen,
upprätta förslag till budget för kommunens revisorer.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har i § 439/2020 föreslagit följande beslut:
Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas)
förslag till Budget för Växjö kommun 2021 med plan 20222023. Beslutet innebär att skattesatsen för 2021 blir 20,19 procent.
Kommunfullmäktiges presidium har i en skrivelse den 10 november
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens
revisorer ett anslag för 2021 på 3 035 000 kronor.
Sverigedemokraterna har den 10 november 2020 inkommit med ett
förslag till Budget för Växjö kommun 2021 med plan 20222023.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har den 10 november 2020
inkommit med ett gemensamt förslag till Budget för Växjö kommun 2021
med plan 2022- 2023.
De fackliga organisationerna informerades om Blågröna Växjös
budgetförslag den 3 november.
Blågröna Växjö (Moderaternas, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna
och Kristdemokraterna) har den 3 november inkommit med ett
gemensamt förslag till Budget för Växjö kommun 2021 med plan 20222023.
Kommunfullmäktiges behandling av budgeten
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde genomfördes enligt nedan
arbetsordning:
Inledning av ordförande Bo Frank (M)
1.

Inledningsanförande
Inledningsanföranden av en företrädare för varje parti för
övergripande presentation av budgetförslagen. Inga repliker ges
på inledande anförandena.
Talarordning:
•

Moderaterna, Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande
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•
•
•
•
•
•
•

Socialdemokraterna, Malin Lauber
Sverigedemokraterna, Christer Svensson
Vänsterpartiet, Maria Garmer
Centerpartiet, Eva Johansson
Kristdemokraterna, Jon Malmqvist
Liberalerna, Gunnar Nordmark
Miljöpartiet, Magnus P Wåhlin

2. Behandling av budgetens delar enligt ordningen nedan:
• strategisk, finanspolitisk, personalpolitisk och
hållbarhetspolitisk inriktning
• Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och
fungerande arbetsmarknad
• Utbilda för ett livslångt lärande
• Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och
landsbygd
• Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv
• Möjliggöra en aktiv fritid
3. Presentation av kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget
för kommunens revisorer 2021
4. Beslutsordning
1.

Beslut om anslag till kommunens revisorer 2021

2. Beslut om budgeten i sin helhet inklusive beslut om
skattesatsen
Yrkanden
Anna Tenje (M) med instämmande av Eva Johansson (C), Jon Malmqvist
(KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus Wåhlin (MP), Oliver Rosengren (M),
Ulf Hedin (M), Mikael Virdelo (M), Catharina Winberg (M), René Jaramillo
(M), Andreas Olsson (C), Ricardo Chavez (KD), Ida Eriksson (M), LarsGöran Svensson (M), Torgny Klasson (L), Pernilla Tornéus (M), Yvonne
Ekaremål (C), Kaj-Mikael Pettersson (KD), Gunnel Jansson (MP), Cheryl
Jones Fur (MP), Andreas Håkansson (C), Iréne Bladh (M), Sofia Stynsberg
(M), Björn Svensson (M), Claes Bromander (C), Anton Olsson (M), Lena
Wibroe (M), Margareta Jonsson (C), Anna Zelvin (KD) och Annika Nilsson
(C):
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Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös reviderade (Moderaternas,
Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas)
förslag till Budget för Växjö kommun 2021 med plan 20222023. Beslutet innebär att skattesatsen för 2021 blir 20,19 procent.
Malin Lauber (S) med instämmande av Maria Garmer (V), Tony
Lundstedt (S), Rose-Marie Holmqvist (S), Elisabet Flennemo (V), Tomas
Thornell (S), Kjell Olsson (S), Arijeta Reci (S), Hugo Hermansson (S),
Martina Forsberg (S), Björn Kleinhenz (V), Ann-Kristin Lindqvist (S), Lisa
Larsson (S), Marko Kosonen (S), Johnny Werlöv (V), Martin Edberg (S),
Julia Berg (S), Alf Skogmalm (S), Gullvi Strååt (S) Carin Högstedt (V),
Marie-Louise Gustafsson (S), Otto Lindlöf (S) Yusuf Isik (S) och Michael
Sjöö (S):
Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag till Budget för Växjö kommun 2021 med plan 20222023.
Christer Svensson (SD) med instämmande av Conny Lindahl (SD),
Hannes Jónsson (SD), Romeo Pettersson (SD) och Alexander Harréns
(SD):
Kommunfullmäktige antar Sverigedemokraternas förslag till Budget för
Växjö kommun 2021 med plan 2022- 2023.
Beslutsordning
Beslut fattas i följande ordning som kommunfullmäktige godkänt:
1. Budget för kommunens revisorer 2021
Kommunfullmäktiges presidium har den 10 november lämnat förslag till
budget för kommunens revisorer. Förslaget innebär att revisorerna
tilldelas ett anslag för 2021 på 3 035 000 kronor.
Ordförande Bo Frank (M) frågar kommunfullmäktige om förslaget kan
antas och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets
förslag.
2. Beslut om budgeten i sin helhet inklusive beslut om
skattesatsen
Ordförande Bo Frank (M) frågar om kommunfullmäktige vill besluta
enligt Anna Tenjes yrkande, Malin Laubers yrkande, Christer Svenssons
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yrkande eller kommunstyrelsens förslag och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Tenjes yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande Bo Frank (M) utser Anna Tenjes yrkande till huvudförslag i
omröstningen och frågar sedan om Malin Laubers yrkande, Christer
Svenssons yrkande eller kommunstyrelsens förslag ska utgöra
motförslag i omröstningen. Ordförande konstaterar att Malin Laubers
yrkande ska utgöra motförslag.
Omröstning begärs.
Ordförande frågar om Christer Svenssons yrkande eller
kommunstyrelsens förslag ska ställas mot Malin Laubers yrkande i
omröstningen om motförslag till huvudförslaget och konstaterar att
Christer Svenssons yrkande ska ställas mot Malin Laubers yrkande.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på Malin Laubers yrkande.
Nej för att rösta på Christer Svenssons yrkande.
Kommunfullmäktige utser Malin Laubers yrkande till motförslag till
huvudförslaget med röstsiffrorna 24 mot 5. 32 ledamöter avstod. Se
omröstningsbilaga 2.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande omröstningsordning i
omröstningen mellan Anna Tenjes yrkande och Malin Laubers yrkande:
Ja för att rösta på Anna Tenjes yrkande.
Nej för att rösta på Malin Laubers yrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Tenjes yrkande med 32 röster
mot 24 röster för Malin Laubers yrkande. 5 ledamöter avstod. Se
omröstningsbilaga 3.
Omröstningsbilaga 2:
Ledamot

Tjänstgörande Ja
ersättare

Cheryl Jones Fur
(MP)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
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Avstår
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Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)

Maria-Louise
Gustafsson (S)

Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate
Yusuf Isik (S)
(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) Anette Nerlie
Anderberg (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 Jakopsson
(M)
Glenn Nilsson (M)

Ordförandes signatur Justerares signatur

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

Justerares signatur
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Avstår
Avstår
Avstår
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Avstår
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Christoffer
Nordmark (M)
Björn Svensson
(M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran
Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Christer Svensson
(SD)
Conny Lindahl
(SD)
Sara Johansson
(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)
Ricardo Chavez
(KD)
Gunnar Nordmark
(L)
Torgny Klasson (L)

Mikael Virdelo
(M)

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Romeo
Pettersson
(SD)

Nej
Nej
Nej

Hannes
Jónsson (SD)

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Claes
Bromander (C)
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Avstår
Avstår
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Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
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Susanna Blad
Röing (L)
Magnus Wåhlin
(MP)
Gunnel Jansson
(MP)
Ordförande Bo
Frank (M)
Totalt

Michael
Färdigh (L)

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
24 5

32

Omröstningsbilaga 3:
Ledamot
Cheryl Jones Fur
(MP)
Rose-Marie
Holmqvist (S)
Malin Lauber (S)
Julia Berg (S)
Tomas Thornell (S)
Tajma Sisic (S)

Tjänstgörande Ja
ersättare
Ja

Nej

Avstår

Ej röstat

Nej

Maria-Louise
Gustafsson (S)

Martin Edberg (S)
Henrietta Serrate
Yusuf Isik (S)
(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) Anette Nerlie
Anderberg (S)
Gullvi Strååt (S)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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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 Jakopsson
(M)
Glenn Nilsson (M)
Christoffer
Mikael Virdelo
Nordmark (M)
(M)
Björn Svensson
(M)
Ida Eriksson (M)
Edwart Oguz (M)
Lars-Göran
Svensson (M)
Per Nilimaa (SD)
Romeo
Pettersson
(SD)
Christer Svensson
(SD)
Conny Lindahl
(SD)
Sara Johansson
Hannes
(SD)
Jónsson (SD)
Alexander Harréns
(SD)
Maria Garmer (V)
Carin Högstedt (V)
Johnny Werlöv (V)
Elisabet Flennemo
(V)

Ordförandes signatur Justerares signatur

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
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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

Nej

Claes
Bromander (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Michael
Färdigh (L)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
32 24

5

Beslutet skickas till
För åtgärd
Alla nämnder och styrelser
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§ 261

Dnr 2020-00553

Val av ny ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden efter Sanna Davidsson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Frida Sandstedt (V) till ny ersättare i miljöoch hälsoskyddsnämnden till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 233/2020 beviljat en Sanna Davidssons (V) avsägelse
från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ingen
ny ersättare utsågs.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag § 51/2020.
Beslutet skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Frida Sandstedt (V)
HR-avdelningen
Kansliavdelningen
IT-avdelningen
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§ 262

Dnr 2020-00483

Val av ny lekmannarevisor i Vöfab station AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Anna Fransson (S) till lekmannarevisor
i Vöfab station AB under återstoden av innevarande
mandatperiod.
Bakgrund
Fullmäktige utsåg på sitt sammanträde den 20 oktober 2020 Anna
Fransson (S) till ledamot i kommunens revisorer och
lekmannarevisorsuppdrag som tidigare innehafts av Bahtije Breznica (S).
En administrativ miss gjorde att uppdraget som lekmannarevisor i Vöfab
station AB lämnades vakant.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag § 52/2020.
Beslutet skickas till
Vöfab
Anna Fransson
Kommunens revisorer
Kansliavdelningen
HR-avdelningen
IT-avdelningen
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§ 263

Dnr 2020-00631

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för
Växjöbostäder AB - Marianne Paine Ståhle (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
Kommunfullmäktige utser Julia Berg (S) till ny ersättare i styrelsen för
Växjöbostäder AB till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Marianne Paine Ståhle (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i styrelsen för Växjöbostäder AB.
Beslutsunderlag
Valberednings förslag § 53/2020.
Beslutet skickas till
Marianne Paine Ståhle (S)
Julia Berg (S)
Växjöbostäder AB
Kansliavdelningen
HR-avdelningen
IT-avdelningen
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§ 264

Dnr 2020-00643

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden - Gunilla Claesson (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Bakgrund
Gunilla Claesson (MP) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen § 54/2020.
Beslutet skickas till
Gunilla Claesson (MP)
Utbildningsnämnden
Kansliavdelningen
HR-avdelningen
IT-avdelningen
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§ 265

Dnr 2020-00658

Avsägelse från uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden - Emina Gluhac (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.
Bakgrund
Emina Gluhac (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen § 55/2020.
Beslutet skickas till
Emina Gluhac (S)
Omsorgsnämnden
Kansliavdelningen
HR-avdelningen
IT-avdelningen
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§ 266

Dnr 2020-00665

Avsägelse uppdrag från uppdrag som ersättare i
VKAB - Julia Berg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar avsägelsen.
Kommunfullmäktige utser Martin Edberg (S) till ny ersättare i styrelsen
för VKAB till och med 2022-12-31.
Bakgrund
Julia Berg (S) har via e-tjänst avsagt sig uppdraget som ersättare i
styrelsen för VKAB.
Beslutsunderlag
Valberedningen § 56/2020.
Beslutet skickas till
Julia Berg (S)
Martin Edberg (S)
VKAB
Kansliavdelningen
HR-avdelningen
IT-avdelningen
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§ 267

Dnr 2020-00022

Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Kansliavdelningen har i en skrivelse den 9 november 2020 redovisat de
motioner och medborgarförslag som inkommit till kommunstyrelsens
diarie efter redovisningen på föregående
kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
-Kansliavdelningens skrivelse daterad 2020-11-09.
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§ 268

Dnr 2020-00019

Överlämnande av beslutanderätten i ärenden
väckta genom medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna beslutanderätten enligt
nedan:
• Medborgarförslag om fröbibliotek överlämnas till
kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om LSS överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om två politikerförord till Växjö kommuns
årsredovisningar överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om att uppmärksamma nationella minoriteters
högtidsdagar överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om en broschyr över kulturhistoriska
byggnader i Växjö kommun överlämnas till byggnadsnämnden
• Medborgarförslag om musikskola för vuxna överlämnas till
kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om arbetsrättslig information till ungdomar
överlämnas till utbildningsnämnden
• Medborgarförslag om ett fröbibliotek överlämnas till
kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om översyn av trafiksituationen på
Evedalsområdet överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om förändring av skolplattform överlämnas till
utbildningsnämnden
• Medborgarförslag om en skatepark till i Växjö överlämnas till
tekniska nämnden
• Medborgarförslag om säkerhetsåtgärder för trafik på Storgatan,
Växjö överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om säker cykeltrafik och mindre trafik på
gågator överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om namnjustering på kommunal byggnad
överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om utegym på Evedal överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden
• Medborgarförslag om könsneutrala suffix vid politiska
förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning överlämnas
till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om veganska måltider i grund- och
gymnasieskolor överlämnas till kommunstyrelsen
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• Medborgarförslag om att redovisa resultat från
brukarundersökningar för Kontaktcenter, NKI och KPI
överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om förbättring av Växjös infrastruktur för
cyklister överlämnas till tekniska nämnden
• Medborgarförslag om lönesatsning på undersköterskor och
barnskötare överlämnas till kommunstyrelsen
• Medborgarförslag om att sluta investera kommunens pengar i
fossila bränslen överlämnas till kommunstyrelsen
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall,
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får
beslutanderätten inte överlåtas.
Kommunstyrelsens beredning lämnar förslag på delegering.
Beslutet skickas till
Berörda nämnder
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§ 269

Dnr 2020-00016

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige:
-2020-11-04 Tekniska nämndens beslut § 176/2020 Medborgarförslag
om att odla växter som binder kol på kommunal mark
-2020-11-04 Tekniska nämndens beslut § 175/2020 Medborgarförslag
om röjning av strandområden vid Södra Bergundasjön
-2020-11-04 Tekniska nämndens beslut § 172/2020 Medborgarförslag
om trafikspegel i korsningen Framnäsvägen-Kristina
Nilssons väg
-2020-10-30 Omsorgsnämndens beslut § 115/2020 rörande uppdrag om
att införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för ökad
delaktighet
-2020-10-30 Nämnden för arbete och välfärds rapportering § 200/2020
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för andra
kvartalet 2020
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